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Förord 
Med miljöbalken infördes miljökvalitetsnormer som ett nytt instrument. De skulle 
ange lägsta godtagbara miljökvalitet och syftade bland annat till att styra mot, de av 
riksdagens fastställda, miljömålen. Miljöbalkens bestämmelser föranledde även 
följdbestämmelser i annan lagstiftning, bland annat i plan- och bygglagen.  
 
I proposition till miljöbalken angavs att ”Normerna ska följas vid planering, till-
ståndsprövning, tillsyn och föreskriftsverksamhet samt av verksamhetsutövare och 
kan kompletteras med särskilda åtgärdsprogram. Normerna kommer att avsevärt 
förbättra möjligheterna att styra mot nationella mål för miljökvalitet”. 
 
Det har nu gått närmare 10 år sedan de första miljökvalitetsnormerna infördes och 
flera åtgärdsprogram har fastställts. Denna utredning analyserar hur miljökvalitets-
normerna för utomhusluft har tillämpats och om de har förbättrat utomhusluften. 
Tonvikten har legat på beslutade åtgärdsprogram.  
 
Rapporten är framtagen som en del i Naturvårdsverkets uppgift att utvärdera miljö-
arbetet och att följa upp olika styrmedels effektivitet för att nå miljömålen. Ansva-
rig för framtagandet av rapporten har på Naturvårdsverket varit Per Andersson. 
Utredningen har genomförts och författats av docenten i miljörätt Lena Gipperth 
och av professorn i miljövetenskap Håkan Pleijel vid Göteborgs universitet.  
 
De slutsatser och synpunkter som framförs i rapporten står författarna för och delas 
inte nödvändigtvis av Naturvårdsverket. 
 
Stockholm i december 2008. 
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Förkortningar 
EG  Europeiska gemenskapen 
EU  Europeiska unionen 
KamR Kammarrätten 
Lst Länsstyrelsen 
MB   Miljöbalken (SFS 1998:808) 
MD  Miljödomstol 
MKB   Miljökonsekvensbeskrivning 

MKN    Miljökvalitetsnorm 
MÖD  Miljööverdomstolen 
NV   Naturvårdsverket 
NOx Kväveoxider 
NO2  Kvävedioxid 
PBL   Plan- och bygglagen 

PM10    Partiklar (”partikulärt material”) som passerar genom ett 
storleksselektivt intag enligt definitionen i EN 12341, 
som med 50 % effektivitet skiljer av partiklar med en 
aerodynamisk diameter av 10 µm 

RegR Regeringsrätten 
Prop  Proposition 
SFS  Svensk författningssamling 
SMB  Strategisk miljöbedömning 

ÅP    Åtgärdsprogram 
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Sammanfattning 
EG-rätten föreskriver bindande miljökvalitetsnormer som medlemsstaterna är skyl-
diga att uppnå. Åtgärdsprogram skall upprättas för att se till att en situation med 
överskridande eller risk för sådan undviks eller begränsas så långt möjligt. Åt-
gärdsprogrammen är ett instrument som tillgrips för att på kort sikt få effekt på de 
platser där normen riskerar att överskridas eller redan överskrids. Åtgärdsprogram 
är således inte en allmän plan för att förbättra luftkvaliteten eller människors hälsa, 
även om de också kan fylla en sådan funktion. I den svenska lagstiftningen är åt-
gärdsprogrammens funktion framförallt att samordna åtgärdsarbetet men styr inte 
direkt varken enskilda källor, myndigheter och kommuner. Att den svenska lag-
stiftningen inte är konstruerad för att rättsligt genomföra miljökvalitetsnormer, har 
beskrivits i flera andra sammanhang (senast i SOU 2005:113). Av den utredning 
som redovisas i denna rapport framgår att inte heller det faktiska tillvägagångssät-
tet är sådant att normerna kommer att kunna uppnås inom angiven tid. Samman-
fattningsvis framgår följande: 

 
Om bedömning av åtgärders effekter: 

 
• Av förslagen till åtgärdsprogram framgår att bedömningen av vilka effek-

ter de olika åtgärderna kan komma att på halterna av kvävedioxid och/eller 
PM10, i många fall inte kunnat göras alls eller gjorts mycket generellt (li-
ten, måttlig, stor effekt). Endast i ett begränsat antal fall har en mer exakt 
bedömning av en åtgärds effekt redovisats. Det är i många fall svårt att 
med ledning av den skriftliga dokumentationen avgöra vad bedömningarna 
om åtgärdsprogrammens samlade effekter grundar sig på. 
 

• Effekten av åtgärder har i många fall inte bedömts individuellt utan i till-
sammans med andra åtgärder. Vid uppföljningen av programmen är det 
därför många gånger svårt att klargöra om en åtgärd fått avsedd effekt och 
om det finns skäl för omprövning. Detta gäller särskilt de åtgärder som in-
gick i de åtgärdsprogram som fastställdes av regeringen 2004 eftersom de 
fastställda programmen inte överensstämmer med det föreslagna. 
 

• Flera olika metoder har använts för att kvantifiera åtgärdernas effekt. I vis-
sa fall har man använt beräkningsmodeller. I andra fall har man jämfört 
med effekter på andra platser (inom eller utom Sverige) av liknande åtgär-
der där observationer och/eller mätningar gjorts. Det förekommer också att 
det gjorts kvantifieringar av trafikflöden och av emissioner. I många fall 
har semikvantitativa jämförelser gjorts (stor – medel – liten). 
 

• Det kan finnas flera orsaker till att effekten av vissa åtgärder inte bedömts. 
Vissa åtgärder är genuint svåra att uppskatta effekterna av, men det kan 
också bero på att det saknats rätt expertis eller kunskap om metoder för att 
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bedöma effekterna. Kan effekten av en åtgärd inte bedömas, bör åtgärden 
inte heller medräknas i den sammanlagda bedömningen om programmet är 
tillräckligt omfattande. 
 

• Förutom åtgärdernas effekt på halterna samt kostnaderna för åtgärderna har 
i förslagen till åtgärdsprogram redovisats en rad andra analyser av åtgär-
derna, bl.a. genomförbarheten (bl.a. i fråga om rådighet över åtgärden) 
samt deras påverkan på samhällsutvecklingen och möjligheterna att nå en 
viss norm på lång och kort sikt. Det har även gjorts utredningar av åtgär-
dernas övriga miljökonsekvenser och i de senast fastställda programmen 
har särskilda miljöbedömningar enligt 6 kap. MB gjorts. 

 
Om åtgärdsprogrammen: 
 

• Åtta åtgärdsprogram för sex geografiska områden som överskrider miljö-
kvalitetsnormerna för kvävedioxid och/eller PM10 har fastställts. Två av 
dessa program har fastställts av regeringen medan övriga fastställts av 
länsstyrelser. 
 

• Åtgärderna som beslutats är i huvudsak inriktade på att minska utsläppen 
från trafiken och kan delas in i följande nio kategorier:  
 

• Kollektivtrafik,  
• Parkeringspolitik,  
• Miljözoner och tunga fordon,  
• Begränsad framkomlighet och trafikdämpning,  
• Upphandling,  
• Cykeltrafik och gång,  
• Väghållning,  
• Information och beteendepåverkande åtgärder samt  
• Övriga åtgärder.  
 

• Flest åtgärder återfinns inom kategorierna Kollektivtrafik, Parkeringspo-
litik samt Information och beteendepåverkande åtgärder. Kategorierna 
med minst antal åtgärder är Miljözoner och tunga fordon, Cykeltrafik och 
gång samt Övriga åtgärder. 
 

• Åtgärderna riktar sig i stor utsträckning till kommuner och myndigheter i 
deras egenskap av verksamhetsutövare eller som ansvariga för planering-
en och samhällsutveckling (framförallt transportlösningar). En stor andel 
av åtgärderna utgår från att aktörerna tillämpar annan lagstiftning än mil-
jöbalken. Krav på tillsyn, omprövning och föreskrifter enligt miljöbalken 
(åtgärder som nämndes i förarbetena till balken) förekommer i stort sett 
inte alls.  
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• Förslagen till åtgärdsprogram är till stor del otydliga i fråga om hur urva-
let av åtgärder gått till. I samtliga förslag anges ett antal kriterier som va-
rit betydelsefulla men dessa är allmänt formulerade och inte i något fall 
anges hur olika kriterier viktats.  
 

• Av förslagen till åtgärdsprogram framgår inte om det finns åtgärder som 
valts bort och i så fall av vilken orsak. Av regeringens beslut 2004 om 
fastställelse av åtgärdsprogram framgår att vissa föreslagna åtgärder valts 
bort, framförallt åtgärder som kräver lagändring. I många fall är detta de 
åtgärder som bedömts mest effektiva för att nå miljökvalitetsnormerna.  
 

• De flesta åtgärder är allmänt formulerade. Många åtgärder skall vidtas av 
flera olika aktörer, utan att det klargörs omfattningen av varje aktörs an-
del av åtgärden, eller vem som har huvudansvaret. I vissa åtgärdsprogram 
åläggs kommuner och myndigheter att vidta åtgärder trots att de enligt 
den lagstiftning de är satta att tillämpa inte är bundna till, eller ens har 
rätt att tillämpa miljöbalken och därigenom följa åtgärdsprogram.  
 

• Tidpunkt för genomförande anges antingen generellt för hela åtgärdspro-
grammet och/eller specifikt för viss åtgärd. Det förekommer också att åt-
gärder skall vidtas kontinuerligt, snarast eller vid behov.  
 

• Åtgärdsprogrammen innehåller både åtgärder som skall vidtas på kort 
sikt och på lång sikt.  
 

• En stor del av de åtgärder som beslutats genom åtgärdsprogram kommer 
endast att indirekt kunna påverka luftkvaliteten. Detta är åtgärder som 
innebär förberedelse inför eller ett första steg till, ett eventuellt vidtagan-
de av direkta åtgärder. I första hand rör detta utredningar och strategier 
(ca 18 % av samtliga åtgärder), samt informationsinsatser (ca 14 % av 
alla åtgärder). 
 

• Förutom kommuner och länsstyrelser så är det framförallt olika centrala 
ämbetsverk som är utpekade att vidta åtgärder. Det förekommer även att 
kollektivtrafikbolag, parkeringsbolag och större arbetsgivare åläggs vidta 
åtgärder, trots att något lagstöd för att ålägga dessa aktörer åtgärder ge-
nom åtgärdsprogram inte finns. 
 

• I två fall har det redan vid beslutet om att fastställa åtgärdsprogram varit 
klart att åtgärderna sammantaget varit otillräckliga för att normerna skall 
kunna uppnås. Endast i ett av dessa fall har kompletterande åtgärdspro-
gram fastställts (ÅP för NO2 för Göteborgsregionen). Även i övriga fall 
är det omöjligt att se att de beslutade åtgärderna skulle vara tillräckliga 
för att uppnå och bibehålla normerna. 
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• Åtgärdsprogrammen är inte utformade för att hindra en ytterligare ökning 
av halterna av de ämnen som miljökvalitetsnormerna reglerar. 

 
Om åtgärdsprogrammens genomförande: 
 
• Tidplanen för genomförandet av en stor del av beslutade åtgärder har inte 

kunnat hållas. En tredjedel av åtgärderna har inte ens påbörjats. Endast 
en femtedel av åtgärderna är genomförda. Resterande andel (knappt 50 
%) är påbörjade men inte genomförda åtgärder. 
 

• Flest ej vidtagna åtgärder återfinns inom kategorierna Parkeringspolitik, 
Begränsad framkomlighet och trafikdämpning samt Upphandling. Flest 
genomförda åtgärder finns inom kategorierna Kollektivtrafik och Infor-
mation och beteendepåverkande åtgärder. 
 

• Stockholm och Helsingborg har störst andel genomförda åtgärder medan 
Uppsala har störst andel ej påbörjade åtgärder men även i Göteborgsregi-
onen och Stockholm som är de områden som har de äldsta åtgärdspro-
grammen, är ca 1/3 av åtgärderna inte ens påbörjade. 
 

• Av de redovisade mätningarna av halterna som gjorts i områdena sedan 
åtgärdsprogrammen fastställdes, framgår inte att det skett någon signifi-
kant förbättring utom möjligen vad gäller PM10 i Norrköping. För Malmö 
och Helsingborg är det dock svårt att avgöra om det föreligger en effekt 
av beslutat åtgärdsprogram eftersom programmen varit i kraft så kort tid 
(beslutades 2007).  
 

Om uppföljning: 
 
• En stor del av åtgärderna går inte att följa upp eftersom det inte klart an-

givits vilken effekt de bedöms ha eller hur omfattande aktiviteter åtgär-
den kräver. 
 

• Det är svårt att avgöra om en aktör fullföljt krav i åtgärdsprogram i de 
fall då åtgärden skall vidtas av flera aktörer utan att det klargjorts hur 
fördelningen av ansvaret för genomförandet skall ske.  
 

• Informationen om i vilken mån och hur åtgärder genomfört är generellt 
sett bristfällig och saknas i vissa fall helt. Regelbunden uppföljning görs 
av åtgärdsprogrammen för Uppsala, Norrköping, Malmö och Helsing-
borg. I övriga fall är uppföljningen oregelbunden och otydlig avseende 
vilken effekt olika åtgärder haft. Det är därför svårt och i vissa delar 
omöjligt för den som inte är direkt involverad i arbetet följa vilka åtgär-
der som vidtagits, vilken effekt detta haft och/eller förväntas ha på hal-
terna och möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna.  
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• Uppföljningen av förändringar i omvärlden som kan påverka genomfö-
randet av åtgärdsprogram och uppnåendet av miljökvalitetsnormer, är 
generellt sett otillfredsställande.  
 

• Endast i de senare åtgärdsprogrammen anges hur en kommun eller myn-
dighet skall agera om en åtgärd inte får förväntat resultat. 
 

• Det är för flera åtgärdsprogram oklart när och hur en omprövning av pro-
gram skall ske om åtgärderna inte får förväntat resultat.  

 
Möjliga orsaker till varför åtgärderna inte genomförts i den omfattning som beslu-
tats: 
 
• Brister i redovisningen av vidtagna åtgärder. 

 
• Tillräcklig hänsyn har inte tagits till förändrade omvärldsfaktorer som 

motverkar uppnåendet av miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogram-
men har inte justerats utifrån dessa förändrade förhållanden eller ny kun-
skap. 
 

• Vissa aktörer har inte rättsliga möjligheter att genomföra de åtgärder som 
de ålagts att vidta. 
 

• Avsaknad av ett tydligt uppföljningssystem så att det klargörs om åtgär-
der vidtas och leder till förväntad effekt. 
 

• Avsaknad av sanktioner eller andra reaktioner då åtgärderna inte vidtas 
och normerna inte uppnås. 
 

• Ett flertal av de åtgärder som ansetts mest kostnadseffektiva kräver lag-
ändringar, vilka ännu inte genomförts. Detta påverkar motivationen hos 
regionala och lokala aktörer att genomföra åtgärder. 

 
Varför uppnås inte normerna trots att åtgärdsprogram fastställts? 
 
• Motverkande trender medverkar till att åtgärder inte får förväntade effek-

ter eller att ytterligare eller annan typ av åtgärder behövs. 
 

• Åtgärderna är inte anpassade till att sänka halterna av NO2 och/eller PM10 
utan för att åstadkomma en mer allmän förbättring av luftkvaliteten och 
trafiksituationen. 
 

• Beslutsunderlaget innehåller osäkerheter, t.ex. om åtgärdernas effekter. 
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• Åtgärdsprogrammen har en vag utformning och är i vissa fall otillräckli-
ga för att normerna skall kunna nås. 
 

• Intressekonflikter gör att verkningsfulla åtgärder inte utreds och vidtas. 
 

• Åtgärderna genomförs inte så som beslutats. 
 

• Det saknas ett system för genomdrivande av åtgärderna i åtgärdsprogram. 
 

• Det finns brister i den rättsliga konstruktionen som ännu inte åtgärdats. 
 
Övriga slutsatser: 

 
• Arbetet med att utarbeta, fastställa och genomföra åtgärdsprogram har 

medverkat till att behoven av en lokal och regional luftvårdspolitik upp-
märksammats. Många förbättrande åtgärder har genomförts trots att de 
inte anges i åtgärdsprogram. 
 

• Åtgärdsarbetet har i huvudsak varit inriktat på att generellt förbättra luft-
kvaliteten på lång sikt utan att orsaka direkta konflikter med andra sam-
hällsintressen. I mindre utsträckning har åtgärderna varit riktade mot att 
snabbt och inom just det område där normerna överskrids, få ner halterna 
av NO2 och/eller PM10.  
 

• De åtgärdsprogram som är utformade för att direkt förbättra luftkvalite-
ten inom de områden där normen överskrids har bättre möjlighet att 
åstadkomma förbättringar, jämfört med generella förbättringsprogram.  
 

• Miljökvalitetsnormerna kan medverka till att kommunerna utformar väl-
digt lokala strategier, istället för ett mer generellt arbete för att förbättra 
luftkvaliteten. De får då inte generella effekter på befolkningen i stort.  
 

• Att det finns ett fastställt åtgärdsprogram och beslut att vidta vissa åtgär-
der har varit ett argument för att ge tillstånd och inte föreskriva vissa 
villkor vid prövning av tillstånd enligt miljöbalken. Det har även varit ett 
argument för att besluta om detaljplan enligt PBL.  
 

• Åtgärdsprogrammen är inte funktionella för att genomföra bindande nor-
mer som skall uppnås inom viss tidsram för att människors hälsa skall 
skyddas. 
 

• Åtgärdsprogrammen är både till sin rättsliga konstruktion och i den prak-
tiska tillämpningen otillräckliga för att normerna skall uppnås. 
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Inför framtiden: 
 

• Det finns behov av att utforma det lokala, regionala och nationella arbetet 
med att förbättra luftkvaliteten utifrån både ett mer långsiktigt och gene-
rellt perspektiv, och ett mer specifikt perspektiv som syftar till att nor-
merna inte skall överskridas. 
 

• Vid arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer och allmänt förbättra 
luftkvaliteten bör motverkande omvärldsfaktorer (t ex trafikarbetets ut-
veckling och avgasernas sammansättning) beaktas i större utsträckning 
än vad som hittills gjorts. 
 

• Det finns behov av att vidareutveckla och förbättra 
 

• metoderna för hur åtgärder kvantifieras, 
• kontrollen av luftkvaliteten så att den sker på rätt plats, 
• analyser av trender och 
• samordningen och standardiseringen av åtgärdsarbetet. 

 
• Det finns behov av bättre kunskap om vilka faktorer som påverkar ge-

nomförandet av åtgärder.  
 

• Genom att studera genomförandet av luftkvalitetsnormer i andra länder 
framförallt medlemsstater i EU kan kunskapen öka om bl.a. metoder för 
åtgärdsanalyser, utformningen av åtgärder och åtgärdsprogram, proces-
sen för att ta fram och genomföra åtgärdsprogram. 
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Abstract 
EC law prescribes mandatory environmental quality standards for member states. 
Action plans (or programs) are mandated to ensure that actual and prospective 
violations of the standards are prevented or limited to the extent possible. Action 
plans are intended as instruments for quickly addressing specific situations in 
which standards have been or are at risk for being exceeded. Such plans are accord-
ingly not primarily to be construed as a general means for improving air quality or 
human health, although they may in fact contribute to such ends. In the context of 
Swedish legislation, action plans function primarily as a tool for co-ordinating 
environmental efforts, without any direct controlling role with respect to specific 
sources, agencies or municipalities. The circumstance that Swedish legislation does 
not address the legal implementation of environmental quality standards has al-
ready been described elsewhere most recently in Swedish Government Official 
Report (SOU) 2005:113. As the investigation presented in this report makes clear, 
the current approach is insufficient to the task of meeting the standards within the 
prescribed time frame. The results of the investigation may be summarised on the 
basis of the following themes. 

 
Assessment of the efficacies of specific measures: 

 
• It is apparent from a variety of action plan proposals that the efficacies of 

specific environmental measures in reducing nitrogen dioxide and PM10 

levels were in many cases not assessed or only assessed in a very general 
manner (in terms of such crude conceptualizations as “small”, “medium” 
and “large” effects). More accurate assessments of the efficacies of spe-
cific measures were reported only in a limited number of cases. The 
grounds for assessing the overall efficacies of action plans are in many 
cases difficult to ascertain from the written documentation. 

 
• The efficacies of specific measures were frequently not assessed on an in-

dividual basis but together with other measures. It is accordingly difficult, 
in connection with follow-up with regard to action plans, to assess whether 
a specific measure has produced the intended effect or whether reassess-
ment is in order. This applies particularly to the measures comprised by the 
action plans approved be the government in 2004, given that these pro-
grams were inconsistent with the proposed plans. 

 
• A number of different methods were used to quantify the efficacies of spe-

cific measures. Estimation models were employed in certain cases. In oth-
ers, the effects of similar measures implemented at different locations 
(both within and outside Sweden) were compared on the basis of observa-
tions or measurements. Quantitative studies of traffic volumes and  
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emissions were also performed. Semi-quantitative comparisons (large – 
medium – small) were employed in many cases. 

 
• A number of explanations exist for the circumstance that the efficacies of 

certain measures were not assessed. Although assessment may, is some 
cases, be associated with genuine difficulties, a lack of suitable expertise 
with regard to assessment methodology may also have been a factor. No 
measure whose efficacy cannot be assessed should be taken into account in 
the overall assessment of whether an action plan is sufficient in scope.  

 
• Proposals in regard to action plans have included, in addition to statements 

relating to the efficacies of specific measures in reducing emissions levels 
and the implementation costs, a number of other analyses, for example, 
pertaining to the implement ability of measures (including oversight is-
sues), societal impact and the prospects for long- and short-term attainment 
of environmental standards. Investigations into the broader environmental 
impact of specific measures have also been undertaken. Environmental im-
pact assessments in accordance with Chapter 6 of the Swedish Environ-
mental Code have been carried out in connection with the most recently es-
tablished plans.   

 
Action plans: 

 
• Eight action plans covering six geographic areas in which nitrogen diox-

ide and/or PM10 levels exceeded environmental quality standards were 
established. Two of these action plans were established by the national 
government. The remainders were established by the relevant county 
administrative boards. 
 

• The measures adopted primarily aimed at reducing emissions from road 
traffic and can be organised on the basis of the following nine categories: 

• Public transport,  
• Parking policy,  
• Restricted zones and heavy vehicles  
• Limited accessibility and traffic mitigation,  
• Procurement processes,  
• Bicycle and pedestrian traffic,  
• Road maintenance,  
• Information and behaviour modification and  
• Miscellaneous.    

 
• Most of the proposed measures fall into the “public transport”, “parking 

policy” and “information and behaviour modification” categories. The 
categories containing the fewest measures are “restricted zones and 
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heavy vehicles”, “bicycle and pedestrian traffic” and “miscellaneous”. 
 

• The measures are largely addressed to municipalities and agencies in 
their operational and community planning/development capacities (pri-
marily in connection with transport issues). A large percentage of the 
measures are predicated on application of legislation other than the Envi-
ronmental Code. Action plans generally do not provide for supervision of 
certain types of activities, review of permits relating to hazardous activi-
ties or the issuance of general prescriptions, all as envisioned by the 
background documentation to the Environmental Code. 
 

• Proposals in regard to action plans are largely inarticulate about the proc-
ess that was used to select specific measures. Although all of the propos-
als mention a number of criteria as having played a significant role, these 
criteria are formulated in general terms. In no case have the relative 
weights assigned to the different criteria been specified.  
 

• The proposed action plans do not discuss which, if any, criteria were re-
jected or the grounds for any rejection. The government’s 2004 decision 
relating to adoption of action plans makes clear that certain proposed 
measures were rejected, primarily on the grounds that their implementa-
tion would have required legislative amendment. These included a num-
ber of measures that were deemed to be among the most effective for 
meeting environmental quality standards. 
 

• Most of the measures were formulated in general terms. Many were in-
tended for implementation by a variety of parties, without any clarifica-
tion of the scope of each party’s share of the combined commitment or 
regarding which party was to assume a leadership role. Certain of the ac-
tion plans charge municipalities and agencies with implementing specific 
measures, despite the fact that the legislation to which these parties are 
subject provides for no obligation or even right to apply the Environ-
mental Code and thereby comply with the action plans. 
 

• In some cases, implementation timetables were specified for entire action 
plans; in other cases, specific timetables were provided in connection 
with specific measures. Statements to the effect that measures should be 
implemented “on an ongoing basis”, “as soon as possible” or “as needed” 
are also in evidence.  
 

• Action plans contain a mix of long- and short-term measures.  
 

• A large percentage of the measures comprised by action plans are only 
indirectly associated with effects on air quality. Such measures involve 
preparations for or initial stages in the implementation of direct measures. 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5915 • Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? 

 22

In most cases, such measures involve investigations and strategic plan-
ning (approx. 18%) or informational efforts (approx. 14%). 
 

• Besides municipalities and county administrative boards, it was primarily 
state agencies that were assigned the task of implementing measures. 
There are also instances of public transport companies, parking compa-
nies and other major employers having been charged with implementing 
measures in accordance with action plans, despite the lack of any legal 
basis for such arrangements. 
 

• In two cases, it was already clear at the time action plans were adopted 
that the combinations of measures involved were insufficient to the task 
of meeting the relevant standards. Only in one of these cases (the action 
plan for nitrogen dioxide for the Greater Gothenburg region) was a sup-
plementary action plan established.  In other cases it is impossible to see 
how the measures adopted could be regarded as sufficient to the task of 
meeting and maintaining compliance with the standards in question. 
 

• The action plans were not designed to prevent increases in the levels of 
pollutants that the environmental quality standards are intended to regu-
late.  
 

Implementation of action plans 
 
• The timetables for implementation of a large percentage of the adopted 

measures have not been adhered to. Implementation has not even begun 
with regard to one third of the measures. Only one fifth of the measures 
have been fully implemented. Implementation of the remaining measures 
(just under 50%) has been initiated but not completed. 
 

• The “parking policy”, “limited accessibility and traffic mitigation” and 
“procurement processes” categories account for greatest number of 
measures that have not been implemented. The “public transport” and 
“information and behaviour modification” categories account for the 
greatest number of fully implemented measures. 
 

• The percentage of adopted measures that have been fully implemented is 
highest for Stockholm and Helsingborg and lowest for Uppsala. Notwith-
standing, approximately one third of the adopted measures have not been 
implemented in the regions in which action plans were first established, 
namely the Greater Gothenburg and Stockholm regions.  
 

• Reported measurements of pollutant levels carried out following adop-
tion of action plans indicate that no significant improvements have re-
sulted, with the possible exception of PM10 levels in Norrköping. It is 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5915 • Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? 

 23

difficult, with regard to the Malmö and Helsingborg regions, to deter-
mine whether the adopted action plans have had any effect, insofar as the 
action plans for these regions have been in place for such a short time 
(adopted during 2007).  

 
Follow up 
 
• A large percentage of the measures are not susceptible to follow-up since 

their intended effects and the scope of activity they require are unclear. 
 

• Determining whether a concerned party has fulfilled the requirements of 
an action plan is difficult in cases where a number of parties were 
charged with implementing measures without any clarification of the 
relevant division of responsibility.  
 

• Information about the extent and manner of implementation of specific 
measures is generally deficient and in some cases entirely lacking. Regu-
lar follow-up is performed in connection with the action plans for Upp-
sala, Norrköping, Malmö and Helsingborg. With regard to the remaining 
regions, follow-up is irregular and does not effectively address the effi-
cacies of the measures involved. It is accordingly difficult and in some 
cases impossible for anyone not directly involved in the actual efforts to 
ascertain which measures have been implemented, the actual or expected 
effects of these measures on pollutant levels or the prospects for meeting 
environmental quality standards.  
 

• Follow-up with regard to broader societal developments relevant to the 
implementation of action plans and compliance with environmental qual-
ity standards is generally unsatisfactory.  
 

• Statements of how a specific municipality or agency should respond if a 
given measure does not produce the expected result are only included in 
the more recently established action plans.  
 

• The manner and timetable for review of action plans that fail to produce 
expected results is in many cases unclear.    

 
Possible explanations as to why measures have not been implemented to the extent 
mandated include: 
 

• Deficiencies in reporting with regard to implemented measures; 
 

• Inadequate attention to broader societal developments that negatively 
impact the prospects for meeting environmental quality standards and  
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a failure to modify action plans on the basis of these develoments/new 
knowledge; 
 

• The lack of a legal mandate on the part of certain parties to carry out 
measures they have been charged to implement; 
 

• A lack of articulate systems for monitoring whether measures have 
been implemented and are producing the expected effects; 
 

• A lack of sanctions or response mechanisms relating to failure to im-
plement measures or meet standards; and 
 

• The fact that legislative amendments would be required for imple-
mentation of a number of the measures regarded as most cost-
effective and the consequences of this for the relevant regional and 
local parties’ motivation to implement the measures. 

 
Why are standards not being met in spite of the fact that action plans have been 
adopted? 
 

• New developments limit the effectiveness of measures or create a need for 
additional or alternative measures. 
 

• Measures are not adapted to lowering NO2 and/or PM10 levels but, rather, 
to more general improvement of air quality or traffic conditions. 
 

• The basis for making decisions involves uncertainties regarding, for exam-
ple, the efficacies of the measures involved. 
 

• Action plans are formulated in vague terms and are in some cases inade-
quate to task of meeting standards. 
 

• Conflicts of interest entail that potentially effective measures are not inves-
tigated or implemented. 
 

• Measures fail to be implemented in the manner prescribed. 
 

• A systematic approach to implementing measures prescribed by action 
plans is lacking. 
 

• The relevant legal structures are characterised by deficiencies that remain 
to be addressed. 
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Additional conclusions: 
 
• The development, establishment and implementation of action plans have 

contributed to focusing attention on the need for local and regional air 
quality policies. Many specific improvement measures that bear no con-
nection to action plans have been implemented. 
 

• Efforts with regard to environmental measures have primarily focused on 
general, long-term air quality improvements that do not occasion conflict 
with other interests in society.  To a lesser extent, measures have been 
oriented towards quickly reducing NO2 and/or PM10 levels in specific ar-
eas in which standards are being exceeded.  
 

• Action plans designed specifically to directly improve air quality in areas 
in which standards are being exceeded are more effective than general 
improvement programmes.  
 

• Environmental quality standards can prompt municipalities to design 
highly local strategies as opposed to approaching air quality issues in a 
more general manner. General benefits for populations do not usually re-
sult in such cases.  
 

• The existence of specific action plans or decisions to implement certain 
measures has mitigated in favour of permit approval in accordance with 
the Environmental Code and against prescribing specific measures. The 
existence of action plans or decisions in regard to specific measures has 
also mitigated in favour of approval of local plans in accordance with the 
Swedish Planning and Building Act.   
 

• Action plans do not represent an effective approach to implementing 
mandatory standards to be met within specific timetables for the purpose 
of protecting human health.  
 

• Action plans are insufficient, both in terms of legal structure and practi-
cal application, to the task of meeting the relevant standards.  

 
Regarding the future: 
 

• The design of local, regional and national efforts at improving air quality 
needs to reflect both a relatively long-term, general perspective and a more 
specific perspective focused on compliance with environmental quality 
standards. 
 

• Efforts at meeting environmental quality standards should take relevant 
developments in society (for example, traffic trends and changes in the 
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composition of vehicle emissions) into greater account than has thus far 
been the case. 
 

• Further development and improvement efforts are called for in regard to: 
• methods for quantifying the efficacies of measures; 
• monitoring of air quality to ensure that the right locations are 

addressed; 
• analysis of trends; and 
• Co-ordination and standardisation of efforts relating to design 

and evaluation of action plans. 
 

• There is a need for improved knowledge of the factors that determine 
whether implementation of measures is successful.  
 

• Studying the implementation of air quality standards in (especially) other 
EU member states can increase knowledge about, for example, analysis 
and design of methodology in connection with environmental measures 
and the processes involved in preparing and implementing action plans. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
När miljöbalken trädde ikraft 1999 infördes regler om miljökvalitetsnormer.1 I 
förordningar föreskrivs miljökvalitetsnormer för luft, vatten och buller som inte 
skall respektive inte bör över- eller underskridas. De flesta av dessa normer har 
tillkommit för att genomföra ett antal EG-direktiv och syftar i första hand till att 
skydda människors hälsa.2 Det finns även normer som inte har sin motsvarighet i 
EG-direktiv utan enbart är nationella. Enligt EG-rätten medför ett överskridande av 
en EG-rättsligt grundad miljökvalitetsnorm ett fördragsbrott, om tidpunkten då 
normen skall vara uppnådd passerat. Medlemsstaterna är således skyldiga att tillse 
att sådana åtgärder vidtas så att normerna inte överskrids. Vid risk för överskridan-
de måste åtgärdsprogram upprättas som föreskriver sådana åtgärder som är nöd-
vändiga för att undvika överskridandet. Enligt den svenska miljö- och planlagstift-
ningen medför en risk för ett överskridande av en miljökvalitetsnorm vissa rättsliga 
effekter. Exempelvis kan etablering av ny eller utbyggnad av befintlig verksamhet 
komma att stoppas, trots att den främsta orsaken till överskridandet är utsläppen 
från vägtrafiken.3 De miljökvalitetsnormer som skall uppnås i miljöbalkens förar-
beten anges ha en starkare styrande effekt än de som bör uppnås, men enligt miljö-
balken skiljer sig inte den rättsliga effekten av ett överskridande för de olika typer-
na av normer.4 

 
För att möjliggöra en mer samlad bedömning av olika åtgärder och deras effekter 
på olika utsläppskällor kan enligt miljöbalken beslutas om åtgärdsprogram. Idag 
finns ett antal geografiska områden för vilka åtgärdsprogram för uppnående av 
luftkvalitetsnormer beslutats. De första programmen fastställdes i december 2004 
(för Göteborgsregionen för kvävedioxid och för Stockholms län för PM10 och kvä-
vedioxid). Därefter har ytterligare ett antal åtgärdsprogram beslutats. 
Åtgärdsprogrammen, liksom vissa generella krav i miljö- och planlagstiftningen, 
syftar till samordna myndigheters och kommuners olika åtgärder och 

                                                      
1 Utformningen av den rättsliga regleringen av miljökvalitetsnormer har utretts ett flertal gånger. Förut  
om i miljöbalkens förarbeten, prop. 1997/98:45 presenterades två utredningar om genomförandet av 
vattendirektivet 2002, dels miljöbalkskommitténs principbetänkande Bestämmelser om miljökvalitet 
(SOU 2002:107) och Vattenadministrationsutredningens betänkande Klart som vatten (SOU 2002:105). 
Regeringen föreslog ändringar i prop. 2003/04:02 och 57 som resulterade i lagändringar SFS 2003:890 
och SFS 2004:224. Miljöbalkskommitténs utredning om normernas funktion och genomförande presen-
terades i SOU 2005:59. En särskild utredning om åtgärdsprogram gjordes under 2005 (SOU 2005:113). 
2 Direktiv 96/62/EG om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten, direktiv 1999/30/EG om gräns-
värden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften samt, direktiv 
2000/69/EG om gränsvärden för bensen och koloxid i luften, direktiv 2002/3/EG om ozon i luften och 
direktiv 2004/107/EG om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och PAH i luften . 
3 I vilken mån den rättsliga följden enligt miljöbalken är tillräcklig för att normerna skall kunna uppnås 
 och bibehållas har diskuterats i flera sammanhang, bl.a. i SOU 2005:59 och SOU 2005:113. 
4 Enligt 1 § förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft anges att bör-normer  
anses överträdd endast om överskridandet beror på att 1. verksamheter eller åtgärder som varaktigt 
och i betydande omfattning motverkar möjligheterna att inte överskrida föroreningsnivån och 2. att  
rimliga åtgärder inte vidtagits för att undvika att föroreningsnivån överskrids. Oberoende av om denna 
inskränkning av tillämpningen av bör-normerna är lämplig eller ej, kan konstateras att den inte har stöd i  
balken, Inte heller framgår att regeringen har getts mandat att göra sådan inskränkning.  
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försiktighetsmått som medför att luftkvaliteten förbättras i sådan utsträckning att 
normerna kan uppnås.  
 
1.2 Syfte, frågeställning och avgränsningar 
Denna studie utgår från den rättsliga konstruktionen av miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram såsom den kommit till uttryck i miljöbalken och EG-rätten. Syftet 
med denna studie är dock inte att analysera konstruktionen i sig utan att undersöka 
i vilken mån och hur konstuktionen kommit att användas och utvecklas i praxis. 
Tonvikten i studien ligger på åtgärdsprogrammens styrande verkan, och deras 
direkta och indirekta betydelse för att ha drivit fram åtgärder som påverkar 
luftkvaliteten. I viss utsträckning har vi även gått igenom beslut vid tillsyn, 
prövning, föreskrifter och planläggning för att analysera och klargöra vilka effekter 
denna tillämpning haft i förhållande till möjgliheten att undvika överskridande av 
miljökvalitetsnormerna. Studien syftar till att ge underlag för att besvara frågan om 
halterna av luftförorenande ämnen minskat p g a regleringen av 
miljökvalitetsnormer. 

 
En rättslig analys av miljökvalitetsnormernas och åtgärdsprogrammens konstruk-
tion har gjorts av bl a miljöbalkskommitten och av den särskilda utredaren om 
åtgärdsprogram (SOU 2005:59 och 113). Därutöver har en uppföljning gjorts som 
redovisar tillämpningen av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet under perioden 
1999-2003.5 Någon mer systematisk genomgång av i vilken mån och hur 
åtgärdsprogrammen tillämpats har vad vi känner till, däremot inte tidigare gjorts.  
 
1.3 Beskrivning av projektets genomförande 
Studien har finansierats av Naturvårdsverket och omfattar åtta åtgärdsprogram i sex 
områden i Sverige.6 Förslaget till åtgärdsproram för Umeå för att uppnå 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid är vid genomförandet av denna stutide ännu 
inte fastställt och behandlas därför endast översiktligt. Materialet som har legat till 
grund för analysen är skriftligt och har i huvudsak samlats in under januari-april 
2008. Materialet avser beslut och beslutsunderlag från tidsperioden 2004 tom 2007 
angående framförallt åtgädsprogram men även tillsyn, prövning, föreskrifter och 
planläggning där normer för luft utgjort ett viktigt underlag för ställningstagandet. 
Underlag har hämtats från tidigare utredningar, Naturvårdsverket, hemsidor samt 
nyckelpersoner i respektive berörd region. Besluten rörande de olika områdena har 
sedan systematiserats och sammanställts. En del av sammanställningen av 
materialet skickades ut till respektive kommun och länsstyrelse samt i något fall 
Vägverket, i början av mars 2008. Synpunkter på och kompletteringar till 
materialet har därefter inkommit och bearbetats. I september 2008 hölls en work-
shop i Stockholm där ett utkast till rapport presenterades och diskuterades.  

 

                                                      
5 Naturvårdsverket (2004). Miljökvalitetsnormer som styrmedel. Uppföljning och utvärdering av tillämp 
ningen av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet under perioden 1999-2003. NV rapport 5375. 
6 I avsnitt 3.1 presenteras de olika åtgärdsprogrammen närmare (tabell 1). 
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Materialet har analyserats och utvärderats i förhållande till lagstiftningens 
intentioner och utifrån EG-rättens krav. Möjligheter och problem i tillämpningen 
har lyfts fram i de beslut och åtgärder som bedöms vara centrala för att påverka 
luftföroreningshalterna. Ett förhållande som särskilt granskats är de 
effektberäkningar som legat till grund för besluten om åtgärder. Det har däremot 
inte varit möjligt att inom denna studie göra några kompletterande beräkningar 
eller skattningar för betydelsefulla beslut/åtgärder där effektberäkningar saknas 
eller har påtagliga brister. För detta har underlagsmaterialet varit alltför bristfälligt, 
eller åtminstone bristfälligt redovisat.  

 
Tonvikten i den sammanfattande bedömningen av i vilken grad lagstiftningen och 
beslut som följt av den kunnat säkerställa att normerna uppfyllts, ligger på 
beslutade åtgärdsprogram, genomförandet av dessa samt redovisningar av halterna 
under de senaste åren i de berörda städerna. Vi har dock även beaktat förslag till 
åtgärder som inte kommit att ingå i fastställda program samt i viss utsträckning 
åtgärder som vidtagits men som inte ingått i åtgärdsprogrammen.  

 
Genom utskicket av sammanställningen av åtgärder till de olika kommunerna och 
genom telefonsamtal har vi fått tillgång till en del muntliga uppgifter. Analyserna 
och slutsatserna bygger dock helt på det skriftliga materialet. Hade mer tid funnits 
hade det varit värdefullt att komplettera den bild detta material ger med intervjuer. 

 
I arbetet hänvisas ofta till de olika åtgärdsprogrammen. Tillgång till dessa fås 
enklast genom de berörda länsstyrelsernas hemsidor. Avsikten med exemplen är att 
åskådliggöra analyser och inte att peka ut särskilda städer eller aktörer. 

 
Arbetet har letts och genomförts av docenten i miljörätt Lena Gipperth och 
professorn i miljövetenskap Håkan Pleijel under perioden dec 2007 till juni 2008. 
Jur kand Anna Eriksson har biträtt oss vid insamlandet och systematiserandet av 
materialet.  
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2 Bakgrund  
2.1 Kort om nuvarande reglering, koppling till 

  EG-direktiven 
Miljökvalitetsnormer för luft har i Sverige föreskrivits i förordningen (2001:527) 
om miljökvalitetsnormer för utomhusluft med stöd av 5 kap. 1-2 §§ miljöbalken. 
Enligt denna förordning (4 §) får halten kvävedioxid i utomhusluft efter den 31 
december 2005 i genomsnitt inte överskrida  

1. 90 mikrogram per kubikmeter luft under en timme (värdet får överskridas 
175 gånger per kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig överskrider 
200 mikrogram per kubikmeter luft under en timme mer än 18 gånger per 
kalenderår) 

2. 60 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn (värdet får överskridas 7 
gånger per kalenderår) och 

3. 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår. 
 

Enligt 9 § samma förordning får halten partiklar efter den 31december 2004 i ge-
nomsnitt inte överskridas 

1. 50 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn (värdet får överskridas 
35 gånger per kalenderår) och  

2. 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår. 
 

I Naturvårdsverkets Luftguide finns ytterligare anvisningar om hur, när och var 
luftkvaliteten skall mätas och kontrolleras.7   

 
I den svenska lagstiftningen är miljökvalitetsnormerna i första hand adresserade till 
myndigheter och kommuner. Dessa är ålagda att säkerställa att miljökvalitetsnor-
merna uppfylls när de prövar tillstånd m.m., utövar tillsyn, eller meddelar föreskrif-
ter.8  Fattas beslut om planläggning enligt PBL skall miljökvalitetsnormerna föl-
jas.9  Riskerar miljökvalitetsnormer att överskridas finns det anledning att ställa 
höga försiktighetskrav på befintlig verksamhet.10 Ny verksamhet eller planlägg-
ningsbeslut kan stoppas om normerna riskerar att överskridas.11  I övrigt förändras 
inte rättsläget för enskilda personer som påverkar luftkvaliteten vid risk för över-
skridande av normerna. Avsikten är istället att myndigheter och kommuner skall 
använda de rättsliga instrument som de förfogar över för att se till att normerna inte 
överskrids. För att samordna myndigheters och kommuners insatser i detta arbete 
och besluta om de åtgärder som är mest kostnadseffektiva kan regeringen besluta 
om att åtgärdsprogram skall upprättas (se vidare avsnitt 2.3). 

                                                      
7 Naturvårdsverket (2006). Luftguiden. Handbok med allmänna råd om miljökvalitetsnormer för utom-
husluft. Handbok 2006:2. (Citeras Luftguiden i denna rapport). 
8 5 kap. 3 § MB  
9 5 kap. 3 § MB och 2 kap. 2 § PBL. Formuleringen av regeln i PBL ändrades något 2007. Tidigare 
angavs att beslut om planläggning inte får medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds. 
10 2 kap. 7 § MB. 
11 16 kap. 5 § MB och 2 kap. 2 § PBL. 
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Regeringen har också möjlighet att besluta att ett område som inte uppfyller en 
miljökvalitetsnorm skall förklaras som miljöskyddsområde.12  För sådana områden 
skall regeringen eller länsstyrelsen meddela föreskrifter om försiktighetsmått för 
verksamheter inom området. Denna möjlighet har ännu inte utnyttjats för områden 
där normerna överskrids. 
 
2.2 Utvärdering av miljökvalitetsnormer för  

  NO2 och PM10 
2.2.1 Grundförutsättningar 
Belastningen av en luftförorening på en viss plats vid en viss tidpunkt utgörs av en 
bakgrundsbelastning till vilken ett eller flera lokala bidrag läggs (figur 1). Bak-
grundsbelastningen varierar i viss mån i tid och rum, t ex beroende på vindriktning 
och luftomblandning, men är i princip inte påverkbar genom helt lokala åtgärder (t 
ex genom begränsning av trafiken på en viss gata). 

 
I landsbygdsmiljö är bakgrundbelastningen lägre än i urban miljö. Den förhöjning 
av bakgrunden som man finner i någon del av en stad kan ses som summan av 
bakgrunden i landsbygdsmiljö (som varierar på en stor, regional geografisk skala) 
och ett mer eller mindre diffust tillägg från en rad olika aktiviteter i det urbana 
rummet. Detta tillägg är naturligtvis beroende av de samlade emissionerna i staden 
och är i den mening lokalt påverkbart. Åtgärder vid en enskild gata har ändå ringa 
effekt på den urbana bakgrunden. 

 
 

 
 
Figur 1. Olika påverkansskikt. Belastningen i en viss punkt utgörs av summan av bakgrundbelast-
ning (som har en storregional komponent och i förekommande fall ett tillskott från den urbana 
miljön i stort) och ett (oftast trafiken) eller flera (t ex kan hamnverksamhet och småskalig vedeld-
ning bidra) lokala bidrag. 

                                                      
12 7 kap. 19-20 §§ miljöbalken 
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Figur 2. Faktorer som påverkar luftkvaliteten. Inte bara emissionerna är av betydelse utan belast-
ningen i en viss situation utgör en kombination av utsläpp och olika haltmodifierande faktorer. 

 
Det är alltså summan av den storregionala bakgrunden plus urban bakgrund plus 
det lokala bidraget (t ex vid en viss gata) som avgör om en viss koncentration av en 
luftförorening, t ex en miljökvalitetsnorm, skall överskridas eller inte. Över-
skridanden av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid sker framförallt i situationer 
med svag luftomblandning särskilt om denna sammanfaller med stora utsläpp från 
t ex trafik vid rusningstid på morgonen (figur 2). I dessa situationer, då temperatur-
inversion ofta råder, är såväl den urbana bakgrunden som det lokala bidraget starkt 
förhöjda. Mätningar i takhöjd, som representerar en mer storskalig aspekt på urban 
förorening, visar i dessa situationer också en klar förhöjning och indikerar att den 
urbana bakgrundsnivån är förhöjd. I gaturummet sker ett lokalt bidrag som ofta är 
avgörande för om ett överskridande skall ske, men bakgrundsnivån är också av 
betydelse.  

 
Bedömningen av vilka åtgärder som kan minska risken för överskridanden av mil-
jökvalitetsnormer kan kompliceras av olika faktorer, t ex att det ämne man beaktar 
ingår i snabba kemiska reaktioner (figur 2) som kan minska eller öka dess koncent-
ration. Detta gäller t ex kväveoxider och ozon. För kväveoxider torde trafik oftast 
vara den helt dominerande källan till överskridande av miljökvalitetsnormen. På 
vissa platser kan dock bidrag från sjöfart även vara kvantitativt viktiga. En annan 
komplikation är om en förorening har flera källor som är delvis oberoende av var-
andra. Detta gäller t ex partiklar uttryckta som PM10, som kan komma från fordons 
slitage mot vägbanan, från fordons avgasemissioner, men även t ex från småskalig 
vedeldning. För PM10 är kopplingen mellan överskridanden av en miljökvalitets-
norm och inversionstillfällen inte lika tydligt som för kväveoxider och andra gas-
formiga föroreningar. Istället är faktorer som gynnar uppvirvling av partiklar från 
vägbanan av stor betydelse. 
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För föroreningar med en given dominerande källa och som inte ingår i snabba ke-
miska reaktioner, t ex kolmonoxid och svaveldioxid, är analysen av vilka åtgärder 
som ger vilka effekter relativt enkel. Det är dock för koncentrationen av kvävedi-
oxid (som tim-, dygns- eller årsmedelvärde) och partikelmåttet PM10 (massan av 
partiklar < 10 μm per kubikmeter luft; som dygns- eller årsmedelvärde) som vikti-
ga överskridanden av miljökvalitetsnormer sker. Man måste därför beakta de speci-
fika förutsättningarna för dessa båda föroreningar. 

 
2.2.2 Kvävedioxid 
Utsläppen av kväveoxider (NOx = NO + NO2) domineras vanligen starkt av NO. 
Fram till 1990-talet uppgavs andelen NO2 av NOx i avgaser ofta till ca 5 % (Natur-
vårdsverket 2005; Air Quality Expert Group, 2007). Resterande 95 % utgjordes 
alltså av NO som kan omvandlas till NO2 i en relativt snabb kemisk reaktion med 
ozon (O3): 
 
NO + O3 → NO2 + O2    reaktion 1 
 
Denna reaktion gynnas av en hög koncentration av ozon. I motsatt riktning verkar 
en annan reaktion där UV-strålning i solljuset sönderdelar NO2: 

 
NO2 + ljus → NO + O    reaktion 2 

 
Den fria syreatom som bildas i reaktion 2 reagerar snabbt med luftens syrgas (O2) 
och bildar ozon: 

 
O + O2 → O3     reaktion 3 

 
Dagtid leder reaktionerna 1-3 till en jämvikt: 

 
    ekvation 1    
 

 
där J är ett mått på ljusintensiteten, och därför på hastigheten hos reaktion 2, och k 
avspeglar hastigheten hos reaktion 1 som är svagt temperaturberoende. Denna 
jämvikt inställer sig på några minuter. Helt nära föroreningskällorna, t ex invid en 
start trafikerad väg kan man inte vänta sig att denna jämvikt uppnåtts. Där råder 
istället ett överskott av NO i förhållande till vad jämvikten innebär. Mätningar i 
takhöjd kan däremot ofta representera jämvikt enligt ekvation 1. Nattetid upphör 
reaktion 2, men om det finns ozon närvarande kommer det att enligt reaktion 1 
fortsätta att omvandla NO till NO2. Ozon är en regionalt uppträdande förorening. 
Nivån på ozonhalten är viktig för hur snabbt NO omvandlas till NO2. Det finns 
starka indikationer på att den storregionala bakgrundsnivån av ozon ökar, vilket 
kan leda till en snabbare omvandling av NO till NO2 och därför motverka an-
strängningar att minska NO2 i starkt förorenade miljöer. Eftersom ozon bildas stor-
regionalt måste dess nivå regleras genom internationella överenskommelser.  
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Väsentligt för utvärdering av miljökvalitetsnormen för NO2 är vara medveten om 
att en åtgärd som minskar utsläppen av NOx med X% kommer detta i de flesta 
situationer att leda till en minskning i NO2-belastningen som är mindre än X%. Om 
NO minskar kommer det att finnas proportionsvis mer ozon kvar som kan oxidera 
resterande NO till NO2. En större andel NO blir då snabbare omvandlad till NO2. 
Att minska NO2 är alltså svårare än att minska NOx.  

 
Ytterligare en faktor som bör vägas in är att andelen NO2 i själva avgaserna haft en 
tydligt ökande trend från de 5 % som gällde på 1990-talet. I Göteborg finns t ex 
indikationer på att andelen primär NO2 i avgaserna är ca 15 % och även högre 
värden än så har rapporterats från stora städer i Europa (Air Pollution Expert Group 
2007; Carslaw, 2005; Carslaw et al., 2007). Det beror på flera faktorer. Dieselfor-
don har större andel NO2 jämfört med bensindrivna fordon och dieselfordonens 
andel i fordonsparken har ökat. Dessutom leder vissa typer av reningsteknik hos 
fordon till att andelen NO2 i utsläppen ökar. Bland annat förekommer partikelfilter 
på bussar där en hög andel NO2 i avgaserna gör att partklarna i filtren oxideras och 
därmed bryts ned, vilket är avsikten. I vissa situationer då ozonhalten är mycket 
låg, och reaktion 1 därför helt eller nästan helt sätts ur spel, är den primära andelen 
NO2 i avgaserna mycket viktig eller helt avgörande för NO2-nivån. Detta sker när 
luftomblandningen är mycket svag (ozon blandas då inte ner från högre liggande 
luftlager) och föroreningsnivåerna därför höga. Dessa situationer är alltså viktiga 
för överskridanden av miljökvalitetsnormerna (främst tim- och dygnsvärdena) för 
NO2. Helt nära utsläppskällorna har som nämnts inte jämvikt mellan NO, NO2 och 
O3 uppnåtts. Detta innebär att den primära andelen NO2 i avgaserna är viktigare 
närmare emissionskällorna, där risken för överskridanden av miljökvalitetsnormen 
är störst. Exemplet med partikelfiltren visar att vissa åtgärder för att minska utsläpp 
av partiklar från fordonen kan leda till högre halter av NO2. Det uppstår därmed en 
konflikt mellan åtgärder mot partiklar och mot NO2.  

 
Det är ett problem att man i vissa sammanhang där avgasutsläpp diskuteras endast 
ser till NOx-nivåerna (t ex ofta när man presenterar fordonens prestanda) men inte 
beaktar förhållandet mellan NO2 och NO i avgaserna.  

 
I många urbana miljöer i Europa har man under de senaste 10-15 åren observerat 
att nivåerna av kväveoxider (NOx) gått ner medan nivåerna av NO2 är mer eller 
mindre konstanta, eller i vissa fall till och med ökat. Ökande nivåer av ozon på 
storregional skala och ökad andel NO2 i avgasernas NOx är troligen viktiga faktorer 
bakom denna utveckling som motverkar många av de åtgärder som vidtas för att 
minska överskridanden av miljökvalitetsnormer för NO2, t ex de som föreslås i 
åtgärdsprogrammen. 
 
2.2.3 PM10 
Det finns flera olika sätt att uttrycka halten av partiklar. PM10 (massan av partiklar 
< 10 μm per kubikmeter luft) har använts länge och har därför etablerats i olika 
typer av riktvärden och normer. PM10 inkluderar förhållandevis stora partiklar som 
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i Sverige, Norge och Finland till inte ringa del kommer från slitage från fordon mot 
vägbanan. Det betyder att faktorer som vägbanans renhet och egenskaper liksom 
användningen av dubbdäck spelar stor roll för nivåerna på PM10. Emission av små 
partiklar från t ex dieselavgaser, som möjligen är betydligt farligare än slitage-
partiklarna, bidrar i och för sig till PM10. De utgör dock i de flesta situationer en 
liten andel av PM10. 

 
Andra viktiga partikelmått är PM2.5 (massan av partiklar mindre än 2,5 μm per 
kubikmeter) och antalet partiklar per kubikmeter luft (som vanligen domineras av 
mycket små, ultrafina, partiklar). PM2.5 anses ofta ha en stor andel partiklar som 
beror av långväga transport av luftföroreningar (och delvis naturliga emissioner), 
medan partikelantalet har ett nära samband med de lokala emissionerna från fordon 
av små partiklar. Möjligen är dessa många små partiklar ett större hot mot männi-
skors hälsa än slitagepartiklar som har mycket större massa men är betydligt färre 
till antalet, och partiklar som har sin grund i långväga transporterade föroreningar, 
men miljökvalitetsnormen är för närvarande baserade på PM10, varför vi primärt 
måste se till detta mått. 

 
Det väsentliga i perspektivet av denna rapport är att åtgärder som minskar avgasut-
släppen inte nödvändigtvis minskar PM10 lika mycket. Detta har beaktats i de åt-
gärdsprogram som är riktade mot både NO2 och PM10. Vissa åtgärder kan vara 
viktiga för att minska PM10 (dubbdäck, hastighet, vägbana, gaturenhållning mm) 
men av liten eller ingen betydelse för NO2. Men man kan fråga sig om dessa åtgär-
der är de effektivaste för att minska hälsofarorna från små partiklar. 

 
2.3 Hur åtgärdsprogram upprättas 
Enligt miljöbalken (5 kap. 6 §) skall åtgärdsprogram upprättas i den mån det är 
nödvändigt för att uppfylla en miljökvalitetsnorm eller om EG-rätten kräver det.13  
Det är regeringen som beslutar om åtgärdsprogram men regeringen kan även dele-
gera denna uppgift till en myndighet, kommun (eller ett kommunalförbund).  

 
För att det ska kunna avgöras om en miljökvalitetsnorm för luft riskerar att 
överskridas är alla kommuner skyldiga att genom mätningar, beräkningar eller 
annan objektiv uppskattning kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom 
kommunen (steg 1 i figur 3).14  I tätbebyggda områden är kommunerna ålagda att 

                                                      
13 Krav på åtgärdsprogram följer av flera EG-direktiv som anger att sådana program eller planer skall 
finnas för att för att se till att miljökvalitetsnormer inte överskrids. Enligt direktivet 96/62/EG om utvärde-
ring och säkerställande av luftkvalitet skall en handlingsplan tas fram om det finns risk för att i direktiv 
föreskrivna luftkvalitetsnormer överskrids. I denna handlingsplan skall anges de åtgärder som skall 
vidtas på korts sikt för att risken för ett överskridande minskas eller varaktigheten av överskridandet 
begränsas (art. 7(3). Dessa planer kan om så är nödvändigt innehålla föreskrifter om ett tillfälligt avbry-
tande av de verksamheter som bidrar till att gränsvärdena överskrids, däri inbegripet biltrafiken. Det nya 
direktivet 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa skall inte vara genomfört i svensk lagstift-
ning förrän 2010 men har en liknande uppbyggnad som kräver luftkvalitetsplaner för att undvika att 
luftkvalitetsnormer överskrids. I vissa fall skall även handlingsplaner som på kort sikt förbättrar luftkvali-
teten beslutas. 
14 10-12 §§ förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 
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mäta luftkvaliteten medan det i andra område endast är nödvändigt att mäta om det 
kan antas att det finns risk för att en miljökvalitetsnorm kan komma att överskridas. 
Kommunerna och Naturvårdsverket ansvarar för att kontrollen av vissa förorening-
ar i luften sker.15  Naturvårdsverket har därutöver ett ansvar att ge kommunerna 
vägledning om kontrollen, mätningar m.m. 
 
När en kommun upptäcker att det finns risk för att en miljökvalitetsnorm kan 
komma att överskridas eller överskrids skall kommunen omedelbart underrätta 
Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser om detta förhållande (steg 2 i figur 3).16 
 Naturvårdsverket undersöker då om det finns behov av att upprätta ett åtgärdspro-
gram. Om det finns ett sådant behov skall Naturvårdsverket meddela detta till re-
geringen samt föreslå vilket organ som bör upprätta förslag till ett sådant program 
(steg 3 i figur 3). Vem som föreslås utarbeta förslaget beror bl.a. på i vilken mån 
överskridandet av miljökvalitetsnormen bedömts gå över kommungränser, vilka 
samordningsvinster som kan uppnås samt hur berörda kommuner och länsstyrelsen 
ställt sig till att ta fram ett förslag. 

 

 
 
Figur 3: Processen för att fastställa och ompröva åtgärdsprogram. 

                                                      
15 12a-13 §§ förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Naturvårdsverket har 
även gett ut Luftguiden - Handbok med allmänna råd om miljökvalitetsnormerna för utomhusluft (2006). 
Naturvårdsverket Handbok 2006:2 och Samordnad kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
(2004) Naturvårdsverket Rapport 5407. 
16 14 § förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 
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I den mån regeringen menar att ett åtgärdsprogram skall upprättas ger den uppdrag 
till en eller flera kommuner eller myndigheter att ta fram förslag till ett sådant pro-
gram före en viss angiven tidpunkt för hela det område där störningar som påverkar 
möjligheten att uppfylla normen förekommer (steg 4 i figur 3).17  Hur ett förslag 
skall tas fram (steg 5 i figur 3), vilket beslutsunderlag som det skall grundas på 
samt vad det skall innehålla regleras översiktligt i miljöbalken (5 kap. 4 §). I de 
allmänna råden från Naturvårdsverket, ges ytterligare vägledning. I samtliga fall 
skall samråd om förslaget ske med myndigheter, kommuner, organisationer, verk-
samhetsutövare, allmänheten och övriga som berörs av åtgärdsprogrammet. Efter 
kungörelse i ortstidning skall dessa ges minst två månader för att lämna synpunk-
ter. En samrådsredogörelse skall upprättas i vilken det klargörs hur synpunkterna 
beaktats. 

 
Förutom att åtgärdsprogrammet skall ange de åtgärder som skall vidtas för att 
miljökvalitetsnormen skall kunna uppfyllas, vilka organ som skall vidta dessa och 
när åtgärderna behöver vara genomförda, samt andra uppgifter som EG-direktiven 
kräver, skall programmet innehålla en konsekvensanalys. Om åtgärdsprogrammet 
bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan kan det också krävas att en mil-
jöbedömning enligt 6 kap. MB görs.18  Detta gäller exempelvis då ett åtgärdspro-
gram omfattar en åtgärds som kräver tillstånd enligt Natura 2000-reglerna (7 kap. 
28a § MB) eller ger förutsättningar för vissa verksamheters tillstånd. En sådan 
miljöbedömning gjordes i samband med framtagandet av förslag till åtgärdspro-
grammen för Helsingborg och Malmö. I samband med upprättande av miljökonse-
kvensbeskrivningen har samråd genomförts. Naturvårdsverket rekommenderar i 
Luftguiden att berörda parter involveras tidigt i arbetet med att ta fram ett förslag 
till åtgärdsprogram.19  Därigenom tar man tillvara olika typer av kunskap och får 
parterna som sedan skall vidta åtgärderna mer involverade och skapar större förstå-
else för behovet av att genomföra åtgärder. Detta är också på det sätt man tycks ha 
arbetat i samtliga fall som berörs i denna studie. Beslutet att fastställa ett åtgärds-
program (steg 6 i figur 3) fattas antingen av regeringen eller den myndighet eller 
kommun som regeringen delegerat denna uppgift till.20  De två första åtgärdspro-
grammen för genomförande av miljökvalitetsnormer fastställdes av regeringen i 
december 2004 och avsåg miljökvalitetsnormen för kvävdioxid i Göteborgsregio-
nen samt miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län. Sex 
ytterligare åtgärdsprogram har fastställts av länsstyrelser på uppdrag av regeringen. 
Beslutet att fastställa förslag till åtgärdsprogram för Umeå har länsstyrelsen i Väs-
terbottens län som haft regeringens uppdrag att ta fram förslag till och fastställa ett 
åtgärdsprogram, hänskjutit till regeringen. Orsaken är att förslaget till åtgärdspro-
gram till övervägande delen innehåller central åtgärder som länsstyrelsen och 
kommunerna inte har rådighet över. De två första åtgärdsprogrammen är hittills de 

                                                      
17 5 kap. 4 § MB. 
18 6 kap. 11 § MB 
19 Luftguiden, sid 99. 
20 5 kap. 5 § MB 
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enda som inte överensstämmer med upprättade förslag till program genom att sådana 
lagstiftningsåtgärder som endast kan beslutas av regeringen och riksdag, uteslöts. 
 
Efter att åtgärdsprogrammet fastställs är de kommuner och myndigheter som utpe-
kats som ansvariga för genomförandet av åtgärder skyldiga att vidta dessa (5 kap. 8 
§). Det är i detta led (steg 7 i figur 3) som enskilda juridiska eller fysiska personer 
kan bli föremål för påverkan i syfte att förhållningssätt eller beteende skall ändras. 
Påverkan sker genom användning av de styrmedel som de utpekade myndigheterna 
och kommunerna förfogar över (inkluderande även möjligheten till internationella 
kontakter och förhandlingar i syfte att påverka utländska källor som medverkar till 
förorening i Sverige). Vidtagna åtgärder syftar till att åstadkomma effekt hos olika 
aktörers förhållningssätt och beteende, exempelvis genom minskade emissioner, 
och därmed minskade halter av de förorenande ämnena. Det finns dock ingen di-
rekt rättslig styrning av aktörernas påverkan så att den nödvändiga utsläppsminsk-
ningen uppnås. Den faktiska luftkvaliteten kan dock även påverkas av andra fakto-
rer, främst utländska källor, väder och klimat. I den mån luftkvaliteten inte förbätt-
ras på ett sådant sätt att normerna kan uppnås skall en omprövning av åtgärdspro-
grammet ske.21  

 
Miljökvalitetsnormernas och åtgärdsprogrammens rättsverkan kan inte enbart ses 
utifrån den svenska lagstiftningen utan måste kopplas till EG-direktiven och den 
praxis som utvecklats i EG-domstolen i förhållande till genomförande av miljökva-
litetsnormer. Att luftkvalitetsdirektiven har till syfte att skydda medborgarna i med-
lemsstaternas hälsa, medför särskilda krav på rättsligt och faktiskt genomförande 
av dessa direktiv. Detta har mer utförligt beskrivits i betänkandet ”Åtgärdsprogram 
för miljökvalitetsnormer” (SOU 2005:113) och utvecklas därför inte vidare här. 
EG-rätten är dock en utgångspunkt för de slutsatser som dras framförallt i det av-
slutande avsnittet. 

 
2.4 Hur åtgärder och åtgärdsprogram följs     

  upp och utvärderas 
Enligt miljöbalken skall det i ett åtgärdsprogram anges vilka myndigheter och 
kommuner som skall vidta de angivna åtgärderna.22  Alla myndigheter och kom-
muner är dessutom ålagda att inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som 
anges i ett fastställt åtgärdsprogram.23 Däremot anges inte vare sig i miljöbalken 
eller i annan lagstiftning vem som är ansvarig för att se till att åtgärderna vidtas och 
ingripa i fall då åtgärderna inte vidtas inom föreskriven tid. Frågan har varit före-
mål för utredning men något förslag till lagändring har regeringen ännu inte pre-
senterat.24  Regeringens beslut 2004 om åtgärdsprogram för Stockholm och Göte-
borgsregionen är riktade till respektive länsstyrelse, och ger länsstyrelserna i upp-

                                                      
21 5 kap. 17 § MB. 
22 5 kap. 6 § MB. 
23 5 kap. 8 § MB. 
24 SOU 2005:113. 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5915 • Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? 

 39

gift att följa upp exempelvis behov av förändringar av åtgärderna. I Luftguiden ger 
Naturvårdsverket rådet att det i förslag till åtgärdsprogram redovisas hur uppfölj-
ningen av programmet skall genomföras.25  I de senast fastställda åtgärdsprogram-
men har det också explicit angivits vem som är ansvarig för att samordna och följa 
upp åtgärdernas genomförande men några direkta genomdrivandemekanismer 
förfogar dessa myndigheter (länsstyrelserna) inte över.  
 
Länsstyrelsen i Skåne län, som har ansvar för genomförandet av åtgärdsprogram-
men i Malmö och Helsingborg, har i åtgärdsprogrammen gett uppdrag till respekti-
ve stad att kontinuerligt kontrollera efterlevnaden av åtgärdsprogrammet, d.v.s. att 
åtgärderna vidtas och får avsedda effekter. Kommunerna är skyldiga att rapportera 
till länsstyrelsen om en åtgärd inte får avsedd effekt så att länsstyrelsen kan ta 
ställning till eventuellt behov av att ompröva åtgärdsprogrammet. Länsstyrelsen i 
Uppsala län har i sitt beslut om fastställande av åtgärdsprogram för Uppsala angivit 
att kommunen skall kontrollera och följa upp genomförandet av åtgärdsprogram-
met och redovisa resultaten senast den 30 september varje år. Samma krav finns på 
Norrköpings kommun i förhållande till länsstyrelsen i Östergötland. I detta åt-
gärdsprogram anges: 

 
”Kontroll och uppföljning av att de föreslagna åtgärderna genomförs och att de 
får avsedd effekt ska göras årligen i enlighet med kommunens förslag. Resultaten 
ska redovisas återkommande till länsstyrelsen, minst en gång per år. Den årliga 
redovisningen ska vara länsstyrelsen tillhanda i god tid efter vintern/våren, den 
vanligtvis mest problematiska säsongen, dock senast den 30 september samma år.” 

 
I de åtgärdsprogram för Stockholm och Göteborgsregionen som regeringen fast-
ställde 2004 var uppgiften att samordna och kontrollera genomförandet av pro-
grammen inte lika tydligt angiven. I samband med att länsstyrelsen i Stockholm till 
regeringen redovisade uppdraget att utarbeta och fastställa ett kompletterande åt-
gärdsprogram gjordes en begränsad uppföljning av det befintliga åtgärdsprogram-
met. Dessutom har Stadsrevisionen i Stockholms stad redovisat en revision i sep-
tember 2007.26 Länsstyrelsen i Västra Götaland har i samband med regeringsupp-
dragen att upprätta och fastställa ett kompletterande åtgärdsprogrammet för kväve-
dioxid, gjort en kortfattad sammanställning av genomförandet av åtgärderna i det 
redan beslutade åtgärdsprogrammet. 

 
I många fall kan det vara svårt att avgöra om en åtgärd eller ett beslut är ett led i 
genomförandet av åtgärdsprogrammet eller inte. Många åtgärder har indirekt effekt 
eller åtminstone relevans. För att dessa skall kopplas till åtgärdsprogrammet krävs 
att den aktör som vidtar åtgärden eller fattar beslutet är medveten om kopplingen 
till åtgärdsprogrammet och att förhållandet på något sätt registreras som en åtgärd. 

                                                      
25 Luftguiden, sid. 107. 
26 Stadsrevisionen i Stockholms stad. Revisionsrapport Nr 5. Stadens arbete med EU:s normer för 

partiklar (PM10) och kvävedioxid. September 2007. DNR 4201/149-07. 
 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5915 • Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? 

 40

Om inte riskerar åtgärden att ”tappas bort” i redogörelsen för effekter av vidtagna 
åtgärder. 

 
Åtgärdsprogrammen skall omprövas vid behov dock minst vart sjätte år.27  Vem 
som är ansvarig för att se till att en omprövning kommer till stånd och vilka om-
ständigheter som skall medföra omprövning, är frågor som inte reglerats i lagstift-
ningen. Kommunerna har ansvar för att följa upp hur halterna av vissa föroreningar 
förändras i enlighet med förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft men det är således inte helt tydligt hur och när man skall agera om 
åtgärdsprogrammet inte får den effekt som förväntats (vilket även kräver att en 
sådan effekt preciserats). Naturvårdsverket menar i Luftguiden, (sid. 112) att 
kommunen vid kontroll av halterna bör vända sig till den myndighet som fastställt 
åtgärdsprogrammet om det vid mätningarna framgår att åtgärdsprogrammet inte 
haft den effekt som förväntats. Även andra intressenter bör vända sig till denna 
myndighet med synpunkter på behov av omprövning.  

 
Omprövning av åtgärdsprogram har hittills varit aktuellt i två fall. Redan då åt-
gärdsprogrammen för Stockholm och Göteborgsregionen fastställdes 2004 angavs 
att det fanns ett sådant omprövningsbehov. Länsstyrelserna i Stockholm och Västra 
Götaland fick därför i uppdrag att ta fram förslag och fastställa kompletterande 
åtgärdsprogram. Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde ett kompletterande 
åtgärdsprogram för kvävedioxid för Göteborgsregionen i maj 2006. Länsstyrelsen i 
Stockholm har till regeringen meddelat att det för närvarande inte föreligger rimli-
ga förutsättningar att kunna upprätta ett tillräckligt förankrat kompletterande åt-
gärdsprogram eftersom det saknas besked från regeringen om de åtgärdsförslag 
som länsstyrelsen tidigare bedömt som mest kraftfulla och att inga ytterligare kraft-
fulla åtgärder identifierats samt att alla redan beslutade åtgärder ännu inte genom-
förts.   

                                                      
27 5 kap. 6 § MB. 
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3 Beslutade åtgärdsprogram och 
åtgärder  

3.1 Inledning 
De första besluten om åtgärdsprogram togs av regeringen i december 2004 och 
avsåg Göteborgsregionen (kvävedioxid) och Stockholm (kvävedioxid och PM10). 
Sedan dess har ytterligare sex åtgärdsprogram fastställts (se tabell 1). I dessa fall 
har regeringen delegerat beslutet om fastställelse till länsstyrelser. Dessutom har 
behovet av åtgärdsprogram prövats i drygt 10 ytterligare fall. För närvarande utre-
der Naturvårdsverket behovet av åtgärdsprogram i två tätorter (för NO2 i Skellefteå 
och PM10 i Jönköping). För Umeå kommun väntas ett åtgärdsprogram fastställas 
under 2008. 

 
Tabell 1: Fastställda åtgärdsprogram för överskridande av miljökvalitetsnormer fram t o 
m augusti 2008. 

Datum Beslutsfattare Miljökvalitetsnor-
mer 

Område 

2004-12-09 Regeringen Kvävedioxid och 
PM10 

Stockholms län 

2004-12-09 
2006-05-19 
 
 
2006-05-19 

Regeringen 
Lst i Västra Götaland 
(kompletterande 
program) 
Lst i Västra Götaland 

Kvävedioxid 
Kvävedioxid  
 
 
Partiklar* 

Göteborgsregionen 
Göteborgsregionen 
 
 
Göteborg** 
 

2006-11-24 Lst i Uppsala län Kvävedioxid och 
PM10 

Uppsala** 

2006-10-30 Lst i Östergötland Partiklar *28 Norrköpings kommun  

2007-02-19 Lst i Skåne län Kvävedioxid Helsingborgs kommun 

2007-06-29 Lst i Skåne län Kvävedioxid Malmös kommun 

* Med partiklar avses här PM10. 
** Antas att det är Göteborgs respektive Uppsala kommun som avses. 

 
Som framgår av tabell 1 så skiljer sig åtgärdsprogrammens geografiska avgräns-
ning. I vissa fall gäller de för en kommun men i andra fall för ett län eller en regi-
on. Man kan förutsätta att Göteborgsregionen avser Göteborgsregionens  
                                                      
28 I rubriken till åtgärdsprogrammet anges att det gäller partiklar och andra föroreningar. Med andra 
föroreningar avses kvävedioxid och koldioxid (sid. 21 i Åtgärdsprogram PM10). Program för att sänka 
halterna av hälsoskadliga partiklar och andra föroreningar i Norrköpings kommun) men det är inte dessa 
föroreningar som är föremål för åtgärder. Däremot ingår dessa ämnen bland de s.k. systemeffekter som 
åtgärdsprogrammet kan medföra. 
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kommunalförbund. Det finns också en rad andra skillnader men också likheter 
mellan programmen. I följande avsnitt pekas på några av dessa. 

 
3.2 Vilka åtgärder har beslutats? 
I åtgärdsprogrammen finns en rad olika typer av åtgärder fastställda som gruppe-
rats på något olika sätt. Dels grupperas åtgärderna i förhållande till genomförande-
tid respektive tid till beräknad effekt på luftkvaliteten (kort och lång sikt). Dels 
grupperas åtgärder utifrån källa eller typ av åtgärdsinstrument. I denna undersök-
ning har åtgärderna i huvudsak delats in i följande nio grupper som täcker in de 
åtgärder som föreslås i de olika åtgärdsprogrammen: 

 
1)  Kollektivtrafik 
2)  Parkeringspolitik 
3)  Miljözoner och tunga fordon 
4)  Begränsad framkomlighet och trafikdämpning 
5)  Upphandling 
6)  Cykeltrafik och gång 
7)  Väghållning 
8)  Information och beteendepåverkande åtgärder 
9)  Övrigt 
 

De åtgärder som nämns i miljöbalkens förarbeten som möjliga att tillgripa är av 
formell art – användning av vissa rättsliga, ekonomiska och informativa möjlighe-
ter att styra beteenden. De exempel som anges är fysisk planering, framställan om 
omprövning av tillståndsgiven verksamhet, föreskrifter som omfattar även icke 
tillståndsgiven verksamhet, ekonomiska styrmedel och åtgärder för att påverka 
människors beteenden genom bl.a. utbildning och miljömärkning. Vidare nämns 
åtgärdskrav för bilavgaser, trafikplanering och utbyggnad av kollektivtrafiken.29  
Detta är en typ av åtgärder som också kan betraktas som styrmedel.30  I de åtgärds-
program som hittills beslutats finns inga exempel på framställan om omprövning 
av tillstånd eller tillståndsvillkor. Föreskrifter med stöd av miljöbalken synes inte 
ha beslutats men däremot enligt trafikförordningen, avseende bl.a. miljözon, has-
tighetssänkning, De flesta åtgärdsprogrammen har åtgärder för att öka utbudet eller 
framkomligheten för kollektivtrafik. Likaså finns det ofta krav på olika typer av 
informationsinsatser i syfte att påverka människors beteende. Det förekommer 
sällan direkta krav på ändring av eller initiativ till ny fysisk planering. Många av de 

                                                      
29 Prop. 1997/98:45, del II, sid. 51f. 
30 I Luftguiden skiljer man mellan åtgärd och styrmedel. Åtgärd anges där vara en aktivitet som vidtas 
eller genomförs som kan vara både fysisk eller formell t ex att 30 % av bilägarna byter från dubbdäck till 
dubbfria vinterdäck på sina bilar eller att invånarna i ett område byter sina gamla fastbränslepannor till 
en nya med ackumulatortank. Styrmedel är ett verktyg för att åtgärder skall vidtas, t ex ekonomiska 
incitament, i form av avgifter, eller lagstiftning t ex kortare tid då dubbdäck är tillåtna, eller information till 
bilägare om hälsokonsekvenserna av dubbdäck med syfte att de aktuella åtgärderna skall vidtas. Som 
åtgärd betraktas även en myndighets beslut att införa ett styrmedel för att komma tillrätta med något 
som inte är önskvärt från samhällets sida. 
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åtgärder som ingår i de fastställda åtgärdsprogrammen är istället av mer fysisk art, 
såsom att bygga bussfiler eller rengöra gator.  

 
Nedan görs en genomgång av de olika typerna av åtgärder i de olika åtgärdspro-
grammen. I avsnitt 4 görs en mer generell genomgång av hur åtgärderna formule-
rats, adresserats, effektberäknats och konsekvensutretts. 

 
3.2.1 Kollektivtrafik 
Ca ¼ av alla åtgärder i samtliga åtgärdsprogram (27 åtgärder av 105) rör kollektiv-
trafiken. Kategorin Kollektivtrafik inkluderar sådana åtgärder som syftar till att öka 
andelen resande med kollektivtrafik och att minska påverkan på halterna av NO2 

och PM10 från kollektivtrafiken. De rör i huvudsak åtgärder för att öka utbudet av 
kollektivtrafiken, förbättra framkomlighet för denna och göra den mer attraktiv och 
tillgänglig. Åtgärder som skall öka utbudet av kollektivtrafik är exempelvis fler 
busslinjer, ökad turtäthet och bättre samordning. En åtgärd som syftar till att öka 
framkomligheten är busskör-fält. Åtgärder för att öka attraktiviteten och tillgäng-
ligheten av kollektivtrafiken är exempelvis lättare sätt att betala, fler pendelparker-
ingar, bättre information om kollektivtrafiken samt ökad säkerhet på kollektivtrafi-
kens fordon och pendelparkeringar. Fordonens påverkan, t ex miljöklass på bussar-
na kan också vara en åtgärd som uppnås genom krav vid upphandling. 

 
Pendelparkering kan visserligen ses som en del av en parkeringspolitik men har i 
denna studie inordnats under rubrik Kollektivtrafik eftersom denna åtgärd direkt 
syftar till att öka kollektivtrafikresandet. Informationsinsatser som direkt rör kol-
lektivtrafik har också inordnats under rubriken Kollektivtrafik. Övriga mer generel-
la informationsinsatser som syftar till att påverka människors beteende återfinns 
under rubriken Information och beteendepåverkande åtgärder. 

 
3.2.2 Parkeringspolitik 
Av de 105 åtgärderna rör 15 parkeringsfrågor. De avser att generellt se över parker-
ingspolitiken för att motverka ökad personbilstrafik. En återkommande åtgärd är 
översyn av avgifter samt tillgången på p-platser, som kan påverkas av kommunala 
parkeringsnormen för boendeparkering som är en åtgärd i den senaste beslutade 
åtgärdsprogrammet för Göteborgsregionen. I flera av åtgärdsprogrammen anges att 
det skall vidtas åtgärder för att se över de parkeringsavgifter som tillämpas vid 
myndigheters och kommuners arbetsplatser samt att generellt motverka fri arbets-
platsparkering. I flera av städerna anges att reglerna om förmånsbeskattning av fri 
parkering vid arbetsplatser skall följas upp. Inte i något fall preciseras åtgärden vad 
gäller t ex avgiftshöjningens storlek eller antalet p-platser. 

 
3.2.3 Miljözoner och tunga fordon 
Miljözon är en åtgärd som förekommer i alla åtgärdsprogrammen utom det för 
Norrköping. Det är en åtgärd som är lätt att kontrollera genomförandet av åtgärden 
eftersom den kräver att kommunen fattar beslut enligt trafikförordningen.  
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I Göteborg, Stockholm och Malmö finns det redan miljözon och där har det i åt-
gärdsprogrammet angivits att åtgärder skall vidtas för att utvidga respektive skärpa 
kraven för tung trafik i miljözonen. I åtgärdsprogrammet för Uppsala anges att 
miljözon för tunga fordon skall införas vid behov om överskridandet kvarstår. 
Formuleringen tyder mer på att det är ett uppdrag att utreda om miljözon skall 
införas än ett direkt krav att så skal ske. I programmet för Helsingborg anges att 
miljözon för tung trafik skall utredas och införas. 

 
3.2.4 Trafikdämpning 
12 av de 105 åtgärderna för att minska halterna av kvävedioxid och partiklar syftar 
till att på olika sätt dämpa trafiken. Detta sker genom hastighetssänkning och åt-
gärder för att begränsa eller sätta restriktioner för viss typ av trafik (tunga fordon). 
Andra sätt att dämpa trafiken är att se över skyltning, styrning och kontroll av tra-
fiken, t ex genom att ändra gröntidsfördelningen. En vanlig åtgärd är att trafikdäm-
pande åtgärder vid vissa gatuavsnitt. Även ändrade färdvägar genom vissa områ-
den, tidigare utbyggnad eller upprustning av vissa vägavsnitt. 

 
I stort sett samtliga åtgärdsprogram innehåller åtgärder för att begränsa framkom-
lighet och trafikdämpning. I åtgärdsprogrammet för Stockholm syftar åtgärden ”att 
begränsa genomfartstrafiken med tunga fordon på Hornsgatan” till att minska hal-
ten kvävedioxid. För att minska halten PM10 i områden i Stockholm där normen 
överskrids anges som lämpliga åtgärder dammbindning eller hastighetssänkningar 
på de delar av gatunätet där extrema halter förväntas samt användning av vägtrafik-
ledningsåtgärder. I åtgärdsprogrammet för Göteborgsregionen är det omvänt. Åt-
gärden att sänka hastigheten på vissa gator syftar till att minska halten PM10 men 
det finns inte någon trafikdämpande åtgärd för att minska halten kvävedioxid. 

 
3.2.5 Upphandling 
I samtliga av de granskade åtgärdsprogrammen finns det åtgärder för att styra 
myndigheter och kommuners upphandling av varor och tjänster på ett sådant sätt 
att koncentrationerna av kvävedioxid och PM10 minskar. I åtgärdsprogrammet för 
Göteborgsregionen har denna åtgärdstyp brutits ner till fem åtgärder, i Malmö till 
tre åtgärder, i Uppsala till två åtgärder och i övriga (Stockholm, Helsing-borg och 
Norrköping) anges endast en upphandlingsåtgärd. Åtgärden gäller antingen gene-
rellt för alla typer av upphandlingar såsom i Norrköping: ”Effektiva upphandlings-
krav”. I andra fall gäller åtgärden upphandling av särskilda produkter och tjänster 
såsom t ex den kommunala fordonsflottan (Uppsala) eller transporttjänster och 
arbetsmaskiner (Helsingborg).  

 
I november 2007 slöts en överenskommelse mellan Stockholms stads Trafikkontor, 
Göteborgs stads Gatukontor och Vägverket Sektion Drift om gemensamma miljö-
krav för upphandling av entreprenader och tjänster.31  Dessa miljökrav har även 
flera andra kommuner börjat ställa. 

                                                      
31 Beslut Stockholms stads kommunfullmäktige, 26 november 2007, dnr. 125-2675/2007 
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3.2.6 Gång- och cykeltrafik 
I samtliga åtgärdsprogram utom det för Stockholm finns någon åtgärd som syftar 
till att främja gång- och cykeltrafik. I denna grupp av åtgärder finns både mer fy-
siska åtgärder såsom utbyggnad av cykelparkeringar (Göteborgsregionen) och 
åtgärder som syftar till att förändra attityden till cykelåkande, såsom i Malmö där 
det anges att statushöjande åtgärder för cykeltrafik skall vidtas. I flera fall är den 
beslutade åtgärden utformad på ett mycket generellt sätt. I Uppsalas åtgärdspro-
gram anges exempelvis att insatser för att öka cyklingen skall vidtas. Denna typ av 
åtgärd inkluderar vidtagandet av en rad mer specifika åtgärder. 

 
3.2.7 Väghållning 
Åtta av de 105 åtgärderna rör väghållning och avsikten är i första hand att minska 
halten PM10 i gatumiljö. Åtgärdstypen förekommer i åtgärdsprogrammen som av-
ser koncentrationen av PM10 i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Norrköping. 
Åtgärderna utgörs av olika sätt att binda damm och partiklar och att öka antalet 
städtillfällen och effekten av dessa. En annan åtgärd är att byta vägbeläggning och 
att använda tvättad stenkross för halkbekämpning för att därigenom minska damm-
bildningen. 

 
3.2.8 Information och beteendepåverkande åtgärder 
Detta är en typ av åtgärder som hanteras olika i de sex åtgärdsprogrammen. I åt-
gärdsprogrammen för Göteborgsregionen anges en lång rad av informationsinsatser 
som på olika sätt avser att förändra människors beteende. I åtgärdsprogrammen för 
Helsingborg och Malmö anges att s.k. Mobility management skall införas. Denna 
typ av mer övergripande kampanjer och strategier syftar till att få en långsiktig 
beteendeförändring. Övriga åtgärdsprogram innehåller en eller ett par åtgärder av 
detta slag. 

 
Informationsinsatserna avser bl.a. 
•  kollektivtrafiken och trafiksituationen i regionen,  
•  nyttan av att välja andra färdmedel än bil,  
•  negativa konsekvenserna av dubbdäcksanvändning och höga partikel

 halter,  
•  effekterna på PM 10- halterna av halkbekämpning med tvättad sten

 kross, olika beläggningsmaterial och olika metoder för barmarksren-  
     hållning,  

•  fartygs, arbetsmaskiners och småskalig fastbränsleeldnings 
      bidrag till PM 10- halten, 

•  förmånsbeskattning för fri arbetsplatsparkering samt  
•  val av vinterdäck. 

 
Det anges sällan direkt hur informationen skall spridas men däremot nämns olika 
typer av kampanjer såsom europeiska trafikantveckan men också information di-
rekt i trafiken.  
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Informationen skall riktas till hushåll, allmänheten, arbetsgivare, affärsidkare och 
däcksbranschen. 

 
3.2.9 Övrigt 
Det är förhållandevis få åtgärder (fem stycken) som inte faller in under någon av de 
tidigare kategorierna. Bland dessa återfinns att öka fyllnadsgraden för distributions-
fordon i vissa delar av en miljözon, att införa bilpooltjänst samt åtgärder för att 
effektivisera varudistributionen. Åtgärdsprogrammet för Uppsala innehåller förslag 
till ekonomiska styrmedel (möjligheten att införa dubbdäcksavgift och en snabbare 
utskrotning av personbilar), vilka också sorterats in under kategorin Övrigt. 

 
 

3.3 Åtgärder i de olika åtgärdsprogrammen   
  och effektberäkning av dessa 

I beslutsunderlag och i förslagen till åtgärdsprogrammen har det på olika sätt och i 
varierande grad gjorts kvantifieringar av de effekter man väntar sig kunna åstad-
komma genom de specifika förslagen till åtgärder. I det följande görs en kortfattad 
beskrivning och kommentar till ansatserna till kvantifiering av dessa effekter i de 
olika åtgärdsprogrammen. 

 
3.3.1 Göteborgsregionen 
Göteborgsregionens första åtgärdsprogram för kvävdioxid fastställdes av regering-
en den 9 december 2004. Den 19 maj 2006 fastställde länsstyrelsen i Västra Göta-
lands län ett kompletterande åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna 
för kvävedioxid. Dessutom fattades beslut om ett åtgärdsprogram för partiklar. De 
båda åtgärdsprogrammen för kvävedioxid innehåller sammanlagt 31 åtgärder. Åt-
gärderna i det första åtgärdsprogrammet är mycket generellt formulerade och det 
andra programmet som tillkommit för att ange kompletterande åtgärder kan till stor 
del ses som en precisering av det första. 
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Tabell 2: De åtgärder som ingår i det åtgärdsprogram för kvävedioxid för Göteborgsregi-
onen som beslutades av regeringen i december 2004 och bedömda effekter av dessa åt-
gärder. 

 
Åtgärder i ÅP I NO2 för Göteborgsregionen Bedömning av effekt 
1. Åtgärder för att öka utbudet av kollektivtrafik i 
Göteborgsregionen  
2. Åtgärder för att öka framkomligheten för 
bussar inom Göteborgsregionen 
3. Åtgärder för att förbättra trafikinformationen i 
Göteborgsregionen 

Dessa åtgärder utgör förutsättning för effekt av 
andra åtgärder. 4 % av bilresor kan överföras 
till kollektivtrafik till 2010. Viktigt främja kollek-
tivtrafikens framkomlighet. 

4. Åtgärder för att informera allmänheten om 
nyttan av att välja andra färdmedel än bil  

Antalet bilresor bedöms minska med 6-8 %.  

5. Åtgärder för att informera större arbetsgivare 
och affärsidkare om nyttan av att upprätta s.k. 
gröna resplaner för anställda och kunder  

Effekten är svår att uppskatta.   

6. Åtgärder inom parkeringspolitikens område 
för att motverka en ökning av personbilstrafiken 
i centrala Göteborg  
7. Åtgärder för att följa upp tillämpningen av 
reglerna om förmånsbeskattning av fri parker-
ing som tillhandahålls av arbetsgivaren i Göte-
borgsregionen. 

Flera studier visar ett tydligt samband mellan 
tillgängligheten på p-platser och benägenheten 
att ta bilen till arbetet 

  
8. Åtgärder för att öka fyllnadsgraden för distri-
butionsfordon i inre delar av miljözonen i Göte-
borgs kommun 

Väntas minska NOx-utsläppen med 15 ton 
2006 och 10 ton 2010, jämfört med alternativet 
ingen åtgärd. 

9. Åtgärder för att utvidga miljözonen för tung 
trafik geografiskt i Göteborgs kommun  

Väntas minska NOx-utsläppen med 44 ton 
2006 och 16 ton 2010, jämfört med alternativet 
ingen åtgärd.  

10. Åtgärder för att utveckla och tillämpa sär-
skilda miljökrav vid myndigheters och kommu-
ners upphandling av persontransporter i Göte-
borgsregionen 

Effektberäkningen avsåg även flera andra 
åtgärder än de som beslutades. Det är därför 
svårt att klargöra vilken effekt denna åtgärd 
bedömdes ha. 

 

Det bör noteras att en del av de bedömningar som ges i tabellen innehåller effekter 
av sådana åtgärder som ströks i det slutgiltiga åtgärdsprogrammet. Det gjordes 
ingen ytterligare separat kvantifiering efter att det ursprungliga förslaget reviderats. 
De åtgärder som valdes bort var i bl.a. 
• Anpassa lagstiftningen så att miljöanpassat resande underlättas 
• Införa en miljöstyrande kilometerbaserad skatt på tunga fordon 
• Ändra bilskrotningslagen och trafikförordningen 
• Förbud mot icke-katalysatorförsedda personbilar i miljözonen 
• Extra skrotningspremie i Göteborgsregionen och  
• Öka statsbidragen till kollektivtrafiken 
 

Bedömningen att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid skulle klaras, med undan-
tag för själva vägområdet, byggde på att alla föreslagna åtgärder skulle genom-
föras, något som inte skett.32   

 

                                                      
32 Sid. 52, Frisk luft på väg. 
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I det andra programmet har länsstyrelsen fastställt att följande 21 kompletterande 
och preciserande åtgärder skall vidtas, nämligen att·33 

 
1)  Västra Götalandsregionen och övriga berörda parter utreder förutsättning-

 arna att tidigarelägga utbyggnad av busskörfält på länsväg 155 och 158, 
2)  Vägverket utreder förutsättningarna att bygga busskörfält på Rv 40 

 mellan Delsjömotet och Kallebäcksmotet samt hur Lundbyleden kan 
 byggas ut för att underlätta framkomligheten för busstrafiken, 

3)  Göteborgs kommun tar fram ett åtgärdsprogram för hur framkomlig-
 heten för kollektivtrafiken i centrala Göteborg på kort sikt skall för
 bättras, 

4)  Göteborgs kommun utvidgar direktbearbetningen till samtliga hushåll  i 
 kommunen, 

5)  Göteborgsregionens kommuner gemensamt söker medel för att genomföra 
 kampanjer för direktbearbetning av hushållen enligt modell från Göteborgs 
 kommun, 

6)  Göteborgs kommun samt offentliga och privata arbetsgivare bygger ut  
 cykelparkeringar,  

7)  kommunerna i Göteborgsregionen inför den europeiska trafikantveckan år 
 2006 förstärker arbetet med information om alternativ till bilåkande, 

8)  Vägverket, Göteborgs Stad och Västtrafik fr.o.m. år 2008 integrerar arbetet 
 med Nya Vägvanor i den ordinarie verksamheten, 

9)  projekt ”Nya vägvanor” vidgas till fler kommuner i Göteborgsregionen, 
10)  Göteborgs Stad, tillsammans med Vägverket och Västtrafik, efter avslutad 

 förstudie inför en bilpoolstjänst, kopplad till kollektivtrafiken, 
11)  taxesättningen av parkeringsplatserna stöder strävandena att minska bil

 pendling till centrala Göteborg,  
12)  parkeringsnormen för boendeparkering ses över, 
13)  antalet besöksparkeringar i centrala Göteborg långsiktigt inte ökar, 
14)  Västtrafik lägger information om pendelparkeringar som en lätt tillgänglig 

 rubrik på sin hemsida, 
15)  Västtrafik bygger ut ytterligare pendelparkeringar,  
16)  Västtrafik vidtar åtgärder för att öka säkerheten vid pendelparkeringarna, 
17)  Skatteverket även i fortsättningen uppmärksammar redovisningen av park-

 eringsförmåner i samband med sina riktade kontrollinsatser, 
18)  Banverket och Vägverket antar samma upphandlingsregler för arbets- 

 maskiner som Göteborgs kommun  
19)  Partille och Mölndals kommuner tillämpar s.k. stadskrav vid upphandling  

    av arbetsmaskiner,  
20)  kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund beslutar att öka 

 andelen miljöfordon i sin egen fordonspark så att den når samma nivå 
 som i Göteborgs kommun, d v s minst 90 procent år 2008 eller så snart 
 möjligt därefter och 

21)  statliga myndigheter i Västra Götalands län vid upphandling av person
 transporter kräver att miljöfordon så långt möjligt används. 

 
Dessutom beslöts att Länsstyrelsen skulle skriva till regeringen och begära skynd-
samt besked i frågan om ändringar i Trafikförordningen samt klarläggande av frå-

                                                      
33 Åtgärderna är utformade förslag som senare beslutats av länsstyrelsen den 19 maj 2006. I denna 
sammanställning har åtgärderna omformulerats för att inte längre se ut som förslag. 
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gan huruvida skärpningar av bestämmelserna i miljözonen kan utgöra handelshin-
der. Eftersom Trafikförordningens regler om miljözon ändrades den 1 januari 2007 
är denna åtgärd inte längre aktuell och har därför inte inkluderats i denna redovis-
ning.34  Det bör påpekas att det för flertalet åtgärder i detta kompletterande åt-
gärdsprogram inte fastställts datum när åtgärderna skall vara genomförda. Detta 
försvårar uppföljningen av åtgärdsprogrammet.35  

 
I det andra åtgärdsprogrammet görs ingen egentlig kvantifiering eller bedömning 
av åtgärdernas effekter. Man säger istället att ”En sådan bedömning gjorde Läns-
styrelsen i sitt föregående förslag till åtgärdsprogram. Eftersom åtgärderna i detta 
kompletterande program är av samma karaktär som de tidigare, utgår Länsstyrelsen 
från att effekterna på utsläppen är likartade. Dock torde volymen på ut-
släppsbegränsningarna vara mindre eftersom det nu föreslagna programmet är 
mindre omfattande. Länsstyrelsen kan dock inte bedöma hur mycket mindre effek-
terna kan komma att bli. Liksom tidigare är många av åtgärderna utredningar och 
av informativ karaktär. Det är inte möjligt att med någon högre grad av säkerhet 
fastslå vilka effekter varje enskild åtgärd kan ge på de samlade utsläppen av kvä-
veoxider och resulterande halter av kvävedioxid.” I det ursprungliga förslaget till 
åtgärdsprogram ”Frisk luft på väg” gjordes kvantifiering av vissa av de då före-
slagna åtgärderna med avseende på utsläppsminskningar och med hjälp av modell-
beräkningar skattades effekterna på halterna av NO2 i Göteborgsområdet. Eftersom 
ingen förnyad bedömning gjorts med anseende på det program som antogs maj 
2006 är det svårt att bedöma i vilken grad tidigare skattningar av effekter fortfaran-
de gäller. För det ursprungliga programmet för NO2 gjorde Miljöförvaltningen i 
Göteborg modellberäkningar som tyder på att miljökvalitetsnormen för NO2 i hu-
vudsak inte kommer att överskridas 2010, men som förklarats ovan gjordes inga 
nya, motsvarande beräkningar för det reviderade förslaget. Anmärkningsvärt är att 
länsstyrelsen för de flesta åtgärder i det andra åtgärdsprogrammet avseende kväve-
dioxid inte angivit någon tidpunkt för när åtgärderna skall vara genomförda. 

                                                      
34 Enligt Rolf Hammarling, länsstyrelsen i Västra Götaland gjordes heller aldrig någon skrivelse till 
regeringen (telefonintervju 2008-08-19). 
35 Se vidare avsnitt 4.8 nedan. 
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För PM10 finns ett åtgärdsprogram antaget 19/5 2006. Här listas 3 åtgärder: 
 

Tabell 3: Åtgärder i åtgärdsprogrammet för PM10 i Göteborg och bedömda effekter av 
dessa. 

 
Åtgärder i ÅP för PM10 i Göteborg Bedömning av effekt 
1. Minskad dubbdäcksanvändning ge-
nom informationskampanj till allmänhet 
och däckbransch 

Kvantifiering: man hänvisar till teore-
tiska beräkningar av SLB Analys i 
Stockholm som säger att partikelhalten 
i utomhusluften minskar med 5 µg m-3 
om andelen dubbdäck minskar med 10 
%. Överfört till Göteborg skulle detta 
för februari-april innebära att PM10 kan 
minska med 25-30 µg m-3 på Friggaga-
tan och vid Femman till ca 20-25 µg m-

3 om resultaten stämmer. Vid Gårda 
skulle halterna sjunka från drygt 40 µg 
m-3 till ca 35 µg m-3. 
 

2. Dammbindning och rengöring vid 
torra vägbanor under mars-april där par-
tikelhalterna bedöms vara högst 

Kvantifiering: försöken med damm-
bindning visar att partikelhalterna mo-
mentant kan sänkas med upp till 30 %. 
Detta skulle i så fall innebära att hal-
terna sänks från 25-30 µg m-3 till 15-20 
µg m-3. 

3. Minskad hastighet på utsatta gator, 30 
km/h under mars-april 

”Hur mycket sänkt hastighet skulle 
sänka partikelhalterna kan Länsstyrel-
sen inte bedöma.”   

 
Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att de ovan föreslagna åtgärderna skulle kun-
na sänka halten av PM10 i utomhusluften med 5-10 µg m-3 under vårvintermåna-
derna om dammbindning upprepas med jämna mellanrum. Det kan noteras att ing-
en omräkning görs till 90 % -il för dygn. 

 
3.3.2 Stockholm 
I Stockholm sker de allvarligaste överskridandena av miljökvalitetsnormerna för 
NO2 och PM10 längs innerstadsgator där den lokala trafikens bidrag till förore-
ningsbelastningen är stort. I de förslag till ÅP som länsstyrelsen i Stockholm in-
lämnade till regeringen påpekas betydelsen av väder, bakgrundshalter av ozon, 
kemisk reaktion mellan NO och NO2 etc. I förslaget till ÅP för NO2 förslogs fyra 
typer av åtgärder: 
• Renare personbilspark 
• Renare tunga fordon 
• Förbättrad framkomlighet genom minskat biltrafikarbete 
• Kortsiktiga kollektivsatsningar 
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Åtgärdsprogrammet för Stockholm beslutades i december 2004 och gäller både 
kvävedioxid och PM10. Sju av de beslutade åtgärderna syftar till att minska kväve-
dioxidhalten, fyra till att minska för höga PM10-halter och två åtgärder syftar till att 
minska både kvävedioxid- och PM10-halten. Sammanlagt skall alltså 13 åtgärder 
vidtas och dessa skulle varit genomförda senast den 31 december 2005. Regeringen 
avstod från att besluta sådana föreslagna åtgärder som krävde beslut av regering 
och riksdag om ändrad lagstiftning, bl.a. förslag om tillfällig höjning av skrot-
ningspremien i länet, höjd fordonsskatt för personbilar utan katalysator samt miljö-
zon för personbilar utan katalysator. Inte heller förslaget om miljöavgifter (träng-
selskatt) ingick i åtgärdsprogrammet men infördes i ett senare skede (först på prov 
men senare permanent). I förslaget anges att om alla bensindrivna personbilar i 
Stockholms län som inte har katalysator (undantaget veteranbilar) utestängs från 
trafiken beräknas halterna av NO2 minska med 5-6% på Hornsgatan, S:t Eriksgatan 
och Norrlandsgatan samt med ca 3 % på infartslederna, vilket kanske inte kan för-
väntas så snabbt som till 2006. Ingen referens ges till var beräkningarna finns.  

 
Åtgärderna avseende kollektivtrafiken är generellt utformade och avser ökad tur-
täthet, ökad framkomlighet och fler infartsparkeringar. Ingen av dessa åtgärder 
bedöms ha mer än ringa effekt, även om det påpekas att dessa åtgärder kan vara en 
förutsättning för genomförandet av andra åtgärder. ÅP för Stockholm innehåller till 
skillnad från de andra programmen inte många åtgärder som inriktar sig på infor-
mation. Ett undantag är den informationskampanj som skall riktas till allmänheten 
och däckbranschen.  

 
Då det redan vid beslutet stod klart att åtgärderna inte skulle vara tillräckliga för att 
miljökvalitetsnormerna skulle kunna uppnås beslöt regeringen också att uppdra åt 
länsstyrelsen i Stockholms län att senast 31 december upprätta förslag till komplet-
terande åtgärdsprogram för både kvävedioxid och PM10. Detta uppdrag precisera-
des senare och länsstyrelsen beviljades anstånd till 2006-10-31. Inom ramen för 
uppdraget gjorde länsstyrelsen en begränsad uppföljning av det beslutade åtgärds-
programmet. Rapporten från den utvärderingen lämnades som ett svar på uppdraget 
tillsammans med ett konstaterande från länsstyrelsen att den inte bedömde det 
finnas rimliga förutsättningar för att kunna upprätta ett kompletterande program  
p g a: 

 
1) avsaknaden av besked från regeringen om de mest kraftfulla åtgärder som 

länsstyrelsen tidigare föreslagit och som länsstyrelsen inte har rådighet över, 
2) att inga andra kraftfulla åtgärder identifierats samt,  
3) att det befintliga åtgärdsprogrammet ännu inte genomförts. 
 

Någon komplettering av det första åtgärdsprogrammet har således inte skett. 
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Tabell 4: Åtgärder i åtgärdsprogrammet för NO2 i Stockholm och bedömda effekter av 
dessa. 

 

Åtgärder i ÅP NO2 i Stockholms län Bedömning av effekt 
1) Åtgärder för att utveckla och tillämpa sär-
skilda miljökrav vid myndigheters och kommu-
ners upphandling av persontransporter och 
tunga transporter som skall utföras i Stock-
holms län 

Ingen kvantifiering ges av effekter. Kan ge 
snabbare utbyte av fordonsbestånd och ma-
skinpark hos leverantörerna. 
 

2) Åtgärder för att skärpa kraven för tunga 
fordon i miljözonen 

Effekten av denna åtgärd samt en föreslagen 
men utesluten åtgärd avseende förtida intro-
duktion av tunga fordon med viss miljöklass, 
uppskattas till en sammanlagd minskning av 
NO2-halterna på Hornsgatan, S:t Eriksgatan 
och Norrlandsgatan med ca 2,5 % om efterlev-
naden kan upprätthållas på nivån 95 %. Ingen 
uppgift ges om var beräkningen finns. 

3) Åtgärder inom parkeringspolitikens område 
för att minska personbilstrafiken och öka fram-
kompligheten inom Stockholms kommun36 
4) Åtgärder vad gäller de parkeringsavgifter 
som tillämpas vid myndigeters och kommuners 
arbetsplatser i Stockholms län, för att minska 
personbilstrafiken37 
5) Åtgärder för att följa upp tillämpningen av 
reglerna om förmånsbeskattning av fri parker-
ing som tillhandahålls av arbetsgivaren i Stock-
holms län 
6) Åtgärder för att begränsa genomfartstrafiken 
med tunga fordon på Hornsgatan i Stockholms 
kommun till endast bussar i linjetrafik 

Sammanlagd effekt av trängselskatt, transport-
planer för större verksamheter samt åtgärderna 
3 - 6 bedöms vara att trafikarbete med person-
bil minskar 20 % och tunga fordon 15 % i inner-
staden och med 10 % respektive 7 % i övriga 
Stockholms län. Minskning av NO2 (98 % -il av 
dygnsmedelvärden) har uppskattats till 5-6% i 
innerstaden och 2-3% vid infartslederna. Ingen 
referens till var beräkningarna finns ges. 
 
 
Om tungtrafikandelen reduceras till 0 % år 2006 
på Hornsgatan, minskar halterna med 10 %. 
Vid en reduktion till 1 % uppgår motsvarande 
minskning till 8 %. Halterna avser 98-
perspentilen av dygnsvärden, jämfört med de 
förväntade haltnivåerna 2006, inklusive de 
emissionsförbättringar som beslutade avgas-
krav medför. Åtgärden har också en positiv 
inverkan på halten av partiklar på berörda 
gator.38 

7) Åtgärder för att öka utbudet av infartsparker-
ingar inom Stockholms län 
8) Åtgärder för att öka framkomligheten för 
bussar inom Stockholms län  
9) Åtgärder för att öka turtätheten inom kollek-
tivtrafiken i Stockholms län 

Åtgärderna 7-9 uppskattas ge en direkt minsk-
ning i halten NO2 som är mindre än 1 % per 
åtgärd. Åtgärderna är av stor vikit för att övriga 
åtgärder skall kunna ha effekt och har därför 
stor indirekt betydelse. 

 

I förslaget till åtgärdsprogram redovisas effekter på NO2-koncentrationen för fyra 
kritiska punkter baserade på modellberäkningar. Denna skattning avsåg de åtta 
högst prioriterade åtgärderna i programförslaget som redovisades gemensamt. Av 
dessa åtta åtgärder uteslöts fyra i det beslutade programmet. Eftersom effekterna av 
de olika åtgärderna redovisats för flera åtgärder gemensamt medför bortsorteringen 
av åtgärder att det blir svårt att klargöra vilka effekter de enskilda åtgärderna be-
dömts ha. Dessutom har de enskilda effektbedömningarna inte tydliga referenser. I 
källförteckningen anges dock ett antal rapporter som bedömningarna bygger på. 
                                                      
36 Motsvarar åtgärd 2 i åtgärdsprogrammet avseende PM10. 37 Motsvarar åtgärd 3 i åtgärdsprogrammet avseende PM10. 38 Bilaga 7 till förslaget till ÅP för NO2. 
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I åtgärdsprogrammet för att uppnå miljökvalitetsnormen för PM10 föreslogs åtgär-
der med tre tidshorisonter: 

 
• Åtgärder som bör genomföras snarast 
• Åtgärder på kort sikt 
• Åtgärder på lång sikt – tas ej upp vidare i denna rapport 
 

I den första gruppen ingår 
 

1) en halvering av dubbdäcksanvändningen. För att nå detta föreslogs en 
informationskampanj samt ekonomiska styrmedel (avgift eller subven-
tion). Endast informationskampanjen ingår i det fastställda åtgärdspro-
grammet. 
 

2) minskat biltrafikarbete genom miljöavgifter och parkeringsåtgärder. Re-
geringen beslutade om åtgärder avseende parkeringspolitiken (åtgärder-
na nr 2 och 3 nedan) men inga miljöavgifter 
 

3) en informationskampanj riktad till 1. allmänheten, 2. väghållare och ent-
reprenörer inom drift och underhåll av vägar och gator samt 3. däck- och 
bilhandeln. Ingen kvantifiering görs av hur stor effekten kan bli på PM10 
men hänvisning görs till Trondheim där en informationskampanj hade 
god effekt ifråga om ökat användande av dubbfria däck.  
 

4) förslag på åtgärder vid risk för extrema halter (beslutad åtgärd 4).  
 

När det gäller åtgärder på kort sikt så omfattade förslaget  
 

5) tvättad stenkross för halkbekämpning, - kunskapen bör förbättras om 
vilket stenmaterial som bör användas för att minimera PM10. Effekt ej 
direkt kvantifierad. 
 

6) förbättrade beläggningar – beläggningar med god hållfasthet och mine-
ralinnehåll för en minimal bildning av PM10 används. Effekt ej direkt 
kvantifierad. 
 

7) förbättrad barmarkshållning – forsknings- och utvecklingsarbete i sam-
verkan med utförare och tillverkare av renhållningsfordon för att minska 
bidrag till PM10. Förbättrad vårstädning. Effekt ej direkt kvantifierad. 

 
Förslagen motsvarar i princip åtgärd 5 i det fastställda åtgärdsprogrammet. 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5915 • Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? 

 54

Tabell 5: Åtgärder i åtgärdsprogrammet förPM10 i Stockholm och bedömda effekter av 
dessa. 

 
Åtgärder i ÅP PM10 i Stock-
holms län 

Bedömning av effekt 

1) Åtgärder för att informera 
om hälsokonsekvenserna 
av höga partikelhalter och 
de negativa effekterna av 
dubbdäcksanvändning 

Ingen kvantifiering görs av hur stor effekten kan bli på 
PM10 av en kampanj men hänvisning görs till Trondheim 
där en informationskampanj hade god effekt ifråga om 
ökat användande av dubbfria däck.  
SLB-analys har beräknat att en halverad dubbdäcksan-
vändning skulle sänka halten PM10 på Stockholms inner-
stadsgator med mellan 20 och 25 %. Man har beräknat att 
det 2005 skulle finnas 112 km vägar/gator med över-
skridanden av MKN för PM10 i Stockholms län. Om dubb-
däcksandelen halveras reduceras denna sträcka till 70 km 
(-38 %). För innerstaden var motsvarande siffror 26 km 
som genom halvering av dubbdäcksanvändning skull 
kunna minska till 15 km (-44 %).  

2) Åtgärder inom parkerings-
politikens område för att 
minska personbilstrafiken 
och öka framkompligheten 
inom Stockholms kommun 

3) Åtgärder vad gäller de 
parkeringsavgifter som till-
lämpas vid myndigheters 
och kommuners arbets-
platser i Stockholms län, 
för att minska personbils-
trafiken 

De föreslagna parkeringsåtgärderna innebär översyn av 
avgiftsnivåer för besöksparkering, utbud av gatuparkering, 
översyn av avgifter och regler för boendeparkering, möj-
lighet att differentiera parkeringsavgifterna för olika for-
donstyper och förbättrad övervakning. Ingen direkt kvanti-
fiering görs av åtgärdernas effekt, men hänvisning förs till 
erfarenheter från London och Zürich som visat att parker-
ingsåtgärder kan vara ett effektivt styrmedel för att minska 
biltrafiken. 

4) Åtgärder för att minska 
halterna av partiklar i de 
delar av vägnätet där det 
finns risk för extremt höga 
halter 

Här ingår dammbindning och hastighetssänkningar vid 
vädersituationer och vägavsnitt där extrema halter kan 
väntas samt utredning av möjligheterna att använda 
vägtrafikledningsåtgärder. Den möjliga effekten av damm-
bindning med MgCl2 relateras till erfarenheter från Trond-
heim. Effekten där av ”grova partiklar” PM2.5-10 var stor 
(-25 %), medan den var närmast försumbar för PM2.5. För 
PM10 var sänkningen 11 respektive 17 % vid två mätsta-
tioner.   

5) Åtgärder för att öka kun-
skaperna om olika belägg-
ningsmaterials benägen-
het att bilda PM10 samt hur 
halkbekämpning med tvät-
tad stenkross och olika 
metoder för barmarksren-
hållning påverkar halterna 
av PM10 

Effekt ej direkt kvantifierad. 

6) Åtgärder för att öka kun-
skaperna om bidrag till 
PM10-halterna från fartyg, 
arbetsmaskiner och små-
skalig fastbränsleeldning 

Effekt ej direkt kvantifierad 

 
3.3.3 Norrköping 
Åtgärdsprogrammet för Norrköping fastställdes av länsstyrelsen i Östergötland den 
30 oktober 2006 och avser miljökvalitetsnormen för PM10. Åtgärderna skall i hu-
vudsak vidtas omgående och kontinuerligt eller senast under 2007, 2010 eller 2015. 
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De åtgärder som skall vidtas fram till och med 2010 bedöms kunna medverka till 
att normen inte överskrids.  

 
De 11 åtgärder som skall genomföras för att sänka PM10 i Norrköpings kommun 
delas in i tre kategorier: 

 
• Förbättrad vinterväghållning 
• Andra sätt att resa  
• Infrastruktur och anläggning 
 

Åtgärdsprogrammet består således av stor del tekniska åtgärder. Information och 
beteendepåverkande åtgärder är en annan viktig grupp. 

 
Tabell 6: Åtgärder i åtgärdsprogrammet för PM10 i Norrköping och bedömda effekter av 
dessa. 

 

Åtgärder i ÅP PM10 Norrkö-
ping 

Bedömning av effekten 
 

Förbättrad vinterväghållning  
Dammbindning och halkbekämpning 
med CMA  
Tidigare och upprepad vår-rengöring 
Snabbare vägunderhåll  

Uppskattas till 30 % (på sid 8 till mellan 30 och 40 %). 
Det är svårt att med hjälp av åtgärdsprogrammet och 
dess bilaga 1 förstå varifrån uppskattningen 30 % 
kommer. I bilaga 2 finns i och för sig ytterligare kvanti-
fieringsuppgifter och exempel på vilken effekt olika 
åtgärder i väghållning haft på andra orter, men det är 
ändå svårt att förstå hur man kommit fram till sin hu-
vuduppskattning av effekten av denna åtgärdskategori. 

Andra sätt att resa Den sammanlagda effekten av punkt 2 anges till 30 % 
”som paket” på sidan 7, och omfattar alltså egentligen 
bara den förväntade effekten av minskad dubbdäcks-
användning. 

Åka kollektivt 
Gå och cykla  
 
 

Man avstår från att göra en kvantitativ uppskattning av 
effekten eftersom det är svårbedömt hur många män-
niskor som ändrar sitt beteende till följd av information 
mm. 

Effektiva upphandlingskrav  
 

Man avstår från att kvantifiera åtgärdens effekt och 
menar att den utgör ett bidrag till effekten av en mins-
kad dubbdäcksanvändning. 

Att välja vinterdäck efter behov  
 

Kvantifieringen är inte helt tydlig men bör nog tolkas 
som att om denna åtgärd får ett bra genomslag, kan 
den ge en minskning av andelen dubbdäck från dagens 
75 % till 50 % som med en konservativ beräkning 
skulle innebära en sänkning av PM10-halten med ca 35 
% under den kritiska tidsperioden. 

8. Trafikinformation Den förväntade effekten av åtgärden kvantifieras inte. 
Infrastuktur och anläggning   Mellan 10 % och 40 % för olika delar av berörda gatu-

avsnitt (sid. 7 i förslag till ÅP) 
9. Ändrade färdvägar genom östra 
Norrköping 
– Tidigare utbyggnad av Norrleden 
– Sjötullsgatan 
– Korsningen Sjötullsgatan/Östra 

I bilaga 1 presenteras hur modellberäkningarna gått till. 
Uppskattningen av driftstekniska åtgärder bygger på en 
kombination av mätningar och överslagsberäkning av 
vad en minskning med 30 % av halten kan leda till i 
Norrköping med avseende på 90 % -ilen för dygnsme-
delvärden av PM10. Det är svårt att i åtgärdsprogram-
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 Promenaden 
– Förändrad gröntidsfördelning och 
prioritering av kollektivtrafiken Rese-
centrum/Östra Promenaden 
– Lindöport, förändrad utformning av 
anslutningar till rondellen på Lindövä-
gen  
– Lindövägen 
– Avfart från E22 till Söderleden österut 
10. Satsning på cykelnätet 
11. Annan vägbeläggning 

met och dess bilaga 1 exakt utläsa hur man kommit 
fram till att effekten är 30 % i detta fall. Effekten av 
ändrade trafikflöden och infrastrukturella åtgärder har 
på ett mer direkt sätt kunnat uppskattas med SimAir-
modellen. I bilaga 1 nämns modellosäkerhet, trafikpro-
gnoser särskilt på lång sikt, variationer i gaturummets 
utformning som ej hanteras av SimAir, det faktum att 
skyltad hastighet istället för verklig hastighet och ut-
vecklingen hos fordonens emissioner som viktiga 
möjliga felkällor i bedömningarna.  
 

 
För Norrköping bedömdes att det förelåg en betydande risk för överskridande av 
dygnsnormen (50 µg m-3) för PM10, medan årsvärdet klaras, vid Östra promenaden 
och några andra vägavsnitt, under perioder med torra vägbanor på vintern. Scena-
rioanalys för utvecklingen har baserats på prognos för trafikutvecklingen från 
SIKA (generella värden för Östergötlands län). Som modellverktyg för att bedöma 
framtida risk för överskridanden har SimAir, en Internet-baserad modell för kom-
muners arbete med luftkvalitet, framför allt nära vägar, använts. Modellen har ut-
vecklats av SMHI och Vägverket i samverkan med Naturvårdsverket. 

 
3.3.4 Uppsala 
Åtgärdsprogrammet för Uppsala beslutades av länsstyrelsen i Uppsala län den 24 
november 2006 och avser uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för både PM10 

som NO2. De flesta av de åtgärderna har betydelse för uppfyllandet av båda nor-
merna men det finns även åtgärder som enbart syftar till att minska ett av ämnena. 
Detta gäller framförallt väghållning som syftar till att minska halterna av partiklar. 
Åtgärderna syftar till att antingen ändra resvanor eller till att direkt minska utsläp-
pen. Samtliga åtgärder skall genomföras snarast, vilket preciserats som inom två år 
(d v s senast 24 november 2008). Åtgärdsprogrammet omfattar sju huvudåtgärder 
men i dessa ingår flera åtgärder (sammanlagt 18). Dessutom ingår en åtgärd ”Eko-
nomiska styrmedel” vilken inkluderar möjliggörandet av införande av dubbdäcks-
avgift och snabbare utskrotning av personbilar. Denna åtgärd har länsstyrelsen 
genom en underrättelse hänskjutit till regeringen. Effekten av åtgärderna har klassi-
ficerats som ”ingen”, ”liten”, ”mellan” respektive ”stor”, med differentiering för att 
åtgärderna har olika effekt på PM10 och NO2.39 Åtgärdsprogrammet betonar att 
åtgärder som ger snabba effekter skall prioriteras och att normerna inte kan uppnås 
om inte trafikens emissioner minskar.  

 
Som stöd för effektbedömningen har SLB-analys utfört beräkningar av förore-
ningshalter i centrala Uppsala. Det har gjorts med EVA (Vägverket verktyg för att 
beräkna effekter av väginvesteringar), Airviro och SimAir. Kvantifiering av för-
väntade effekter har kunnat ske i varierande grad. Detta beskrivs i åtgärdspro-
grammet: 

 

                                                      
39 Tabell på sid 6 i åtgärdsprogrammet. 
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Tabell 7: Åtgärder i åtgärdsprogrammet för NO2 och PM10 i Uppsala och bedömda effekter 
av dessa. 

 
Åtgärder i ÅP NO2 och 
PM10 Uppsala 

Bedömd effekt 

1. Attraktivare kollektivtrafik 
a) Samordning av regional-
/stadstrafik 
b) Öka framkomligheten för bus-
sar 
c) Öka tryggheten och tillgänglig-
heten 

Uppges som viktig men svårbedömd; ingen tydlig kvantifie-
ring 
A) Effekt på halt NO2 och PM10: mellan 
B) Effekt på halt NO2 och PM10: mellan 
C) Effekt på halt NO2 och PM10: mellan 

2. Ökad cykelanvändning Positivt om nya cyklister tidigare var bilister. Ingen tydlig 
kvantifiering. 
Effekt på halt NO2 och PM10: mellan 

3. Samlad parkeringspolicy 
a) Översyn av avgifter samt 
tillgång till p-platser 
b) Följ upp tillämpningen av 
reglerna om förmånsbeskattning 
av fri parkering vid arbetsplatser 

Ingen tydlig kvantifiering 
a) Effekt på halt NO2 och PM10: mellan 
b) Effekt på halt NO2 och PM10: mellan 

4. Begränsad framkomlighet 
a) Hastighetssänkning 
b) Restriktioner för tung trafik 

Hastighetssänkning är effektiv för att minska spridningen av 
slitagepartiklar (PM10). ”En sänkning av hastigheten på 
Väderkvarnsgatan och delar av Luthagsesplanaden beräk-
nas minska det lokala PM10-bidraget med 15 % ”. Restriktio-
ner för den tunga trafiken anses ha stor potential att minska 
utsläppen på berörda gator, men miljöeffekten är beroende 
av hur omfattande förbudet görs. 
a) Effekt på halt NO2: liten och PM10: stor 
b) Effekt på halt NO2 och PM10: stor 

5. Renare fordon 
a) Åtgärder för att informera om 
hälsokonsekvenserna av höga 
partikelhalter och de negativa 
effekterna av dubbdäcksanvänd-
ning 
b) Utveckla och tillämpa miljökrav 
vid myndigheters och kommu-
nens upphandling av person-
transporter och tunga transporter 
c) Renare bussar i stads-
/regionaltrafiken 
d) Miljözon för tunga fordon 
e) Åtgärder avseende den kom-
munala fordonsflottan 

”Det går inte att kvantitativt ange hur mycket föreslagna 
informationsstrategier påverkar halten av PM10. En halvering 
av dubbdäcksandelen i Uppsala skulle minska PM10-halten 
(90 % - il av dygnsmedelvärden) med 5-12 %. Miljövinsterna 
av miljökrav vid upphandling av transporter är också svåra 
att kvantifiera.” Euro5 krav på bussar uppskattas kunna 
minska NO2-halterna (98 % -il av dygnsmedelvärden) med 
4-9% på Kungsgatan, medan effekten på PM10 uppskattas 
till ca 1 %. Miljözon för tung trafik kan minska NO2 med 2-
4% på de högbelastade gatorna medan effekten på PM10 är 
ca 1 %.  
a)Effekt på halt NO2: ingen och PM10: mellan 
b) Effekt på halt NO2 och PM10: mellan 
c) Effekt på halt NO2: mellan och PM10: liten 
d) Effekt på halt NO2: mellan och PM10: liten 
e) Effekt på halt NO2 och PM10: liten 

6. Förbättrad väghållning 
a) Gaturenhållning 
b) Tvättad stenkross för utvalda 
vägar 
c) Förbättrade vägbeläggningar 

Dammbindning med CMA prognostiseras minska PM10 (90 
% -il av dygnsmedelvärden) med i genomsnitt 20-25%. Svårt 
att kvantifiera effekten av att övergå till tvättad stenkross. 
Betydelsen av vägbeläggningen egenskaper uppges vara 
stor, kvantifieras dock ej.  
a) Effekt på halt NO2: ingen och PM10: stor 
b) Effekt på halt NO2: ingen och PM10: mellan 
c) Effekt på halt NO2: ingen och PM10: mellan 
 

7. Ekonomiska styrmedel  Dubbdäcksavgift, snabbare utskrotning av personbilar. En 
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a) Möjliggör införande av dubb-
däcksavgift 
b) Möjliggör en snabbare utskrot-
ning av personbilar 

halvering av dubbdäcksandelen i Uppsala uppges minska 
PM10-nivån med 5-12%, men har ingen effekt på NO2. En 
snabbare utskrotning av äldre personbilar skulle däremot ge 
en effekt på kvävedioxidhalten, men ringa effekt på PM10. 
a) Effekt på halt NO2: ingen och PM10: stor 
b) Effekt på halt NO2: mellan och PM10: liten 

 
Åtgärd 4b), 5d), 6b och c skall samtliga åtgärder genomföras snarast.  4b), 5d) och 
6b) skall vidtas vid behov om överskridanden kvarstår medan förbättrade vägbe-
läggningar (åtgärd 6c) skall genomföras löpande vid ordinarie beläggningsarbeten. 

 
3.3.5 Helsingborg 
I Helsingborg bedömdes överskridanden av miljökvalitetsnormen för NO2 finnas 
vid fem hårt trafikerade gator. Situationen påverkas av den ganska betydande far-
tygstrafiken vid Helsingborg med färjeläge nära centrum. En rad olika åtgärder är 
beslutade varav tio ingår i det åtgärdsprogram som fastställdes av länsstyrelsen i 
Skåne län den 19 februari 2007. OPSIS AB och Trivector Traffic AB har fungerat 
som konsulter och gjort modellberäkningar för att bedöma luftsituationen samt 
effekterna av åtgärder. Åtgärderna kan delas in i två kategorier: 

 
• Redan genomförda och beslutade åtgärder 
• Bindande åtgärder för genomförande under 2007 
 

Till den första kategorin åtgärder hör renare bussar i stads- och regiontrafik (som 
bedöms ha lett till en minskning av NOx-utsläppen med 10,1 ton per år), en ny 
hamnled (där tydlig kvantifiering saknas40) och katalysatorer på färjorna (som 
väntas minska NO2-halten på Järnvägsgatan vid Trädgårdsgatan med 10 % som 
årsmedelvärde och med mellan 1 % och 5 % på andra gatuavsnitt med över-
skridanden av miljökvalitetsnormen).41 Effekterna med renare bussar och åtgärder 
på färjorna bedöms genom modellberäkningar leda till att miljökvalitetsnormen för 
NO2 uppfylls för samtliga gator utom S Stenbocksgatan och Malmöleden. För den 
senare vägsträckan väntas den nya hamnleden leda till förbättringar och fokus för 
hamnar därför på S Stenbocksgatan även om åtgärdsprogrammet anger att det 
”långsiktigt behövs åtgärder som dämpar trafiken i hela centrala Helsingborg för 
att både möjliggöra ökat antal bostäder/verksamheter och för att uppfylla miljökva-
litetsnormerna”. 
Den andra kategorin åtgärder som skall genomföras under 2007 syftar till att mins-
ka NO2-belastningen vid framförallt S Stenbocksgatan utan att nya överskridanden 
uppstår på andra gatuavsnitt. Programmet omfattar följande 10 åtgärder: 

                                                      
40 Kvantifieringen preciseras inte i förslaget till åtgärdsprogram utan av en underlagsrapport från 
OPSIS. I denna rapport kvantifieras de sammanlagda effekterna av tre av de åtgärder som ingår i 
programmet. En av dessa tre är förslaget till ny hamnled. De andra två åtgärderna har utformats annor-
lunda än i åtgärdsprogrammet kommit att få en annan utformning än den som bedömdes av OPSIS. 
OPSIS AB: Scenarioanalys – Beräkning av kvävedioxidhalter på 5 hårt belastade gator i Helsingborg år 
2008 och 2015, OPSIS AB 2006-11-17. 
41 OPSIS AB och Trivector Traffic AB har fungerat som konsulter och gjort modellberäkningar för att 
bedöma luftsituationen samt effekterna av åtgärder. 
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Tabell 8: Åtgärder i åtgärdsprogrammet för NO2 i Helsingborg och bedömda effekter av 
dessa. 

Åtgärder i ÅP NO2 Helsing-
borg 

Bedömning av effekt 

1) Genomförande av ny cykel-
plan för Helsingborg 

Skapar förutsättningar för gynnsam utveckling av cykel-
trafiken, men ingen tydlig kvantifiering av effekten ges. 

2) Bussvisionen för Helsing-
borg 

Potential att minska bilanvändningen i Helsingborg med 
omkring 10 %. Resandet med buss förväntas öka från 8 
till 9,5 M resor per år. Antalet resor med regionbuss 
väntas öka med 5 %.  
 

3) Ökad kapacitet och ökat 
turutbud för regional tågtrafik 

Väntas minska antalet fordonsrörelser med ca 300 per 
dygn på Drottninggatan och ca 100 per dygn på Sten-
bocksgatan 

4) Genomförande av ny parker-
ingspolicy 

Viktigt instrument och har alltså betydande potential, 
enligt beräkningar av Inregia skulle en fördubbling av 
parkeringsavgifter i centrala Helsingborg kunna minska 
antalet bilresor i området med omkring 16 % 

5) Översyn av skyltning, styr-
ning och kontroll av trafiken 

Ger främst omfördelning av trafiken, storleken på effek-
ten har ej beräknats 

6) Trafikdämpande åtgärder 
längs med Södra Sten-
bocksgatan 

Simuleringar (ingen källa anges) visar att trafiken på S 
Stenbocksgatan minskar med ca 20 % om det endast 
finns ett körfält i varje riktning, vilket dock kan ge stör-
ningar på alternativa gator varför samordnade åtgärder 
krävs.  

7) Trafikdämpande åtgärder på 
Drottningga-
tan/Järnvägsgatan 

”Effekten är svår att beräkna” 

8) Miljözon för tung trafik Hänvisning till Göteborg där man preliminärt funnit att de 
tunga fordonens kvävoxidutsläpp inom miljözonen har 
minskat med 8 % jämfört med nollalternativ utan miljö-
zon. Samma siffra antas gälla för Helsingborg. Minskar 
även andra föroreningar. 

9) Miljökrav i upphandling av 
transporttjänster och ar-
betsmaskiner 

Ger förmodligen ett ej försumbart tillskott vars exakta 
storlek man dock ej vet. Jämförelse görs med emis-
sionsuppskattning för denna åtgärd i Göteborg. 

10) Lokalt handlingsprogram för 
beteendepåverkande åtgär-
der 

Skall samordnas med de trafikdämpande åtgärderna. 
Ingen kvantifiering görs men däremot anges allmänt att 
åtgärden förväntas medföra minskad biltrafik, mer kol-
lektiva resor och mer cykeltrafik. 

 
I åtgärdsprogrammet ges en bakgrund till luftkvalitetssituationen i Helsingborg, om 
relevanta planer, strategier och program. Vidare beskrivs syftet med varje åtgärd 
liksom vem som skall agera/finansiera, beräknad kostnad och effekter. Samtliga 
åtgärder är generellt utformade och anger inte direkt vad som skall uppnås i form 
av trafikminskning eller utsläppsminskning. Fyra av åtgärderna avser policydoku-
ment (cykelplan, bussvision, parkeringspolicy och handlingsplan för beteende-
påverkande åtgärder) men här ingår även själva genomförandet av dessa. I åtgärds-
programmet preciseras vad dessa policys och program skall innehålla.   
Förutom de direkta åtgärderna som skall vidtas innehåller åtgärdsprogrammet ock-
så en redovisning av tre åtgärder som redan beslutats: renare bussar i stads- och 
regionaltrafik, en ny hamnled och katalysatorer på färjorna. Dessutom har en rad 
önskvärda åtgärder som bör vidtas på längre sikt identifieras, bl.a. Gröna transport-
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planer för verksamheter och företag, ökad miljöstyrning av farledsavgifter och 
ökad differentiering av hamnavgifterna. Detta är åtgärder som Helsingborgs stad 
och länsstyrelsen till största delen inte har möjlighet att vidta och som i vissa fall 
kräver ändring i lagstiftningen.  

 
 Den förväntade effekten av åtgärder under 2007 sammanfattas på sid. 30 i åtgärds-
programmet med slutsatsen att överskridandena väntas upphöra redan 2008 om 
åtgärderna genomförs. Slutsatsen baseras på en rapport från OPSIS som kvantifie-
rat effekten på NO2-halten. Dock skiljer sig de fall som studeras i denna rapport 
från de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet. Denna rapport omfattar inte alla 
de tio föreslagna åtgärderna utan egentligen endast tre som inte heller är identiska 
med sina motsvarigheter i åtgärdsprogrammet.42   

 
3.3.6 Malmö 
Åtgärdsprogrammet för Malmö avser NO2 och fastställdes av länsstyrelsen i Skåne 
län den 29 juni 2007, d.v.s. ca fyra månader efter beslutet om åtgärdsprogram för 
Helsingborg. Programmen rör samma region och är fastställda av samma länssty-
relse och har stora likheter både vad gäller uppbyggnad och innehåll.  

 
Malmö har enligt åtgärdsprogrammet fyra huvudsakliga problemområden vad gäll-
er miljökvalitetsnormen för NO2. Lokal trafik är den dominerande källan. Enligt 
åtgärdsprogrammet för Malmö skall 19 åtgärder vidtas. Åtgärdernas effekt på NOx-
halten43· redovisas som ”Liten”, ”Måttlig” eller ”Stor”.44   

                                                      
42 I rapporten från OPSIS ingår: 1 Avlastning av Södra Stenbocksgatan, 2. Personbilstrafiken på Drott-
ninggatan och Järnvägsgatan, 3. Avlastning av Malmöleden och Oljehamnsleden.   
43 I åtgärdsprogrammet anges här just NOx-halt, men det är rimligen NO2-halt som avses. Som framgår 
av avsnitt 2.2 i denna rapport finns inget enkelt, direkt samband mellan halten av NOx och av NO2. 44 Tabell 6 på sid 25 i åtgärdsprogrammet för Malmö. 
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Tabell 9: Åtgärder i åtgärdsprogrammet för NO2 i Malmö och bedömda effekter av dessa. 

 
Åtgärder i ÅP NO2 Malmö Bedömning av effekten 

 
1)  Cykeltrafik Förhoppningsvis kraftigt ökad cykling, en så hög andel som 50 % 

kan vara möjlig i Malmö på lång sikt. 
2) Malmös nya kollektivtrafik 

2015 
Väntas ge fler kollektivresenärer och färre bilresenärer och 
därigenom bättre luftkvalitet. 

3) Införande av Smart card Biltrafiken har i trafikmiljöprogrammet beräknats kunna minska 
med mellan 0,5-1,2 miljoner fordonskilometer per år.  

4) Pendlarparkeringar utan-
för centrala Malmö 

”Effekten är svår att uppskatta, men bedömningen är att den är 
relativt liten avseende problemen i centrala Malmö”. Kan föra 
över vissa persontransporter från kollektivtrafik till personbil. 

5) Utredning om persontrafik 
på Kontinentalbanan 

Ger ingen direkt effekt på luftkvalitet, men är en förutsättning för 
framtida persontrafik på Kontinentalbanan vilket skulle stärka 
kollektivtrafiken. 

6) Utredning om spårbun-
den trafik i Malmö och 
Malmöregionen 

Ingen direkt effekt på luftkvalitet men kan stärka kollektivtrafiken 
på sikt. 

7) Trafikdämpande åtgärder 
vid Stadens entré och 
Värnhem 

Främst en utredningsinsats. 

8) Trafikdämpande åtgärder 
på Amiralsgatan 

Delvis utredningsinsats, ökad framkomlighet för kollektivtrafiken, 
skulle stärka denna. 

9) Trafikdämpande åtgärder 
på Södra Förstadsgatan 

Främst en utredningsinsats som troligen leder fram till åtgärder 
som stärker kollektivtrafiken. 

10) Trafikdämpande åtgärder 
på Djäknegatan 

Åtgärden förväntas leda till minskade utsläpp av luftföroreningar 
och bättre framkomlighet för kollektivtrafiken. 

11) Riktad information till ar-
betsgivare för förmåns-
beskattning för fri arbets-
parkering 

Bör leda till att gällande skattelagstiftning efterlevs i större ut-
sträckning än idag; viktigt att Skatteverket prioriterar frågan; 
svårt att kvantifiera effekten men tidigare erfarenhet visar att 
kostnaden för att parkera vid arbetsplatsen har stor betydelse för 
val av färdmedel. 

12) Motverka fri arbetsparker-
ing 

Arbetsresor med egen bil minskar; storleken på effekten uppges 
som svårbedömd men en jämförelse görs med Stockholm som 
visade att 18 % av de anställda bilpendlade till arbetet då tillgång 
till gratis p-plats fanns medan endast 3 % bilpendlade då gratis 
p-plats inte erbjöds – idag pendlar 42 % till arbetet i egen bil. 
Potential för minskade kväveoxidutsläpp finns på 8 000 kg per år 
(anges under punkten resepolicy för Malmö stad). 

13) Fler miljöbilar i offentliga 
verksamheter 

Bibehålla en andel av 80 % miljöbilar (gas, etanol, el, elhybrid 
samt mycket bränslesnåla småbilar) i Malmö stads fordonsflotta 
(730 bilar).  

14) Ny resepolicy för Malmö 
stads anställda 

Uppskattning finns att tjänstebilspooler med miljöbilar som ersät-
ter körning med privat bil i tjänsten på Malmö stad förvaltningar 
kan minska det årliga utsläppet av kväveoxider med 300 kg.  

15) Utvidgad miljözon Bör leda till föryngring av fordonsparken och till minskad miljöbe-
lastning – detaljerad utformning och efterlevnad avgörande för 
hur stor effekten blir. En överslagsberäkning visar att en årlig 
minskning av kväveoxidutsläppen med 12 700 kg är möjlig. 

16) Miljökrav vid upphandling 
av entreprenad och tjäns-
ter 

Om upphandlade arbetsmaskiner och fordon har klass Euro 4 
istället för Euro 3 innebär det en minskning av kväveoxidutsläp-
pen med ca 30 %.  

17) Effektivare varudistribu-
tion 

”Svårt att uttala sig om storleken på utsläppsminskning utan mer 
detaljerade studier.” Utsläppen väntas minska om åtgärden 
genomförs i stor skala. 
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18) Mobility Management i 
Malmö 

Ger ändrade attityder till olika färdmedel. Stor potential att över-
föra bilresandet till andra färdmedel, men effekten svår att kvanti-
fiera. Kan ge en minskning av trafikarbetet med 1 % vid långsik-
tig satsning. 

19) Mobility Management i 
kommuner med stor in-
pendling till Malmö 

Effekten kan bli alltifrån försumbar till måttlig. Fler kommer att 
välja kollektiva färdmedel, minskade utsläpp men ej beräknat hur 
många eller effekt. 

 
De flesta åtgärderna skall genomföras under 2007-08 men det finns även åtgärder 
som vidtas under en lite längre period. Syftet med åtgärderna är att trafiken mins-
kar på de kritiska gatorna så att miljökvalitetsnormerna uppnås senast den 31 de-
cember 2008. Malmö stad är adressat för de flesta åtgärderna men dessutom är ett 
stort antal myndigheter utpekade bl.a. för att motverka fri arbetsparkering och för 
att ställa miljökrav vid upphandling.45  

 
Liksom åtgärdsprogrammet för Helsingborg innehåller programmet för Malmö en 
beskrivning av bakgrunden till luftkvalitetssituationen, samt relevanta planer, stra-
tegier och program. Dessutom har en konsekvensbedömning (i vilken ingår en 
samhällsekonomisk bedömning, en barnkonsekvensanalys och en miljökonse-
kvensbeskrivning) gjorts för samtliga åtgärder. Vidare beskrivs syftet med varje 
åtgärd liksom vem som skall agera/finansiera, beräknad kostnad och effekter. 13 av 
åtgärderna syftar till att öka resandet med kollektivtrafik (varav två enbart är utred-
ningar). Fyra av åtgärderna syftar till att dämpa trafiken på vissa gator och tre till 
att minska antalet fordon i området samt öka andelen miljöfordon. Utöver de åtgär-
der som enligt åtgärdsprogrammet skall vidtas finns även en beskrivning av sådana 
åtgärder som anses önskvärda på längre sikt, däribland en snabbare utbyggnad av 
Södra stambanan, möjlighet att ställa krav på ”Gröna transportplaner” för verk-
samheter och företag liksom nya instrument såsom miljöavgifter/trängselavgifter 
för att minska trafiken. 

 
Den övergripande bedömningen är att miljökvalitetsnormen för NO2 i huvudsak 
nås vid utgången av 2008, eventuellt med undantag av Amiralsgatan och del av 
Södra Förstadsgatan. Starkt genomslag av beteendepåverkande åtgärder och even-
tuellt ytterligare åtgärder kan krävas för att på kort sikt uppnå miljökvalitetsnormen 
för dessa gatuavsnitt 

                                                      
45 Inför redovisningen av genomförandet av åtgärder till den 31 december 2007 skickade länsstyrelsen 
ut förfrågan till 32 offentliga organ. 
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4 Analys av åtgärderna och åt-
gärdsprogrammen 

4.1 Hur har åtgärderna formulerats? 
Att åtgärdsprogrammen formulerats på olika sätt beror naturligtvis till stor del på 
att miljösituationen och andra förhållanden vad gäller infrastruktur, samhällsstruk-
tur, klimat och omgivning skiljer sig. Huvuddelen av överskridandena sker vid 
innerstadsgator. I Göteborg och Stockholm finns även betydande överskridanden 
vid trafikleder. Hamnverksamheten och fartygstrafiken kan ha en viss betydelse i 
Göteborg och Helsingborg men saknar helt betydelse i övriga städer. I samtliga fall 
är trafiken helt dominerande källa. Det framgår inte av materialet att småskalig 
vedeldning har någon nämnbar betydelse och mycket få åtgärder är kopplade till 
denna typ av verksamhet. I Helsingborg och Malmö påverkas luftkvaliteten till viss 
del av närheten till Köpenhamnsregionen. 

 
4.1.1 Precisionsgrad 
Åtgärdernas precisionsgrad har diskuterats i både miljöbalkskommitténs och i ut-
redningen om åtgärdsprograms betänkanden. Båda utredningarna kom fram till att 
det finns behov av att öka precisionsgraden men det finns en skillnad mellan för-
slagen i hur precist åtgärderna och dess förväntade resultat skall anges.  

 
Av materialet i denna undersökning framgår att preciseringsgraden skiljer sig åt 
mellan de olika programmen, kategorierna av åtgärder och formuleringen av en-
skilda åtgärder. Ofta är åtgärderna allmänt formulerade, såsom exempelvis kravet i 
Helsingborgs åtgärdsprogram på Genomförande av en ny parkeringspolicy, eller i 
Uppsalas åtgärdsprogram på Restriktioner för tung trafik och Hastighetssänkning. 
Var dessa åtgärder skall vidtas och vilken omfattning dessa åtgärder skall ha fram-
går vanligen inte. Det kan därför ifrågasättas om det är möjligt att bedöma om en 
sådan åtgärd är genomförd. Räcker det med en hastighetssänkning på en vägsträcka 
eller måste det till mer generella sänkningar inom ett större område? I vissa fall är 
åtgärden allmänt angiven men precist geografiskt angiven, t ex Malmös åtgärds-
program som anger att Trafikdämpande åtgärder på Amiralsgatan skall vidtas. 

 
Förutom att det kan vara svårt att avgöra i vilken mån åtgärder är tillräckliga (eller 
alltför omfattande) i förhållande till miljökvalitetsnormerna, väcker de allmänt 
formulerade åtgärderna frågor kring hur genomförandet av dessa skall kunna kon-
trolleras. I det första åtgärdsprogrammet avseende kvävedioxid för Göteborgsregi-
onen krävs att åtgärder för att öka utbud av kollektivtrafik i Göteborgsregionen 
vidtas senast 31 december 2005. Länsstyrelsen i Västra Götaland redovisar i sitt 
beslut från maj 2006 om ett kompletterande åtgärdsprogram för miljökvalitetsnor-
men för kvävedioxid ett antal planerade och genomförda åtgärder inom kollektiv-
trafiken. I stort anser länsstyrelsen därmed att de åtgärder som framgick av det 
första åtgärdsprogrammet genomförts. Vad som ligger till grund för denna  
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bedömning är svårt att finna mer än att ett antal vidtagna och planerade åtgärder 
redovisas. Någon bedömning av effekten av de åtgärder som genomförts och de 
som planeras redovisades inte. Länsstyrelsen föreslog inte några nya åtgärder för 
att utvidga kollektivtrafiken utan hänvisade till de redan planerade åtgärderna. 
Däremot föreslogs och beslutades kompletterande åtgärder inom andar områden i 
det åtgärdsprogram som länsstyrelsen fastställde i maj 2006. 

 
4.1.2 Tidpunkt för genomförande av åtgärd 
När åtgärderna skall vidtas eller vara vidtagna anges antingen generellt för alla 
åtgärder i ett åtgärdsprogram eller specifikt för varje åtgärd. I de två första åtgärds-
programmen avseende Stockholm och Göteborgsregionen, som regeringen besluta-
de om i december 2004, anges att: Åtgärderna behöver vara genomförda senast 
den 31 december 2005.46· Förutom en generell tidpunkt för programmets genomfö-
rande anges i flera åtgärdsprogram när en specifik åtgärd skall genomföras. Exem-
pelvis skall en informationskampanj, riktad dels till allmänheten, dels till däckbran-
schen, enligt åtgärdsprogrammet avseende PM10 i Göteborg genomföras vintersä-
songen 2006/2007. I andra fall anges att åtgärderna skall vidtas senast ett visst 
datum (såsom i exemplet ovan avseende de åtgärdsprogram som regeringen beslu-
tade för Stockholm och Göteborgsregionen i december 2004). Det finns även ex-
empel på att åtgärder skall vidtas kontinuerligt, snarast eller vid behov. Då åtgär-
den skall vidtas snarast anges inte någon bortre tidsgräns. När och hur det skall 
bedömas om det finns behov av en åtgärd anges inte i programmet. I det komplette-
rande åtgärdsprogrammet för Göteborgsregionen avseende kvävedioxid har tid-
punkt för genomförande endast angivits för ett fåtal av åtgärderna. 

 
I samtliga program görs skillnad mellan åtgärder som skall vidtas på kort sikt i 
syfte att uppfylla miljökvalitetsnormerna, och åtgärder som skall vidtas på längre 
sikt i syfte att långsiktigt se till att luftkvaliteten bibehålls på en sådan nivå att 
normerna inte överskrids. Åtgärder på lång sikt är exempelvis samordning av 
kommunal planering av bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik samt utbyggnad 
av kollektivtrafiken.47 Andra exempel är förbättrad cykelinfrastrukturen, ökad 
miljödifferentiering av hamnavgifterna och ökad miljöstyrning i farledsavgifter-
na.48  I förslaget till åtgärdsprogram för Malmö anges ett antal önskvärda åtgärder 
som syftar till att långsiktigt uppnå ett hållbart transportsystem utan att normerna 
överskrids. Det är åtgärder som anses vara av så genomgripande karaktär att de bör 
hanteras inom andra forum för samhällsplanering än åtgärdsprogram. Utbyggnad 
av tågtrafiken, ökad tillgång till alternativa drivmedel, gröna transportplaner för 
verksamheter och företag samt riktlinjer för fysisk planering är några av förslagen. 

                                                      
46 Länsstyrelsen i Västra Götaland har uppfattat detta som att åtgärderna i huvudsak bör vara genom-
förda vid detta datum, d.v.s. åtgärderna skall vara beslutade och påbörjade senast vid årsskiftet 
2005/06. (Länsstyrel-sen i västra Götalands län, 2006). 
47 Frisk luft på väg - förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid för 
Göteborgsregionen. 
48 Förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Helsingborg, sid. 33 
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4.1.3 Indirekta åtgärder 
Många av de åtgärder som beslutats i åtgärdsprogram är inte direkt kopplade till 
beteenden och förhållningssätt som påverkar utsläppsnivåer eller föroreningshalter. 
Istället utgör de förberedelse inför eller ett första steg till ett eventuellt vidtagande 
av direkta åtgärder. Olika typer av utredningar utgör ca 18 % av samtliga åtgärder 
som beslutats i åtgärdsprogrammen. Exempel på sådana utredningar, är ”Översyn 
av avgifter samt tillgång till p-platser” eller utarbetande av strategier, t ex ”Ge-
nomförande av ny parkeringspolicy”. Det framgår inte av åtgärdsprogrammet vad 
som faktiskt skall göras eller utredas för att åtgärden skall anses som vidtagen. 
Bedömningen av omfattning och faktiskt innehåll överlämnas till den utpekade 
myndigheten eller kommunen. En annan grupp av indirekta åtgärder är informa-
tionsinsatser som står för ca 14 % av alla åtgärder. Av förslagen till åtgärdsprogram 
framgår att det är svårt att beräkna effekten av dessa åtgärder och att effekten inte 
bara är beroende av omfattningen av denna (vilken inte anges i programmen) utan 
även av omvärldsfaktorer såsom den allmänna inställningen till miljö- och hälso-
skyddsfrågor, kollektivtrafik m.m. 

 
I den här studien har vi bedömt att vidtagande av åtgärden påbörjats då adressaten 
fattat någon form av formellt beslut, t ex att utse någon att ta fram ett förslag till 
strategi eller beslut om budget. Genomförd blir en indirekt åtgärd då en färdig rap-
port eller liknande presenterats eller beslut om policy eller strategi fattats samt 
åtgärderna i denna genomförts (om detta är förskrivet). 

 
4.2 Vem är utpekad som ansvarig för att åt   

  gärderna vidtas? 
Enligt miljöbalken är åtgärdsprogrammen enbart bindande för kommuner och 
myndigheter.49  Dessa kan i sin tur ställa krav på enskilda adressater genom att 
använda sig av befintliga verktyg, t ex genom tillsyn eller föreskriftsrätt. Åtgärds-
programmen tillför således inte någon ny rättslig grund för att ställa krav utan 
uppmanar enbart kommuner och myndigheter att använda sig av de möjligheter de 
redan har.50    

 
Att programmet är bindande för kommuner och myndigheter skulle betyda att det 
kan innehålla materiella krav riktade mot dessa. Om det i ett åtgärdsprogram anges 
att en viss myndighet t ex Vägverket skall vidta en viss åtgärd som ligger inom 
dess ansvarsområde, så skulle verket således vara bunden av detta krav. Men åt-
gärdsprogrammet är ett förvaltningsbeslut och kan inte ändra befintlig lagstiftning. 
Det är därför inte möjligt att genom åtgärdsprogrammet utöka kompetensen för en 
myndighet eller kommun utan att göra ändringar i den lagstiftning som styr  
användningen av denna åtgärd. I bl.a. lagen om gaturenhållning och skyltning, 

                                                      
49 I vilken mån detta förhållande är ändamålsenligt och överensstämmer med kraven i EG-direktiven 
avseende luft- och vattenkvalitet diskuteras i SOU 2005:113. 
50 Detta förhållande pekar regeringen särskilt på i besluten om åtgärdsprogram avseende Stockholm 
och Göteborgsregionen, 2004-12-09 (dnr. M2003/1891Mk, M2004/141/Mk och dnr. M2003/1912/Mk). 
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trafikförordningen, lagstiftning som reglerar fordons avgasutsläpp och bränslen 
samt skattelagstiftningen finns inte någon direkt hänvisning till miljöbalken och 
dess reglering av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Det går därigenom inte 
att styra användningen av denna lagstiftning, enbart genom beslut i åtgärdspro-
gram. Trots att åtgärdsprogrammen anges vara bindande är det avgörande att ifrå-
gasätta vari den bindande skyldigheten ligger. Någon möjlighet för den myndighet 
som beslutat om fastställande av åtgärdsprogrammet att genomdriva att åtgärderna 
vidtas finns nämligen inte, utom i några få undantag. Däremot finns det naturligtvis 
ett politiskt och möjligen även moraliskt tryck på myndigheter och kommuner att 
efterleva åtgärdsprogram.  

 
I de flesta åtgärdsprogrammen är det många olika aktörer som anmodas vidta åt-
gärder (tabell 10). Ofta utpekas aktörerna i grupp, utan att det direkt preciseras 
vilka aktörer som ingår i gruppen och vem som har huvudansvaret för att åtgärden 
vidtas. I åtgärdsprogrammet för Stockholm är det ofta samtliga kommuner i länet 
plus ett antal myndigheter som är ansvariga för att åtgärden vidtas. I en kommun 
kan det vara flera olika nämnder och förvaltningskontor involverade.51 I åtgärds-
programmet för Uppsala utpekas ”övriga offentliga arbetsplatser” som adressater 
men vem som ingår i denna grupp är inte lätt att avgöra. Det är en uppgift för 
kommunen till vilken beslutet om åtgärdsprogrammet riktar sig att informera övri-
ga aktörer om kravet i åtgärdsprogrammet och samordna insatserna från de olika 
offentliga arbetsgivarna. Det faktiska antalet offentliga aktörer kan således vara 
betydligt större än vad som framgår direkt av åtgärdsprogrammet. Hur samord-
ningen av genomförandet av åtgärderna skall gå till, exempelvis hur kostnaderna 
för åtgärden skall fördelas, har inte reglerats i lagstiftningen. Den myndighet (van-
ligen länsstyrelsen) som ansvara för genomförandet av programmet får förmodas 
ha ett visst ansvar för denna samordningsuppgift men har som tidigare nämnts inte 
rättsliga medel att styra över alla av de aktörer som är ansvariga att vidta åtgärder. 
 
 
 
 
 
  

                                                      
51 I Stockholms stad beslöt kommunstyrelsen i juni 2005 att uppdra åt stadsledningskontoret att sam-
ordna stadens arbete för att genomföra åtgärdsprogrammet i de delar som avsåg åtgärder för att mins-
ka halten PM10. Något motsvarande samordningsansvar för kvävedioxid har inte beslutats. 
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Tabell 10: Aktörer som enligt åtgärdsprogrammen skall vidta åtgärder. 

 
Område Kommunala aktörer Statliga aktörer Övriga aktörer 

 
Göteborgs-
regionen 

Västra Götalandsregionen, 
kommunerna i Göteborgs-
regionen (Göteborgsregio-
nens kommunalförbund), 
Göteborgs kommun (och 
Göteborgs stad), Partille 
kommun, Mölndals kom-
mun  

Vägverket, Skatteverket, 
Banverket, myndigheter 
i Göteborgsregionen, 
statliga myndigheter i 
Västra Götalands län  

Övriga berörda parter 
(avser kollektivtrafik), 
offentliga och privata 
arbetsgivare, Västtra-
fik 

Stockholm Kommuner med verksam-
heter i Stockholms län, 
Stockholms kommun, 
Stockholms läns landsting 

Länsstyrelsen i Stock-
holms län, myndigheter 
med verksamheter i 
Stockholms län, Skatte-
verket, Vägverket, Ban-
verket, Naturvårdsver-
ket, Sjöfartsverket, 
Energimyndigheten 

 

Uppsala Uppsala kommun Skatteverket, Vägverket, 
övriga myndigheter, 
övriga offentliga arbets-
platser samt regering 

Upplands lokaltrafik, 
större privata arbets-
givare i Uppsala län, 
parkeringsbolag 

Norrköping Norrköpings kommun 
(Tekniska kontoret, Upp-
handlingsenheten, kom-
munstyrelsens kontor, 
stadsbyggnadskontoret) 

  

Helsingborg Helsingborgs Stad (företag 
och verksamheter), kom-
munens förvaltningar och 
bolag, kommunerna i nord-
västra Skåne, Region 
Skåne 

Banverket, Vägverket 
och Polisen 

Skånetrafiken 

Malmö52 Malmö stad, kranskommu-
nerna (Vellinge, Svedala, 
Trelleborg, Lund, Kävlinge, 
Lomma, Staffanstorp), 
Region Skåne 

Banverket, Vägverket, 
Skatteverket (södra 
regionen), offentliga 
verksamheter i Malmö  

Skånetrafiken, Hållbar 
Mobilitet Skåne 

 

I de beslutade åtgärdsprogrammen är det framförallt kommuner och statliga myn-
digheter som är utpekade som adressater för de olika åtgärderna.53  De är utpekade 
genom att de förfogar över möjligheten att vidta en åtgärd, som ligger inom deras 
kompetensområde. Men det förekommer också att åtgärdsprogram ålägger myn-
digheter och kommuner att vidta åtgärder i deras roll som verksamhetsutövare. I 
det åtgärdsprogram som regeringen fastställde för Stockholm 2004 uppdrogs 
kommuner och myndigheter med arbetsplatser i Stockholms län att se över de par-
keringsavgifter som tillämpas vid arbetsplatserna. Men kan regeringen genom ett 
åtgärdsprogram som är ett beslut som fattats enligt miljöbalken, kräva att  

                                                      
52 Länsstyrelsen i Skåne län skickade i november 2007 ut en enkät till 36 aktörer som de ansåg hade 

ansvar för åtgärder i programmet. Det skulle betyda att gruppen ”offentliga verksamheter i Malmö” 
består av ca 22 aktörer. 

53 I ÅP Norrköping är det enbart kommunen och dess olika förvaltningar som är utpekade som adressa-
ter. 
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kommuner eller myndigheter driver sin verksamhet på visst sätt? Regeringen är 
inte tillsynsmyndighet enligt miljöbalken men har viss föreskriftsrätt som man 
dock inte hänvisat till i åtgärdsprogrammet. Igen kommer vi även tillbaks till frå-
gan vari den styrande verkan av ett åtgärdsprogram ligger. Vem skulle kunna agera 
om exempelvis Skatteverket inte vidtar denna åtgärd och vilka rättsliga medel skul-
le då kunna användas? Tillsynsansvaret enligt miljöbalken över Skatteverkets 
eventuella miljöfarliga verksamhet liksom över en stor del av annan verksamhet 
utövas av kommunerna, som i detta fall och skulle kunna använda miljöbalkens 
tillsynsinstrument (i 26 kap.) MB) för att framtvinga genomförande av åtgärden.54  
Länsstyrelsen som i detta fall sannolikt kan anses ha ansvaret för att följa upp ge-
nomförandet av åtgärdsprogrammet, har således inte tillsynsansvar för denna typ 
av verksamhet och kan inte ingripa om Skatteverket inte ser över parkeringsavgif-
terna vid arbetsplatsen. I just det här exemplet är åtgärden så vagt formulerad och 
det inte framgår vad som faktiskt avses med att ”se över” parkeringsavgiften. Där-
igenom blir det svårt att aktivt använda tillsynsinstrument som exempelvis föreläg-
gande.   

 
Det förekommer även att offentligt ägda bolag samt privata aktörer utpekas som 
adressater. Exempelvis anges i åtgärdsprogrammet för Göteborgsregionen att pri-
vata arbetsgivare skall bygga ut cykelparkeringar och av åtgärdsprogrammet för 
Uppsala följer att större privata arbetsgivare och parkeringsbolag skall se över 
parkeringsavgifterna samt tillgången på parkeringsplatser. I dessa fall utgör inte 
åtgärdsprogrammen rättslig grund för att ställa krav på genomförande av åtgärden 
eftersom åtgärdsprogrammet endast är bindande för kommuner och myndigheter. 
Här kan även nämnas att regeringen i åtgärdsprogrammet för Stockholm gav kom-
muner och myndigheter med arbetsplatser i Stockholms län, i uppdrag att se över 
de parkeringsavgifter som tillämpas vid arbetsplatserna. 

 
Besluten om fastställelse av åtgärdsprogram ställs vanligen till den kommun eller 
myndighet som utarbetat förslaget till programmet. II de flesta fall har det varit 
länsstyrelserna i respektive område som ålagts att ta fram förslag till åtgärdspro-
gram. Undantagen är Uppsala, Norrköping och Umeå kommuner som tagit fram 
åtgärdsprogrammen för dessa städer. Respektive utpekad länsstyrelse och kommun 
framstår därigenom som huvudansvarig för genomförandet av respektive åtgärds-
program även om vissa beslut inte ställts till någon specifik aktör. De åtgärdspro-
gram som länsstyrelsen i Västra Götaland i maj 2006 fastställde för att minska 
halten av NO2 och PM10 synes inte vara ställt till någon specifik adressat. Åtgärds-
programmen för Helsingborg och Malmö har inte heller ställts till någon specifik 
adressat. Däremot behandlas frågan om ansvar för uppföljning särskilt i dessa pro-
gram och här utpekas Malmö stad respektive Helsingborgs stad som ansvariga för 
att meddela länsstyrelsen om en åtgärd inte kan vidtas eller skulle visa sig mindre 
effektiv än förväntat och därmed ge upphov till behov av omprövning av pro-
grammet. I dessa åtgärdsprogram anges också särskilt att det är länsstyrelsen som 

                                                      
54 26 kap. MB och förordningen (1998:900) om tillsyn. 
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ansvarar för att bedöma behovet av komplettering eller omprövning av program. 
Kvarstår gör dock att lagstiftningen och dess förarbeten inte specifikt tagit upp 
frågan om samordning och genomdrivande av åtgärder. Även om vissa frågor löst 
praktiskt, såsom exempelvis utpekande av samordnande myndighet kvarstår att 
denna myndighet inte har några rättsliga verktyg att använda för att genomdriva 
åtgärder. Den särskilda utredningen om åtgärdsprogram hade direkt uppdrag att 
utreda om det behövs lagändringar för att säkra genomförandet av åtgärdsprogram, 
och behandlar denna fråga i sitt betänkande.55   

 
4.3 Bedömningarna av åtgärdernas effekter 
Bedömningarna av effekter av åtgärder kan delas in i några olika huvudkategorier: 

A. ingen kvantitativ uppskattning av effekterna görs 
B. kvantitativa uppskattningar av minskat överskridande av miljökvalitets

 normer med hjälp av beräkningmodell(er) 
C. kvantitativa uppskattningar av minskat överskridande av miljökvalitets

 normer med hjälp av jämförelse med annan plats inom eller utom Sverige 
 där observationer/mätningar gjorts av effekten av en viss typ av åtgärd 

D. Endast kvantitativa uppskattningar av (potentiella) ändringar i trafikflöden 
 ges   

E. Endast kvantitativa uppskattningar av potentiell ändring i emission ges 
 

I vissa fall är det tydligt hur beräkningarna gått till och hur de använts. I andra fall 
är det mycket svårt att utläsa i själva åtgärdsprogrammet varifrån en viss uppgift 
om förväntad minskning av överskridande av miljökvalitetsnormen kommer. 
Många gånger görs ingen tydlig hänvisning till enskilda bilagor eller rapporter 
även då sådana finns. Att granska bakgrunden till olika uppgifter om åtgärders 
effekter har därför i vissa fall varit svårt, i andra lätt då hänvisningar till bak-
grundmaterial som innehåller utförliga beskrivningar funnits.  

 
Vissa åtgärder anges i åtgärdsprogrammen i princip som kraftfulla men deras ef-
fekter är ändå genuint svåra att kvantifiera t ex informationsinriktade åtgärder, men 
även för många andra. Detta kan i och för sig ses som ett utslag att klarsyn – att 
kvantifiering är svår och har stora osäkerheter. Andra åtgärder är inte kvantifierade 
därför att de i sig inte är kraftfulla utan snarare utgör förslag på utredningar eller 
utvecklingsarbete som i senare steg kan ge upphov till större eller mindre effekter 
beroende på hur de framtida åtgärderna utformas.  

 
I vissa förslag till åtgärdsprogram (framförallt de avseende Norrköping, Stockholm 
och Göteborgsregionen) uttrycker stor optimism att till stor del kunna lösa över-
skridandena med föreslagna åtgärder. Denna optimism baseras dock inte på några 
tydliga beräkningar på hur mycket halterna kommer att minska genom de olika 
åtgärderna utan snarare på antalet åtgärder som är direkt kopplade till normerna. 
Även i de fall det gjorts en omvärldsanalys så framgår det att bedömningen av 
                                                      
55 För vidare diskussion se SOU 2005:113. 
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åtgärdernas effekter inte tillräckligt beaktar hur förändringar i omvärlden (t ex höjt 
oljepris eller förändringar i trafikmönster) kan komma att påverka möjligheten att 
uppfylla normerna.  

 
Ytterligare en aspekt på föreslagna åtgärder är deras geografiska räckvidd. Vissa 
åtgärder kan ha en nästan helt lokal effekt, t ex dammbindning med kemikalier för 
att minska partikelbelastningen. Andra åtgärder kan ha genomslag i en större del av 
en tätort, t.ex. omledning av trafik och riktade insatser för att förbättra kollektivtra-
fiken där riskerna för överskridande av en miljökvalitetsnorm är som störst. Om 
man genom information och andra åtgärder får människor att betydligt högre grad 
åka kollektivt eller minska sin användning av dubbdäck så kan detta få genomslag 
på ett större område, t ex inom en större stad. Åtgärder med sådant generellt ge-
nomslag leder naturligtvis till en större miljöförbättring och minskar risken för 
överskridanden på andra platser än de som i första hand föranlett upprättandet av 
åtgärdsprogram. Det är å andra sidan denna typ av generella åtgärder som det är 
svårast att tydligt kvantifiera effekten av.  

 
Vissa åtgärder, t ex omledning av trafik, kan leda till att överskridanden av en mil-
jökvalitetsnorm upphör på en plats, men att samtidigt risken för sådant över-
skridande ökar på en annan plats. Detta tycks kommunerna vara väl medvetna om 
och det kommenteras i flera fall i förslagen till åtgärdsprogrammen. Redan i upp-
dragen gjorde regering klart att åtgärdsprogrammen inte fick leda till att man flyt-
tade överskridanden från en plats till en annan eller att koldioxidutsläppen skulle 
öka.56 

 
4.4 Bedömning av åtgärdernas rättsliga        

  genomförbarhet 
Åtgärdernas rättsliga genomförbarhet är generellt en fråga som det synes ha ägnats 
relativt lite möda att utreda i samband med framtagande av förslag till åtgärdspro-
gram. Den fråga som direkt utretts är vilket organ som har rådighet över åtgärder-
na, d.v.s. vilket organ som har rätt att besluta om åtgärden. Rådighetsfrågan blev 
aktuell efter att regeringen valde att i de två första åtgärdsprogrammen inte inklu-
dera åtgärder som medförde behov av ändring av lagstiftningen. I regeringens be-
slut angående det första åtgärdsprogrammet för Göteborgsregionen anger regering-
en: 

 
”Flera åtgärder som ingår i länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram förutsätter 
nya eller ändrade lagar och förordningar, vilka beslutas av riksdagen eller reger-
ingen. Dessa tas därför inte upp i detta beslut. Regeringen har för avsikt att senare 
ta ställning till dessa förslag. Under 2005 avser regeringen att lägga fram flera 
propositioner till riksdagen där olika åtgärder inom trafikområdet kommer att tas 

                                                      
56 Se art. 1 i dir. 1996/62/EG 
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upp. Det gäller bl.a. miljömålspropositionen, den transportpolitiska propositionen 
och en proposition om skrotningssystemet för bilar.”57   
Det förekommer således att åtgärder som bedöms kostnadseffektiva att vidta på 
kort sikt valts bort p.g.a. att avsaknad av kompetens att besluta om åtgärderna. I det 
kompletterande åtgärdsprogrammet för NO2 för Göteborgsregionen har länsstyrel-
sen dock hanterat behovet av lagändring genom att som en åtgärd ange att länssty-
relsen skall skriva till regeringen och begära besked i frågan om ändring i Trafik-
förordningen angående miljözoner.58 I Uppsalas åtgärdsprogram ingår åtgärden 
”Ekonomiska styrmedel”, i vilket ingår att möjliggöra vissa lagändringar. I försla-
get anges att kommunen inte har rådighet över förslaget utan att åtgärden är riktad 
till regeringen (som också är en myndighet). Detta är således ett sätt att hantera 
behovet av lagändringar som mycket väl skulle kunna ha använts i andra åtgärds-
program, exempelvis de som regeringen själv fastställde 2004 för Göteborgsregio-
nen och Stockholm. En annan möjlighet är att under tiden förslaget till åtgärdspro-
gram utarbetas låta regeringen pröva förslaget till åtgärd. I de flesta uppdrag att 
utarbeta åtgärdsprogram anges att länsstyrelsen/kommunen skall ge regeringen 
möjlighet att pröva förslaget till åtgärd om det inte går att enas om denna i sam-
band med samråd om förslaget.  

 
Ett annat sätt att hantera situationen när förslaget till åtgärdsprogram i väsentliga 
delar rör åtgärder som den fastställande myndigheten inte har direkt kompetens att 
besluta över är att hänskjuta beslutet om fastställandet till högre regeringen. Fast-
ställande av det förslag till åtgärdsprogram som Umeå kommunen utarbetat, skulle 
ha fastställts av länsstyrelsen. Men eftersom förslaget till största delen innehöll 
centrala åtgärder som varken länsstyrelsen eller kommunen hade rådighet över hän-
sköt länsstyrelsen beslutet till regeringen, som ännu inte (augusti 2008) fattat beslut 
i frågan. Den avgörande åtgärden för att kunna uppnå normen bedömdes vara en 
omläggning av genomfartstrafiken. 

 
Åtgärder av typen att utreda eller möjliggöra ändringar av lagstiftning medför en-
dast indirekta effekter. Först när lagändringen trätt i kraft och adressaterna börjat 
förhålla sig till ändringarna kan effekt på halterna av luftföroreningar förväntas. 
Hur lång tid det tar till effekten kan uppmätas varierar för olika föroreningar och 
beteendeförändringar. 

 
4.5 Bedömning av åtgärdernas kostnader     

  och finansiering 
Att under kort tid åstadkomma ibland omfattande förbättringar av luftkvaliteten 
kan vara mycket kostsamt. Den övervägande delen av kostnaderna för de åtgärder 
som ingår i fastställda åtgärdsprogram rör på något sätt trafiksituationen. Infra-
struktursatsningar och utbyggnad av kollektivtrafik kräver generellt sett stora  

                                                      
57 Regeringsbeslut 17, 2004-12-09, M2003/1912/Mk. 
58 Sid. 25. Någon sådan förfrågan skickades dock aldrig då det blev klart att regeringen redan förbe-
redde denna ändring 
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investeringar. För att kunna såsom anges i förarbeten, lagstiftning och allmänna 
råd, välja de samhällsekonomiskt mest kostnadseffektiva åtgärderna måste det 
således klar-göras vad åtgärderna kostar, dels i form av direkta kostnader men även 
i indirekta kostnader (t ex i ökat slitage av tågspår). Lika viktigt är att ställa kostna-
derna mot de gemensamma vinsterna av åtgärderna. Detta är bedömningar som ofta 
är svåra att göra och fastställa i exakta belopp. Istället görs ofta en mer allmän 
bedömning där det anges om åtgärden är positiv eller negativ utifrån ett sam-
hällsekonomiskt intresse. Även de mer direkta kostnader har visat sig vara svåra att 
närmare beräkna, särskilt i de fall då åtgärderna är oprecist formulerade. 

 
Vid upprättande av åtgärdsprogram för Malmö och Helsingborg gjordes särskilda 
bedömningar av de samhällsekonomiska konsekvenserna av samtliga åtgärder. Av 
redovisning av dessa framgår om åtgärden medför minskad eller ökad kostnad för 
hushållen respektive näringslivet. Dessutom anges om åtgärderna medför positiva 
eller negativa samhällsekonomiska konsekvenser för hälsa och miljö, tillgänglighe-
ten för olika färdmedel samt för den regionala utvecklingen och arbetspendlingen.  

 
I Uppsala har kostnadsbedömningen gjorts utifrån tre olika aspekter: direkt kostnad 
för åtgärden, samhällsekonomisk kostnad samt samhällsekonomisk vinst. I några få 
fall finns det mer direkta beräkningar av kostnaderna men ofta anges enbart de 
omständigheter som kommer att medföra kostnader. Dessutom anges i generella 
termer om åtgärden bedöms medföra en kostnad som är relativt låg, högre, lägre o s 
v. Kostnaden får antas relateras till övriga föreslagna åtgärderna. Liknande redo-
visning av kostnader och nyttor görs även i förslaget till åtgärdsprogram för Stock-
holm.59  Detta innehåller dock flera mer precisa beräkningar av kostnader. I det 
första förslaget till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedi-
oxid i Göteborgsregionen gjordes en grov redovisning av några av de viktigaste 
kostnaderna för att genomföra förslaget. Sammanlagt angavs kostnaderna uppgå till 
ca 1,5 miljard kronor varav huvuddelen (1,3 miljarder kronor) avsåg utbyggd kapa-
citet och framkomlighet för kollektivtrafiken. Även i det kompletterande åtgärds-
programmet som innehåll 21 åtgärder, varav de flesta kan ses som precisering av 
de tio åtgärder som ingick i det tidigare fastställda åtgärdsprogrammet anges kost-
naderna redovisas kostnaderna på ett mycket översiktligt sätt. Dessutom anges vem 
som är ansvarig för att finansiera åtgärden. I båda fallen är det endast de direkta 
kostnaderna som avses. Bedömningen av de samhällsekonomiska kostnaderna och 
vinsterna av programmen är inte redovisade. I förslaget till åtgärdsprogram för att 
klara miljökvalitetsnormen för PM10 finns inga kostnadsberäkningar redovisade.  

 
De flesta av åtgärderna i förslaget till åtgärdsprogram för Norrköping har kost-
nadsberäknats. Det är en grov uppskattning om de direkta kostnaderna som redovisas 

                                                      
59 Se även en särskild underlagsrapport: Johansson, J. (2003). Samhällsekonomiska konsekvensbe-
lysningar av åtgärder med syfte att minska halten av kvävedioxid i AB län. Inregia AB på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Stockholms län. 
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men däremot inte de samhällsekonomiska kostnaderna eller vinsterna. Däremot 
anges vem som skall finansiera åtgärden. 

 
4.6 Övrig konsekvensutredning 
Av förslagen till åtgärdsprogram samt underlagsmaterial till dessa framgår att det 
gjorts en mängd olika bedömningar av åtgärdernas konsekvenser förutom effektbe-
räkningar och kostnadsanalyser.  Ofta har dock dessa analyser redovisats i mycket 
generella termer.  

 
I det första förslaget till åtgärdsprogram för Göteborgsregionen redovisades kort-
fattat en rad övriga samhällseffekter av åtgärdsprogrammet. Det gällde åtgärdernas 
effekter för 

1) transportssystemet (effekt på köer och trängsel, trafiksäkerheten, behov av 
utbyggnad av vägnätet), 

2) bostadsmarknaden (möjligen minskad efterfrågan på bostäder i perifera lä-
gen),60 

3) näringsliv och regional utveckling (bättre framkomlighet vilket leder till 
vinster för transportföretagen och effektivare transporter, vilket i sig påver-
kar attraktiviteten för regionen), 

4) tillgängligheten till centrala delar av Göteborg (minskad handel och utflytt-
ning av handeln), 

5) jämställdhet (kvinnor gynnas av utbyggd kollektivtrafik men kan också 
missgynnas mer än män av begränsade möjligheter att använda bil), 

6) miljö och hälsa (framförallt utsläppen av kolväten, partiklar och koldioxid), 
7) småföretag (behov av investeringar av nya fordon och maskiner, omstruktu-

rering i transport och entreprenadbranschen). 
I förslaget till åtgärdsprogram för Stockholm bedömdes i vilken mån åtgärderna 
hade effekt på övriga reglerade luftföroreningar och buller. Vidare redovisades en 
bedömning av vilka intressekonflikten som åtgärderna skulle medföra och hur 
omfattande dessa är (stor, måttlig eller liten).   

 
I förslaget till åtgärdsprogram för Uppsala redovisas förutom effektbeskrivningar 
av åtgärderna för NO2 och PM10, även effekter för övriga luftföroreningar, bul-
ler/vibrationer och trafiksäkerhet. För några av åtgärderna har även redovisats häl-
soeffekter och andra potentiella intressekonflikter. I samtliga fall redovisa om åt-
gärden bedöms får en positiv (+) eller negativ (-) effekt. 

 
Vid framtagandet av förslagen till åtgärdsprogrammen för Helsingborg och Malmö 
gjordes miljöbedömning enligt 6 kap. 16 § MB. Risk för betydande miljöpåverkan 
bedömdes enligt miljökonsekvensbeskrivningen kunna uppkomma vid lokala tra-
fikdämpande åtgärder genom att åtgärderna skulle kunna medföra risk för att  

                                                      
60 Sid 48 i Frisk luft på väg. Som en indirekt effekt anges att bostadsbyggandet kan komma att försvå-

ras om normerna inte klaras. Detta är knappast en indirekt effekt av ett åtgärdsprogram som syftar till 
att normerna klaras.  
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luftföroreningar eller buller flyttas till andra områden. Av miljökonsekvensbeskriv-
ningarna framgår också alternativa sätt att uppnå förbättringar i luftkvaliteten, så-
som användning av ekonomiska styrmedel. I förslaget till åtgärdsprogram för 
Malmö pekas på svårigheten av att göra en miljökonsekvensbeskrivning eftersom 
effekten av flera av åtgärderna inte kunnat beräknas och att de inte var slutligt for-
mulerade vid tiden då MKBn gjordes. Miljökonsekvensbeskrivningarna av försla-
gen till åtgärdsprogram för Malmö och Helsingborg var en del i en mer generell 
konsekvensbedömning där det även ingick en samhällsekonomisk bedömning och 
en barnkonsekvensanalys. 

 
Vid val och utformning av de åtgärder som föreslogs ingå i åtgärdsprogrammet för 
Norrköping utreddes åtgärdernas effekter på bl.a. buller, trafiksäkerhet, andra för-
oreningar, framkomlighet och små företags villkor. Slutsatsen anges kort vara att 
några allvarliga effekter inte förväntas uppkomma. 

 
4.7 Kriterier för prioritering av åtgärder 
Ett vanligt förfarande vid framtagande av förslag till åtgärdsprogram har varit att 
upprätta en bruttolista över de åtgärder som anses kunna påverka halterna av det 
ämne som en miljökvalitetsnorm reglerar.61  Utifrån bruttolistan görs sedan ett 
urval av åtgärder. Utifrån vilka kriterier skall då urvalet göras? Enligt Luftguiden 
(NFS 2006:5) som hänvisar till miljöbalkens förarbeten bör kriterier för urvalet av 
åtgärder vara att åtgärderna bedöms kunna minska halterna på kort och/eller lång 
sikt och att de är kostnadseffektiva. Av betydelse anges även vara om åtgärden 
minskar exponeringen för ett fåtal eller för flertalet personer i berört område.62  

 
I förslagen till åtgärdsprogram redovisas en rad andra mer eller mindre preciserade 
kriterier som inverkat på vilka åtgärder som föreslagits. Generellt kan sägas att det 
är relativt svårt att klart utläsa alla de faktorer som inverkat på urvalet av åtgärder. I 
många program anges tydligt faktorer som varit relevanta men av underlagsmateri-
al och indirekt av texten i förslagen till åtgärdsprogram framgår att även andra 
faktorer haft betydelse. Inte i något av förslagen till åtgärdsprogram framgår hur de 
olika kriterierna viktats, d.v.s. vilken relevans de haft i förhållande till varandra. 
Att åtgärder väljs bort i olika skeden av processen försvårar också möjligheten att 
klargöra vilka kriterier som varit relevanta. Några av de vanligaste kriterierna som 
anges i förslagen till åtgärdsprogram är 

 
• effekt på halten av det ämne som normen gäller,  
• reduktion av halterna på kort sikt (att åtgärden hunnit ge effekt inom nå-

got år eller till dess normen skall vara uppfylld),63  
• andra effekter (t ex på andra samhällssektorer och miljömål), 

                                                      
61 Detta är också ett förfarande som rekommenderas i Luftguiden, sid. 101. 
62 Luftguiden, sid 106. 
63 Luftguiden, sid. 102. I åtgärdsprogrammet för Uppsala avses sådana åtgärder som vidtas inom två år 
från fastställelsebeslutet. I förslaget till åtgärdsprogrammet för Stockholm anges att det är åtgärder som 
måste vara genomförda till 2006. 
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• samhällsekonomisk kostnadseffektivitet64· och 
• genomförbarhet (praktisk och teknisk). 

Andra kriterier som förekommer i något eller ett par fall är 
• rådighet, 
• påverkan på källan till utsläppen, 
• behov av fungerande transportsystem och arbetsmarknad och 
• försvårande av tillväxten. 
 

I förslaget till åtgärdsprogrammet för Helsingborg anges inte vilka kriterier som 
legat till grund för urvalet av föreslagna åtgärder. Däremot anges att syftet med de 
åtgärder som föreslagits och senare beslutats är att minska trafiken på S Stenbocks-
gatan utan att trafiken ökar på andra ställen så att miljökvalitetsnormerna 
överskrids där. 

 
4.8 Vilka åtgärder har valts bort? 
En fråga som nära hänger samman med vilka kriterier som används vid val av åt-
gärder är vilka åtgärder som valts bort och anledningen till detta.  Bortsortering av 
åtgärder kan ske både under tiden förslagen till åtgärdsprogram utarbetas och vid 
beslut om fastställand. Dokumentation från vissa led i urvalsprocessen saknas eller 
är svårtillgänglig, varför det inte säkert kan klargöras vilka åtgärder som valts bort 
och varför. Det får förutsättas att kriterierna för urval använts och haft betydelse för 
urval och eventuell rangordning av åtgärder. Men det kan inte uteslutas att även 
andra förhållanden medvetet eller omedvetet påverkat de som arbetat med försla-
gen till åtgärdsprogram eller beslutat om fastställelse av dessa.  Ett exempel är 
frågan om trängselskatt som både i Stockholm och i Göteborg varit en politiskt 
känslig fråga. Åtgärden ingick i det åtgärdsprogram för Stockholm som länsstyrel-
sen föreslog 2003 och angavs ha effekt på inte bara framkomligheten som sådan 
utan också halterna av kvävedioxid och PM10. I förslaget till åtgärdsprogram för att 
uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen fanns åtgärden 
inte med. Det är inte sannolikt att den enda orsak till att åtgärden inte föreslogs 
skulle vara att den inte ansågs ge tillräcklig effekt.  

 
En orsak som haft stor betydelse till varför åtgärder inte föreslagits/beslutats har så 
berörts flera gånger tidigare i denna rapport, varit att det beslutande organet (läns-
styrelsen eller regeringen) inte haft rätt att fatta den typen av beslut (har saknat 
rådighet). Ett annat skäl har varit att åtgärden inte kunnat finansieras.  

 
Det är enbart de två första fastställda åtgärdsprogrammen (för kvävedioxid och 
PM10 i Stockholm och för kvävedioxid i Göteborgsregionen) som inte i överens-
stämmer med respektive förslag till åtgärdsprogram. I samtliga övriga fall har 
eventuell ”bortsortering” av åtgärder skett tidigare i processen.  

 

                                                      
64 Detta är ett kriterium som direkt omnämns i förarbetena. Trots detta finns det förslag till åtgärdspro-
gram där det inte framgår klart hur denna bedömning utfallit eller gjorts (t ex Norrköping). 
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I förslaget till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i 
Göteborgsregionen återfinns följande förslag till ändrad lagstiftning 
• Anpassa bl.a. inkomstlägen, trafikförordningen och plan- och bygglagen 

så att miljöanpassat resande underlättas 
• Inför en miljöstyrande kilometerbaserad skatt för tunga fordon 
• Ändra bilskrotningslagen för att få en snabbare utskrotning av personbi-

lar utan katalysatorer 
• Ändra trafikförordningen så att det är möjligt att förbjuda personbilar 

utan katalysator att trafikera miljözoner. 
 
En kilometerbaserad vägskatt beräknades minska utsläppen av kväveoxid med ca 
50 ton/år.65  

 
Länsstyrelsen i Stockolms län lämnade i sitt förslag till åtgärdsprogram (”Friskare 
luft”) flera förslag på åtgärder som regeringen utelämnade i sitt beslut om faststäl-
lande av ett åtgärdsprogram för Stockholms län. Exempel på sådana åtgärder var 

 
• miljöavgifter (trängselavgifter),   
• höjd fordonsskatt för fordon utan katalysator,  
• miljözon för lätta fordon utan katalysator samt  
• minskad dubbdäcksanvändning genom avgift på dubbdäck eller subven-

tion av dubbfria vinterdäck. 
 
Detta var åtgärder som förutsatte ändring i lagar och förordningar. Samtliga dessa 
förändringar bedömdes ha stor effekt på halterna av kvävedioxid och/eller PM10. 
Ett miljöavgiftssystem (trängselskatt) bedömdes minska antalet fordon över inner-
stadssnittet under ett vardagsdygn med ca 5-10 % (ingen referens på denna siffra 
ges) på Stockholms innerstadsgator men samtidigt en ökning av utsläppen på Es-
singeleden (risk föreligger för överskridande av miljökvalitetsnorm föreligger där). 
Den förväntade effekten redovisas detaljerat för olika vägavsnitt baserat på beräk-
ningar utförda av Transek.66   

 
I Malmös åtgärdsprogram anges att alternativet ”Kombination av ekonomiska 
styrmedel”, vilket inkluderade generellt höjda parkeringsavgifter samt miljöavgif-
ter/trängselavgifter valts bort p.g.a. att denna åtgärd anses vara för kostsam och 
ingripande i förhållande till problemets storlek. Dessutom krävs ett särskilt reger-
ingsbeslut för att besluta om trängselskatt, vilket inte anses kunna uppnås på kort 
sikt. Som en åtgärd som kan ha effekt på längre sikt har därför föreslagits påskyn-
dandet av ett system miljöavgifter/trängselavgifter. Dessutom föreslogs att länssty-
relsen skulle uppvakta regeringen i frågan om borttagandet av förmånsbeskattning 
av bidrag till pendlingsresor med kollektivtrafik.  

 

                                                      
65 Frisk luft på väg, sid. 41. 
66 Frisk luft, förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms 
län. 
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Länsstyrelsen i Stockholms län har vid flera tillfällen framfört kritik mot regering-
ens sätt att hantera de förslag till åtgärder som krävt lagändring och påpekat att 
dessa åtgärder är bland de som bedömts ha störst effekt.67  Den enda av de före-
slagna åtgärder som krävt lagändringarna, som genomförts är reglerna om miljö-
zon. Sedan 2007 är reglerna om miljözon ändrade på så sätt att dieseldrivna tunga 
fordon endast får föras i miljözonerna i sex år från första registrering. Tunga fordon 
som tillhör Euroklasserna 2 och 3 får emellertid föras i miljözonerna i åtta år från 
första registrering, medan fordon som uppfyller utsläppskraven för Euroklasserna 4 
och 5 får föras där till och med år 2016 respektive 2020. Reglerna för bilskrotning 
förändrades 2007 men inte enligt de ovan nämnda förslagen.68  Under en över-
gångsperiod infördes en tillfällig skrotningspremie. 

 
4.9 Vidtagna åtgärder utöver vad som anges 

   i åtgärdsprogrammet 
Ovan har framgått att det inte alltid är helt lätt att klargöra i vilken mån och hur de 
åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammen vidtagits. Detta kan ha olika orsaker bl.a. 
att man inte har rutiner för redovisningen av åtgärder som är kopplade till miljö-
kvalitetsnormerna eller åtgärdsprogrammen. Sannolikt är det många åtgärder som 
vidtagits och beslut som fattats av myndigheter och kommuner som kan ha haft 
både negativ och positiv effekt på luftkvaliteten. Det kanske främsta exemplet är 
den trängselskatt som infördes i Stockholm på försök under perioden 3 januari till 
31 juli 2006 och gäller sedan den 1 augusti 2007 permanent. Avgiften tillkom inte i 
första hand för att hantera luftföroreningssituationen utan framkomligheten i trafi-
ken. Avgiften har avsevärt minskat trafikmängden särskilt under sådana tider på 
dygnet som är kritiska ur luftkvalitetssynpunkt. Därigenom anses den också haft 
positiva effekter på genomförandet av luftkvalitetsnormerna.69  Andra exempel på 
åtgärder som kan ha haft betydelse är olika informationsinsatser och andra insatser 
för att ändra trafikbeteendet. Våren 2006 tog Trafikkontoret i Stockholm fram bro-
schyren ”Råd för miljö- och trafiksäkra resor”. I Göteborg uppdrogs åt Trafik-
nämnden att erbjuda alla göteborgare över 65 år gratis kollektiv-trafik vissa tider. 
Dessutom medverkar Trafikkontoret till att kommunens egna fordon som standard 
kör på dubbfria vinterdäck. Trängselskattens effekter visar att det inte alltid har 
varit genomförandet av åtgärderna i det beslutade åtgärdsprogrammet som varit det 
väsentligaste för normerna skall kunna uppnås, utan att effektiva åtgärder har vid-
tagits. Vad gäller trängselskatterna i Stockholm så har sannolikt arbetet med åt-
gärdsprogrammet dock varit en bidragande orsak till införandet av dem. Exemplet 
med trängselskatten visar också att lokala och regionala aktörer inte alltid har möj-
ligheten att använda de mest verksamma åtgärderna. Riksdagens och regeringens 

                                                      
67 I brev till samhällsbyggnadsministerns 2005-01-28 framförde landshövdingen i Stockholms län sådan 
kritik. Denna kritik upprepades i länsstyrelsens redovisning på regeringsuppdraget att utreda ytterligare 
åtgärder för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10, 2006-10-30. 
68 Istället för en skrotningspremie har producentansvaret utvidgats. Se förordningen om (ett utvidgat) 
producentansvar för bilar (SFS 2007:185) och bilskrotningsförordning (SFS 2007:186). 
69 SLB 4:2006. The Stockholm Trial. Effects on Air Quality and Helth. 
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beslut om ny eller ändrad lagstiftningen eller genom finansiering kan väsentligt 
förbättra möjligheterna att uppnå och bibehålla normernas krav. 

 
Det finns sannolikt även andra beslut som påverkats av arbetet med att genomföra 
åtgärdsprogram. Trots att det i plan- och bygglagen endast hänvisas till miljökvali-
tetsnormerna kan åtgärdsprogrammet ha haft betydelse för beslut om planläggning 
som fattats (se vidare avsnitt 5.3). Åtgärdsprogrammen kan ha medverkat till att 
höja den allmänna medvetenheten inom kommuner och myndigheter, om behoven 
av att på olika sätt minska halterna av de ämnen som normerna gäller. På liknande 
finns det möjlighet att medvetenheten om luftföroreningssituationen haft betydelse 
vid prövning av miljöfarlig verksamhet och vid tillsyn. Hur stor betydelse arbetet 
med åtgärdsprogrammet varit på andra beslut är dock svårt att bedöma men disku-
teras vidare i avsnitt 5.3. 

 
4.10 Övergripande bedömning av om miljö     

  kvalitetsnormerna kan uppnås 
Redan vid beslut om åtgärdsprogrammen för Göteborgsregionen och Stockholm 
angav regeringen att förslag till kompletterande åtgärder skulle tas fram. De fast-
ställda åtgärdsprogrammen bedömdes således inte medverka till att normerna kun-
de uppnås inom angiven tidsram. Vid övriga beslut om åtgärdsprogram har där-
emot normerna bedömts kunna uppnås om angivna åtgärder vidtas. Exempelvis 
anges i åtgärdsprogrammet för Malmö att ” Under förutsättningarna att åtgärderna 
genomförs bedöms miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid kunna uppnås senast 
vid utgången av år 2008, även om situationen är kritisk för vissa gator, där normen 
antas uppfylld senast 2012.”70· Vid beslut om åtgärdsprogram för Uppsala bedöm-
des de fastställda åtgärderna leda till att normerna för partiklar och kvävedioxid 
skulle klaras inom två år (d v s senast i slutet av november 2008). 

 
Oavsett bedömningen vid besluten om åtgärdsprogram och förändringar i berörda 
halter är vår bedömning att det generellt sett är inte är möjligt att utifrån det be-
slutsunderlag som presenterats framförallt i förslagen till åtgärdsprogram men även 
med beaktande av väsentliga underlagsrapporter, att bedöma om åtgärderna är 
tillräckliga för att miljökvalitetsnormerna skall uppfyllas. Genom att åtgärderna är 
så allmänt formulerade och till stor del utgörs av utarbetande av strategier och ut-
redningar kan resultatet av vidtagande av dessa variera kraftigt beroende av hur 
åtgärden tolkas. Detta gäller exempelvis informationsinsatser, genomförande av 
olika typer av strategier för kollektiv-trafik, cykelåkande m.m. Dessutom är det inte 
alltid som någon effektberäkning gjorts eller varit möjlig att göra. Den aktör som 
skall vidta en åtgärd har således svårt att få en tydlig uppfattning om vad beslutsfat-
taren avser att åtgärden skall leda till. Bristen på tydliga konsekvenser för myndig-
heter och kommuner av att miljökvalitetsnormerna överskrids kan också medverka 

                                                      
70 Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer för kvävedioxid i Malmö (sid 40). 
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till att det politiska trycket och acceptansen för behovet av att vidta åtgärder inte är 
tillräckligt stort. 
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5  Genomförandet av åtgärder     
  och åtgärdsprogram 

5.1 I vilken mån har åtgärder och åtgärds-  
  program genomförts? 

 
I avsnitt 4 redovisades vilka åtgärder som beslutats för att miljökvalitetsnormerna 
skall kunna uppnås och bibehållas. Slutsatsen av analysen av de fastställda pro-
grammen var att de inte är utformade på ett sådant sätt att det framgår att normerna 
kommer att kunna uppnås och bibehållas om de beslutade åtgärderna vidtas enligt 
angiven tidplan. I det följande avsnittet redovisas en undersökning av i vilken om-
fattning dessa åtgärder genomförts. 

 
5.1.1 Stockholm 
I samband med att länsstyrelsen skulle redovisa sin utredning om ytterligare åtgär-
der för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 lämnade länssty-
relsen 2006-10-30 en rapport om genomförande av det redan fastställda åtgärderna. 
Dessutom har Stockholms stads stadsrevision gjort en revision om stadens arbete 
med EU:s normer för PM10 och kvävedioxid som publicerades i september 2007. 
Av denna studie framgår att det finns fyra åtgärder som överhuvudtaget inte vidta-
gits eller ens påbörjats. Fem har påbörjats och endast fyra kan anses genomförda.  

 
Flera av åtgärderna är svåra att bedöma genomförandet av eftersom det skiljer sig i 
vilken mån åtgärden vidtagits, framförallt mellan de olika kommunerna. Vissa av 
kommunerna kan bedömas ha genomfört åtgärden, medan andra inte gjort någon 
ansträngning för att genomföra åtgärden. Stockholms stad har varit mer aktiv och 
vidtagit åtgärder i större utsträckning än många av de övriga kommunerna.  

 
Det verkar finnas en tydlig skillnad i hur långt arbetet har kommit med de båda 
åtgärdsprogrammen. Arbetet med partiklar synes ha prioriterats och kommit betyd-
ligt längre än arbetet med kvävdioxid. Förklaringar till att arbetet med att genomfö-
ra åtgärdsprogrammet inte kommit längre i Stockholmsregionen återfinns i den 
redovisning som länsstyrelsen skickade till regeringen som svar på uppdraget att ta 
fram kompletterande åtgärdsprogram. Här hänvisas till behovet av besked om tidi-
gare föreslagna lagändringar och till behovet av att genomföra redan beslutade 
åtgärder. Brist på kommunikation mellan regeringen, länsstyrelsen och kommuner-
na liksom avsaknad av besked om lagändringar tycks påverka åtgärdsarbetet i regi-
onen.  

 
Genom det s.k. Stockholmsförsöket tillskapades finansiell möjlighet att genomföra 
en rad olika åtgärder. Av länsstyrelsens och Stadsrevisionens utvärderingar fram-
kommer dock att vissa av dessa åtgärder kan komma att upphöra. Exempelvis pla-
neras vissa busslinjer att dras in och pendelparkeringar att försvinna. Det framgår 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5915 • Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? 

 81

inte av det material som vi har tillgång till i vilken mån dessa beslut bygger på en 
utvärdering av åtgärdernas effekter på luftkvaliteten eller om det enbart är av eko-
nomiska skäl som åtgärderna inte kommer att bibehållas. Förhållandet med ”in-
dragna” åtgärder väcker även frågor om vem som kan och skall reagera på en sådan 
utveckling samt vilka medel som finns att tillgå för att hindra denna. 

 
SLB-Analys har sammanställt och analyserat de mätningar av bland annat NO2 och 
PM10 som sker i Stockholm. Följande beskrivning av situationen fram till år 2007 
är baserad på deras rapport från 2008.71   

 

 
 
Figur 4. Beräknad omfattning av överskridande av MKN för NO2 (dygnsmedelvärde) i Stockholms 
innerstad 2006. 

 
Den beräknade omfattningen av överskridande (dygnsvärde) för 2006 visas i kartan 
(figur 4). Vad gäller NO2 kan konstateras att normen överskreds 2007 vid samtliga 
tre mätstationer i gatunivå (Hornsgatan, Sveavägen och Norrlandsgatan). Som 
framgår av nedanstående tabell överskreds 2007 såväl dygns- som tim- och årsvär-
dena vid Hornsgatan och Norrlandsgatan, medan endast dygns- och timvärdena 
överskreds vid Sveavägen. 
                                                      
71 SLB (2007b). Luften i Stockholm. Årsrapport 2007. http://.nu/slb/rapporter/pdf6/slb2008_001.pdf 
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Tabell 11. Sammanställning av antalet överskridanden av MKN för NO2 i Stockholm 2007. 
För Hornsgatan och Sveavägen visas två värden vardera som avser motsatta sidorna av 
respektive gata. 

 
MKN  
μg NO2 
m-3 

Medel- 
värdes-
tid 

Anmärkning Horns- 
gatan 
108 

Horns- 
gatan 
85 

Svea- 
vägen 
59 

Svea- 
vägen 
88 

Norr- 
landsg 

40 1 år Aritmetiskt  
medelvärde, 
får ej överskridas 

48 38 39 35 42 

60 1 dygn Får ej överskridas mer  
än 7 dygn per år 

72 34 32 16 33 

90 1 timme Får ej överskridas mer än 
175 timmar per år 

616 304 401 231 281 

 
SLB-analys anger att 2007 var ett relativt gynnsamt år vad gäller luftföroreningar i 
Stockholm. Bland annat var ozonhalterna relativt låga, vilket minskar hastigheten i 
oxidationen av NO till NO2. Detta leder i sin tur till lägre NO2-halter i gatunivå än 
ett år med höga ozonhalter. Följande figur visar trenden för NO2 i gatunivå och 
taknivå från början av 1990-talet till 2007. Det finns en svagt vikande trend i NO2-
koncentrationen särskilt i taknivå. Mätpunkterna (kurvan visar ett medelvärde av 
två mätpunkter på motsatta sidor av Hornsgatan) har dock legat över miljökvali-
tetsnormen avseende årsmedelvärde för samtliga år som mätserien omfattar. Slut-
satsen är att miljökvalitetsnormen för NO2 överskreds på alla tre mätpunkterna, att 
en eventuell nedåtgående trend i gatunivå är svag samt att det verkar vara 
dygnsvärdet som är svårast att klara.    

 

 
Figur 5. Trender för NO2 i relation till MKN (årsmedelvärde) och delmål inom miljökvalitetsmålet 
Frisk luft för Hornsgatan, Stockholm i gatunivå och taknivå. 

 
Beräknad omfattning av överskridande av miljökvalitetsnormen för PM10 (dygns-
värde) visas i kartan (figur 6). För PM10 förelåg i Stockholm överskridanden av 
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miljökvalitetsnormen avseende dygnsvärdet på de tre mätplatserna Hornsgatan, 
Sveavägen och Norrlandsgatan, medan årsvärdet endast överskreds vid Hornsgatan 
(tabell 12). Enligt SLB:s bedömning föreligger även överskridanden av normen för 
PM10 vid många andra gator i Stockholms innerstad samt vid vissa infartsleder. 
Överskridandena av dygnsvärdet uppges till stor del bero på uppvirvling av partik-
lar under senvinter och vår. 

 

 
 
Figur 6. Beräknad omfattning av överskridande av MKN för PM10 (dygnsmedelvärde) i Stockholms 
innerstad 2005. 

 
Tabell 12. Sammanställning av antalet överskridanden av MKN för PM10 i Stockholms in-
nerstad (gatunivå) 2007. 

 
MKN  
μg PM10 m-3 

Medel- 
värdestid 

Anmärkning Hornsgatan Sveavägen Norrlandsgatan 

40 1 år Aritmetiskt  
medelvärde, 
får ej överskridas 

42 31 35 

50 1 dygn Får ej överskridas mer 
än 35 dygn per år 

75 45 55 
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Figur 7 visar utvecklingen av PM10 på de tre mätstationerna i Stockholms innerstad sedan år 
2000. halterna har under de senaste åren (åtgärdsprogrammet beslutades 2004) i stort sett legat 
konstanta och över miljökvalitetsnormen för PM10 avseende dygnsmedelvärde. 

 
Figur 7. Utvecklingen avseende överskridandet av MKN för PM10 avseende dygnsmedelvärde vid 
tre gator i Stockholms innerstad.  

 
Figur 8 visar motsvarande utveckling för årsmedelvärdet av PM10. Även detta vär-
de har legat mer eller mindre konstant de senaste åren med Hornsgatan som den 
mätstation som oftast legat över miljökvalitetsnormen sedan 2004. 

 

 
Figur 8. Utvecklingen avseende överskridandet av MKN för PM10 avseende årsmedelvärde vid tre 
gator samt en mätning i taknivå i Stockholm. 
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5.1.2 Göteborgsregionen 
Kvantitativt har det genomförts många åtgärder för att minska halterna av framför-
allt kvävedioxid i Göteborgsregionen. Mycket av arbetet med att genomföra åt-
gärdsprogrammen tycks ske i projektform eller ingår i det löpandet arbetet inom 
kommunens eller myndigheternas förvaltningar. Formella beslut om de enskilda 
besluten i åtgärdsprogrammen har därför inte alltid fattats. Arbetet med att öka 
kollektivresandet sker till stor del genom Västtrafik som ägs till hälften av Västra 
Götalandsregionen och till hälften av alla 49 kommuner i Västra Götaland. 

 
Fem av de tio åtgärderna i det första åtgärdsprogrammet bedöms i denna utredning 
som genomförda. Flera av dessa är utformade på ett sådant sätt att det är svårt att 
avgöra hur omfattande åtgärder som måste vidtas för att åtgärden skall anses 
genomförd. Ytterligare åtgärder för att få tillstånd ökning av utbudet av kollektiv-
trafik liksom framkomlighet för bussar kan t ex alltid göras och är ett arbete som 
pågår kontinuerligt.72  I det andra åtgärdsprogrammet för att minska halterna av 
kvävedioxid som beslutades i maj 2006 har åtgärderna preciserats mer. Över hälf-
ten av de 21 åtgärderna i detta program har ännu inte påbörjats att genomföras och 
endast två av åtgärderna har genomförts. Åtgärdsprogrammet för PM10 innehöll 
endast tre åtgärder, varav två påbörjats och en är genomförd. 

 
Göteborg stads Miljöförvaltning har i en årsrapport för 2007 sammanställt situatio-
nen för Göteborgsregionen avseende NO2, PM10 med flera föroreningar.73  

 
Kartan (figur 9) visar den beräknade omfattningen av överskridande av miljökvali-
tetsnormen för NO2 avseende dygnsmedelvärde i Göteborg 2005. 

                                                      
72 Enligt Rolf Hammarling, länsstyrelsen Västra Götalands län, intervju har länsstyrelsen under våren 
2008 gjort en uppföljning av arbetet med åtgärdsprogrammen för Göteborgsregionen. Denna förväntas 
klar i augusti 2008 (telefonintervju 2008-08-19). 
73 Göteborgs miljöförvaltning (2007). Årsrapport 2007 Luftföroreningar, Mätningar i Göteborgsområdet. 
http://www.miljo.goteborg.se/luftnet/pdf/Rapport-2007.pdf 
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Figur 9. Dygnsmedelvärden av NO2 för 2005 i Göteborg. 

 
Av tabell 13 framgår överskridanden av miljökvalitetsnormen för NO2 under 2007 
vid fem mätplatser. Vid de tre mätplatserna i taknivå skedde inga överskridanden 
utöver dygnsvärdet som tangerades för en lokal och överstegs något vid de andra 
två. För de två mätstationerna i gatunivå (Gårda och Haga) överskreds miljökvali-
tetsnormen för NO2. Vid Gårda skedde överskridande för alla tre normerna, medan 
endast dygns- och timvärdena överskreds vid Haga. Vid Gårda är överskridandena 
för såväl dygns- som timmedelvärdet stora. Liksom i Stockholm är överskridandet 
störst för dygnsvärdet. 

 
Tabell 13. Sammanställning av antalet överskridanden av MKN för NO2 i Göteborgsregio-
nen 2007. Femman, Järntorget och Mölndal är mätstationer i taknivå. Gårda ligger vid en 
trafikled som befinner sig relativt nära bostadshus. Haga ligger vid en innerstadsgata. 

 
MKN  
μg NO2 
m-3 

Medel- 
värdes-
tid 

Anmärkning Femman Järn- 
torget 

Möln- 
dal 

Gårda Haga 

40 1 år Aritmetiskt  
medelvärde, 
får ej överskridas 

24 24 26 47 36 

60 1 dygn Får ej överskridas mer  
än 7 dygn per år 

7 8 10 83 32 

90 1 timme Får ej överskridas mer än 
175 timmar per år 

98 85 151 684 336 
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Figur 10 visar utvecklingen av NO2-koncentration (årsmedelvärde) i Göteborgsre-
gionen. För de senaste åren kan ingen tydlig trend urskiljas, vare sig för takstatio-
nerna eller för stationerna i gatunivå. 

 

 
Figur 10. Utveckling för NO2-koncentrationen (årsmedelvärde) för tre takstationer (Femman, 
Järntorget, Mölndal) och två mätplatser i gatunivå (Gårda och Haga). 

 
Tabell 14 visar situationen avseende överskridanden av miljökvalitetsnormen för 
PM10 i Göteborg. Det förelåg 2007 inget överskridande avseende årsvärdet medan 
dygnsvärdet tangerades vid Gårda. 

 
Tabell 14. Sammanställning av antalet överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10 i 
Göteborgsregionen 2007. Femman är en mätstation i taknivå. Gårda ligger vid en trafikled 
som befinner sig relativt nära bostadshus. Haga ligger vid en innerstadsgata. Mätningar-
na från 2007 i Göteborg visade inget klart överskridande av normen. 

 
MKN  
μg PM10 m-3 

Medel- 
värdestid 

Anmärkning Femman Gårda Haga 

40 1 år Aritmetiskt  
medelvärde, 
får ej överskridas 

20 28 27 

50 1 dygn Får ej överskridas mer 
än 35 dygn per år 

7 35 19 
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Figur 11 visar utvecklingen avseende PM10 i Göteborg. En lång mätserie finns endast för taksta-
tionen Femman. Där steg PM10-nivån kring sekelskiftet, men har efter denna ökning inte visat 
någon tydlig trend. 

 

 
 

Figur 11. Utveckling för PM10 och PM2.5 (årsmedelvärde) för takstationen Femman och två mät-
platser i gatunivå (Femman och Haga). Mätningarna av PM2.5 har endast pågått under kort tid. 

För såväl NO2 som PM10 gäller att inga tydliga trender kan urskiljas för den  
period åtgärdsprogrammet varit i kraft. 

 
5.1.3 Uppsala 
Uppsala kommun har till länsstyrelsen rapporterat om uppföljning av åtgärdspro-
grammet. Det finns dock ingen utvärderingsrapport gjord av länsstyrelsen. Det är 
svårt att avgöra i vilken mån detta åtgärdsprogram genomförts. I beslutet om åt-
gärdsprogram anges 7 åtgärder med sammanlagt 18 underåtgärder. Vid bedömning 
av varje åtgärd måste det således avseende vissa åtgärder klargöras genomförande-
statusen för flera åtgärder. I kommunens redovisning av åtgärdsarbetet finns ingen 
samlad bedömning av vad kommunen själv anser om genomförandet av respektive 
åtgärd. En av de åtgärder som är svår att bedöma genomförandet av är ”Ökad cy-
kelanvändning”. Kommunen har i sin redovisning angivit att en utbyggnad av 
cykelvägnätet sker kontinuerligt, att utbudet av cykelparkeringsplatser kommer att 
öka och att riktade informationskampanjer för att öka cykelanvändningen genom-
förs. I vilken omfattning detta skett och vad som är en direkt följd av åtgärdspro-
grammet framgår dock inte. Sammantaget syns få åtgärder vidtagits till direkt följd 
av åtgärdsprogrammet. Räknar man med att åtgärdsprogrammet innehåller 18 åt-
gärder är det endast en som är genomförd och sex som är påbörjade. Det synes ha 
fattats få formella beslut om genomförande av åtgärder. Detta betyder inte nödvän-
digtvis att de inte vidtas eftersom de kan vara ingå i förvaltningens generella upp-
drag och omfattas av redan tidigare beslut. Någon förklaring till att inte fler åtgär-
der vidtagits står inte att finna i det uppföljningsdokument som finns om stadens 
arbete med åtgärdsprogrammet. 
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Av de två åtgärderna som hänsköts till regeringen om att möjliggöra införande av 
dubbdäcksavgift och en snabbare utskrotning av personbilar har som nämnts ovan 
den senare delvis genomförts (se avsnitt 4.8).  

 
Uppsalas åtgärdsprogram avser både NO2 och partiklar (PM10) och beslutades 
2006. SLB Analys har sammanställt data från Stockholms och Uppsala län samt 
Gävle kommun i en rapport från mars 200774 . Vad gäller NO2 är mätunderlaget 
knapphändigt i Uppsala och rapporten innehåller ingen information som kan an-
vändas för att avgöra om normen för NO2 överskrids i Uppsala. Några trender kan 
heller inte utläsas. 

 
Mätresultat avseende PM10 för 2006 ges i tabell 15. Mätningarna hade avbrott un-
der stor del av 2007. Av tabellen framgår att årsvärdet inte överskreds medan 
dygnsvärdet överskreds även om överskridandet var måttligt. 

 
Tabell 15. Sammanställning av antalet överskridanden av MKN för PM10 vid Kungsgatan i 
Uppsala 2006 (fram till 21/11 då stationen stängdes för att flyttas). 

 

MKN  
μg PM10 m-3 

Medel- 
värdestid 

Anmärkning Kungsgatan 

40 1 år Aritmetiskt  
medelvärde, 
får ej överskridas 

30 

50 1 dygn Får ej överskridas mer 
än 35 dygn per år 

47 

 
 
I Uppsala varierar PM10 mellan olika år (figur 12). I genomsnitt finns ingen tydlig 
trend under perioden 2002-2006. Preliminära mätdata visar att PM10 vid Kungsga-
tan i Uppsala under första halvåret 2008 fortsatt ligger över miljökvalitetsnormen 
för PM10 avseende dygnsmedelvärde. Det gäller således ett begränsat område av 
centrala Uppsala.  

 
 

 

                                                      
74 SLB (2007a). Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun. Kontroll och jämförel-
ser med miljökvalitetsnormer år 2006. http://slb.nu/slb/rapporter/pdf6/lvf2007_016.pdf 
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Figur 12. Utvecklingen av PM10 1994-2006 på fyra platser i Stockholmsregionen. 

 
5.1.4 Norrköping 
Av de 11 beslutade åtgärderna har 2 genomförts, 6 är påbörjade och 3 har inte på-
börjats. Åtgärden ”Ändrade färdvägar genom östra Norrköping” består av 6 delåt-
gärder, varav 4 inte påbörjats, en är påbörjad och en är genomförd. Generellt tycks 
avsaknad av finansiering vara en huvudorsak till att åtgärder inte vidtagits i den 
utsträckning som anges i programmet. 

 
Norrköpings kommun skall enligt åtgärdsprogrammet lämna en redovisning till 
länsstyrelsen i Östergötland senast den 30 september varje år om hur åtgärdspro-
grammet genomförs och luftkvaliteten utvecklas. Efter uppskov lämnades den 
första redovisningsrapporten i början av november 2007. Länsstyrelsen konstaterar 
i ett beslut 2008-04-03 att redovisningen inte innehåller någon sammanfattande 
utvärdering och bedömning av om genomförda och föreslagna åtgärder fått avsedd 
effekt samt ger rekommendationer om vad som bör ingå i en redovisning komman-
de år.  

 
För Norrköping har åtgärdsprogrammet fokus på partiklar (PM10). Omfattningen på 
de områden där det bedöms föreligga överskridanden framgår av kartan figur 13. 



NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5915 • Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? 

 91

 
Figur 13. Situationen avseende PM10 i Norrköpings tätort 2005. 

 
Tekniska kontoret vid Norrköpings kommun har under 2007 redovisat mätningar 
avseende PM10 vid Östra Promenaden75 som kan användas för att dra slutsatser om 
utvecklingen. Figur 14 visar resultatet av mätningarna. Första halvåret 2005, 2006 
och 2007 redovisas. Det är tydligt att man haft en vikande trend genom de lokala, 
riktade åtgärder (bl.a. dammbindning) som satts in som en följd av åtgärdspro-
grammet. Från att 2005 och 2006 ha haft ett överskridande klarade man 2007 nor-
men för PM10 (för första halvåret då de flesta av de höga PM10-värdena vanligen 
erhålls). Befintligt mätunderlag tyder på att åtgärderna i Norrköping har varit effek-
tiva. 

                                                      
75 Norrköpings kommun, Tekniska kontoret. Mätning Partiklar (PM10) östra promenaden 1 januari 2007 
-30 juni 2007. http://www.norrkoping.se/miljo-natur/miljo-halsoskydd/luften/rapporter/RapportOP-
070101-070630.pdf 
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Figur 14. Utvecklingen för PM10 (dygnsmedelvärden, 90-procentil) i Norrköping januari-juni år 
2005, 2006 och 2007. 

 
5.1.5 Helsingborg 
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet skulle ha varit genomförda under 2007, men en-
dast tre av dessa kan anses helt genomförda. Sex av åtgärderna är på något sätt 
påbörjade medan en åtgärd inte alls påbörjats. I sin utvärderingsrapport (11 april 
2008) menar länsstyrelsen att ytterligare åtgärder är angelägna att genomföra för att 
långsiktigt uppnå miljökvalitetsnormerna. Länsstyrelsen har beslutat att tidpunkter 
och eventuella förtydliganden skall tas fram av Helsingborgs stad och länsstyrelsen 
i Skåne län efter kontakt med berörda myndigheter senast den 31 december 2008. 
Det betyder att åtgärderna sannolikt inte kommer att vara genomförda ens under 
2008. Trots detta framstår det som att Helsingborgs kommun arbetat aktivt med 
åtgärder och att det finns en stor medvetenhet inom berörd kommunala nämnder 
och förvaltning om åtgärdsprogrammets åligganden. Av de åtgärder som skulle 
vara genomförda och beslutade vid åtgärdsprogrammets framtagande är en genom-
förd ”Katalysator på färjorna” (dessutom har en färjelinje upphört), en är påbörjad 
”Renare bussar i stads- och regionaltrafik”) och en ännu ej påbörjad ”En ny 
hamnled (etapp I)”.  

 
Av länsstyrelsens utvärdering 2008-04-11 framgår att Skånetrafiken redovisat att 
stadsbussarna i Helsingborg har erhållit en ökning av antalet resor med 7,4 % under 
år 2007 och har därmed totalt 10,2 M resor per år. Resandet har sedan start av buss-
visionen (2003) ökat med 35 % att jämföra med målsättningen på 50 %. 

 
Åtgärdsprogrammet för Helsingborg gäller endast NO2. Kartan (figur 15) visar de 
gatuavsnitt där normen i första hand riskerar att överskridas. 
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Figur 15. Gatuavsnitt i Helsingborg där risk bedöms finnas för överskridande av MKN för NO2. 
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Resultat från mätningar av luftföroreningar under 2007 har redovisats av miljö-
nämnden i Helsingborg76 . Resultaten visar att det skett ett mindre överskridande 
av miljökvalitetsnormen för NO2 avseende dygnsmedelvärde (10 överskridanden 
jämfört med 7 tillåtna) vid Drottninggatan. Som framgår av figur 16 finns ingen 
tydlig trend i utveckling av NO2-koncentrationen i Helsingborg under senare år. 
Åtgärdsprogrammet för Helsingborg beslutades 2007 och det går egentligen inte att 
bedöma vilken effekt det haft under den korta tid det varit i kraft.  
 

 
Figur 16. Utvecklingen för NO2-koncentrationen på te mätplatser i Helsingborg.  

 
5.1.6 Malmö 
Malmös åtgärdsprogram beslutades för i slutet av juni 2007och de flesta åtgärderna 
skall vara vidtagna under 2007-2008. Två av åtgärderna är idag genomförda (ut-
vidgad miljözon och information till arbetsgivare om förmånsbeskattning för fri 
arbetsplatsparkering). Fem åtgärder har inte påbörjats men förberedelser i form av 
utredningar har i flera fall gjorts eller görs. Övriga åtgärder är påbörjade. 
  
I enlighet med åtgärdsprogrammet har en redovisning av genomförda åtgärder, 
effekter på trafikmängder på vissa gator och halten kvävedioxid per den 31 decem-
ber 2008 gjorts. Länsstyrelsen menar i sin utvärdering (2008-05-27) att denna för-
sta redovisning av genomförandet av åtgärdsprogrammet inte ger någon helhetsbild 
av situationen och påpekar att den kommer att överväga kompletterande åtgärder 
eller en omprövning av åtgärdsprogrammet om resultatet vid halvårsuppfölj-
ningen, 1 juli 2008, pekar på att miljökvalitetsnormen inte kommer att uppfyllas 
senast den 31 december 2008. 
                                                      
76 Miljönämnden i Helsingborg: Resultat från mätningar av luftföroreningar, årsrapport 2007. 
http://www.helsingborg.se/upload/Luft%20vatten%20och%20miljo/Helsingborgs%20luft/Arsrap-
port_luft_HBG_2007.pdf 
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Åtgärdsprogrammet för Malmö gäller endast NO2. Kartan (figur 17) visar bedömd 
omfattning av överskridanden 2006. 

 
 
Figur 17. Områden i Malmö där MKN för NO2 bedöms överskridas.  
 

Miljöförvaltningen i Malmö Stad har rapporterat luftkvaliteten i Malmö för 2007 . 
På de tre mätplatser där kontinuerliga mätningar sker (två i taknivå: Rådhuset och 
Rosengård; en i gatunivå: Dalaplan) skedde under 200777 inga överskridanden av 
miljökvalitetsnormen för NO2. Man har dock bedömt att det sker sådana över-
skridanden vid ett tiotal platser i gaturum. Det är svårt att bedöma om det  
föreligger en effekt av beslutat åtgärdsprogram dels för att detta varit i kraft så kort 

                                                      
77 Miljöförvaltningen Malmö Stad: Luftkvaliteten i Malmö 2007. 
http://www.malmo.se/download/18.28b8faaa118e59f2fbd800013722/Rapport_04_08_luft2007.pdf 
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tid (beslutades 2007) och dels för att luftkvalitetsövervakning inte utförs i de punk-
ter som bedöms kritiska för överskridanden av miljökvalitetsnormen för NO2. Ut-
vecklingen för koncentrationen av NO2 visas i figur 18. Det finns ingen tydlig trend 
under senare år.  
 

 
 
Figur 18. Utvecklingen hos NO2-koncentrationen i Malmö. 

 

5.2 Generellt om genomförandet av åtgärder 
Såsom påpekats ovan är det svårt att jämföra de olika åtgärdsprogrammen och 
genomförandet av dessa. Visserligen syftar de alla till att hantera för höga halter av 
kvävedioxid och/eller PM10, som till största delen orsakas av trafiken. Omfattning-
en av överskridandet, möjligheten att med lokala och regionala åtgärder förbättra 
luftkvaliteten i sådan utsträckning att miljökvalitetsnormerna uppnås, liksom åt-
gärdsprogrammens detaljeringsgrad, skiljer sig dock väsentligt. Trots detta vill vi 
peka några generella iakttagelser avseende genomförandet av åtgärdsprogrammen. 
  
Bedömningen av om en åtgärd är vidtagen är många gånger svår att göra på grund 
av det sätt som åtgärderna formulerats på (se avsnitt 4.1). I den mån det funnits en 
utvärdering av åtgärdsprogrammen har bedömningen av åtgärdernas genomförande 
i allmänhet följts även i vår sammanställning. I övriga fall har underlaget i form av 
beslut och annan information fått ligga till grund för att avgöra om åtgärden ej 
vidtagits, påbörjats eller genomförts. Av bilaga 1 framgår hur denna bedömning 
utfallit för de olika områdena. Naturligtvis har formuleringen av åtgärderna även 
betydelse för bedömningen av genomförandet. 

 
Tidsgränser för när åtgärder skall ha vidtagits har i alla städerna överskridits. Fram-
förallt genomförandet av de två första programmen för Göteborgsregionen och 
Stockholm har tagit mycket längre tid än vad som angavs i programmen. Genomfö-
randet präglas generellt av en tveksamhet och skepticism till instrumentet miljö-
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kvalitetsnormer, svårigheterna att hantera luftproblemen och oklarheter kring an-
svarsfördelningen. I Malmö och Helsingborg, som är de senast beslutade pro-
grammen har arbetet med åtgärder kommit igång snabbare men trots att många 
åtgärder vidtagits har man inte heller här lyckats hålla angivna tidsramar. I dessa 
program ingår dock några åtgärder som inte skall vara vidtagna förrän vid en sena-
re tidpunkt (fram till 2015). Gör man en grov sammanställning framgår dock att 
endast en mindre del (20 %) av åtgärderna är genomförda. För en tredjedel (33 %) 
av åtgärderna har genomförandet av åtgärderna inte ens påbörjats. Den största de-
len (47 %) är åtgärder som har påbörjats men inte slutligt är genomförda. I denna 
grupp ingår också åtgärder som skall vidtas kontinuerligt. 

 
 
 

 
 
Figur 19: Genomförandet av samtliga 105 fastställda åtgärder i de analyserade åtgärdsprogram-
men. 

  
Jämförs genomförandet av åtgärder i de olika geografiska områdena som har åt-
gärdsprogram uppträder vissa skillnader. Dessa skillnader är i stor utsträckning ett 
resultat av bl.a. hur åtgärderna formulerats, hur stort överskridandet är samt vilka 
källor som bidrar till överskridandet. Det indikerar således inte hur ”duktiga” de 
offentliga aktörer i de olika områdena varit, d.v.s. vilken kunskap de har, hur 
mycket resurser som satsat eller vilken politisk vilja som finns för att hantera pro-
blemen. Det som kan utläsas av genomgången av åtgärdernas genomförande är att 
Stockholm och Helsingborg har störst andel genomförda åtgärder (ca 30 %) medan 
Uppsala har störst andel ej vidtagna åtgärder. Även Stockholm och Göteborgsregionen 
som är de områden där åtgärdsprogrammen funnits längst, har en stor andel åtgär-
der som ännu inte påbörjats.  
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Figur 20: Andel ej vidtagna, påbörjade och genomförda åtgärder i åtgärdsprogrammen för sex 
områden. (I Uppsala och Stockholm avser åtgärdsprogrammen miljökvalitetsnormer för både NO2 
och PM10. Göteborgsregionen omfattas av tre olika program som här sammanräknats.) Se vidare 
bilaga 1 för en mer detaljerade redovisning. 
 

Tittar man på genomförandet utifrån de olika kategorierna av åtgärder så fram-
kommer att åtgärder som avser Parkeringspolitik och Begränsad framkomlighet 
har högst andel ej vidtagna åtgärder. Störst andel genomförda åtgärder finner man 
inom kategorierna Kollektivtrafik och Information. Det framgår också att flest åt-
gärder har beslutats inom kategorierna Kollektivtrafik, Information och Parker-
ingspolitik. Kategorier med få åtgärder är Miljözoner och tunga fordon samt Cykel-
trafik och gång. Återigen bör påpekas att utfallet beror på hur kategoriseringen 
görs. 
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Figur 21: Genomförandet av de nio kategorierna av åtgärder som förekommer i de åtta fastställda 
åtgärdsprogrammen. Figuren visar också förhållandet mellan hur många åtgärder som ingår de 
olika kategorierna. 
 

Materialet ger inte någon tydlig bild över orsaken till att vissa åtgärder är genom-
förda och andra inte. Det finns sannolikt många olika förklaringar till detta och till 
att förklaringarna skiftar bl.a. beroende av åtgärdskategori, miljökvalitetsnorm eller 
geografiskt område som studeras. Faktorer som kan vara relevanta för genomfö-
randet av åtgärder är möjlighet till finansiering, politisk acceptans och förankring, 
rättsliga verktyg och den allmänna opinionen. En närmare undersökning krävs för 
att ge underlag till att klargöra dessa faktorer. 
 
5.3 Normernas betydelse vid tillsyn,  

  tillstånds- och planbeslut 
Som kort berördes i avsnitt 2 är myndigheter och kommuner enligt miljöbalken 
skyldiga att säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppfylls när de utövar tillsyn, 
meddelar föreskrifter samt prövar tillstånd, dispenser m.m.78· Dessutom skall nor-
merna iakttas vid planläggning enligt PBL. I miljöbalken anges även att kommuner 
och myndigheter inom sina ansvarsområden skall vidta de åtgärder som behövs 
enligt ett åtgärdsprogram.79  Därav följer dock inte att kommunerna vid tillämp-
ning av PBL är skyldiga att följa åtgärdsprogrammet. Stoppregeln i PBL hänvisar 
enbart till miljökvalitetsnormer och inte till åtgärdsprogram. Likaså begränsas läns-

                                                      
78 5 kap. 3 § MB. 
79 5 kap. 8 § MB. 
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styrelsens överprövning av planbeslut enligt 12 kap. 1 § enbart till i vilken mån  
miljökvalitetsnormerna, men däremot inte åtgärdsprogram följts. Det är således i 
första hand den kommunala nämnden som avgör i vilken mån normerna påverkas 
vid ett visst planbeslut. Den kommunala nämnden är således varken skyldig eller 
har befogenhet att i samband med beslut enligt PBL följa åtgärdsprogram. Det 
hindrar dock inte att åtgärdsprogrammen kan användas som beslutsunderlag vid 
beslut enligt PBL.  

 
Vilken betydelse har då risken för överskridande av miljökvalitetsnormer haft vid 
prövning av tillstånd och vid beslut enligt PBL? Och i vilken mån har tillsynsmyn-
digheterna agerat för att uppnå normer och genomföra åtgärder enligt åtgärdspro-
gram? I detta avsnitt görs en sammanställning av beslut och domare där miljö-
kvalitetsnormer och åtgärdsprogram berörts och haft betydelse. 

 
5.3.1 Tillämpning av stoppregeln i 16 kap. 5 § MB 
Tillstånd, godkännande eller dispens får inte ges till ny verksamhet om normerna 
riskerar att överskridas, såvida inte verksamhetsutövaren visat att den skapat ett s.k. 
förbättringsöverskott.80  Ett sådant överskott är tänkt att skapas genom att verk-
samheten som vill utvidgas eller påbörjas inom ett område där en norm riskerar att 
överskridas, medverkar till att förbättra luftkvaliteten genom att utsläppen (eller 
effekten av dessa) från annan verksamhet minskar eller helt upphör. Förbättringen 
skall vara större än motsvarande försämring som den nya verksamheten beräknas 
bidra med. Hittills har möjligheten att skapa och använda dessa förbättringsöver-
skott inte utnyttjats. Eftersom många frågor kring användningen av denna möjlig-
het, t ex ansvaret för att utsläppsminskningen är bestående inte reglerats rättsligt, är 
det tveksamt om den någonsin kommer att användas. Dessutom verkar stoppregeln 
hittills i praktiken inte utgjort ett sådant hinder att det funnits anledning att använda 
förbättringsöverskott.81  

 
Att stoppregeln i 16 kap. 5 § MB är begränsad till att enbart omfatta ny verksamhet 
begränsar också avsevärt dess tillämpningsområde. Vid prövning av Renovas an-
läggning i Sävenäs (Göteborg) bekräftade miljööverdomstolen (MÖD) att stoppre-
geln inte är tillämplig vid utbyggnad av en befintlig verksamhet. Ansökan gällde 
komplettering av anläggningen med en helt ny förbränningsugn. Domstolen ansåg 
inte att den skulle betraktas som en ny verksamhet eftersom den ingick i den befint-
liga avfallsförbränningsanläggningen.82  

 

                                                      
80 16 kap. 5 § MB. 
81 L Ljung och C. Perström. 2007. Stoppregeln 16 kap. 5 § miljöbalken  – Silar vi mygg och sväljer 
kameler? Juri-diska institutionen, Göteborgs universitet. Tillämparuppsats 10 november 2007. 
82 Miljööverdomstolen Mål nr M6043-05, 2007-02-14. Se även Miljödomstolen Stockholm, Mål nr M 
311-03, 2004-05-05 som också behandlas nedan. För tidigare analys av 16 kap. 5 § se Gipperth, L. 
1999. Miljökvalitetsnormer. En rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationalisering av miljömål. 
Doktorsavhandling. Uppsala Universitet. Repro Ekonomikum. Även i miljöbalkskommittén betänkande 
(SOU 2005:59) och i den särskilda utredningen om åtgärdsprogram (SOU 2005: 113) dras samma 
slutsats. 
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En annan fråga som relaterar till 16 kap. 5 § är i vilken omfattning den nya verk-
samheten måste medverka till att normen riskerar att överskridas för att stoppregeln 
skall vara tillämplig. I lagtexten och förarbetena görs ingen avgränsning av omfatt-
ningen av detta bidrag, varför även mycket små bidrag skulle kunna antas medföra 
att verksamheten kan nekas tillstånd. Frågan berördes då Miljödomstolen i Väners-
borg prövade 2002 (d v s innan något åtgärdsprogram fastställts för Göteborgs-
regionen) en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avseende muddring m.m. i 
farleden till Göteborgs hamn.83  Domstolen menade att det var fråga om en ny 
verksamhet men att stoppregeln inte skulle tillämpas eftersom den nya verksamhe-
ten, endast indirekt skulle bidra till ett överskridande av miljökvalitetsnormen för 
kvävedioxid;  

 
"Om verksamheterna bidrar till att normerna överskrids är det tydligt att orsaks-
kedjan är lång och osäker. Djupare farleder ger självfallet möjlighet till trafik med 
större djupgående. Övriga farledsförbättringar kan antas ha viss mindre betydelse 
för benägenheten att anlöpa just Göteborgs hamn. Detta kan, men behöver natur-
ligtvis inte, medföra ökad trafik i betydelsen ökade godsmängder. Ökade gods-
mängder kan, beroende på hur transportlösningarna blir, leda till ökad lastbilstra-
fik på utfartslederna genom Göteborg. Slutligen kan utsläppen från den trafiken 
bidra till att normerna överskrids." 84  

 
Domstolen hänvisade också till att Göteborgs hamn förväntades tillståndsprövas 
relativt snart och menade att det då skulle kunna beslutas om begränsningar av eller 
restriktioner för verksamheten. Hamnen är dock inte att se som en ny verksamhet 
varför stoppregeln inte kan bli tillämplig vid denna prövning. 

 
5.3.2 Miljökvalitetsnormernas påverkan på tillämpningen av  
 2 kap. 7 § MB 
Utöver stoppregeln i 16 kap. 5 § finns det i miljöbalken inte några andra regler som 
direkt förändrar enskildas rättsläge om normerna riskerar att överskridas. Den en-
skilde åläggs således inga ytterligare skyldigheter i denna situation. Däremot kan 
normerna påverka bedömningen av generella krav på lokaliseringen av en verk-
samhet liksom begränsningar och försiktighetsmått. Återigen blir det då relevant att 
fråga sig hur stort bidrag som verksamheten måste bidra med för att det skall beak-
tas, t.ex. vid prövning av lokalisering och försiktighetsmått.  

 
Vid prövningen av tillstånd för OK-Q8 AB att utöka verksamheten vid oljedepån i 
Louddens hamn (Stockholm) bedömdes i vilken mån verksamheten skulle begrän-
sas bl.a. beroende på risken att verksamheten medverkade till att luftkvalitetsnor-
merna överskreds.85  Miljöprövningsdelegationen (MPD) meddelade bolaget till-
stånd att hantera enbart 360 000 ton oljeprodukter och tillsatser per år och inte 500 
000 ton som bolaget begärt. Orsaken var att MPD menade att en ökning av tank-
                                                      
83 Miljödomstolen Vänersborg M 41-01, s.80 
84 Miljödomstolen Vänersborg M 41-01, s.87 
85 Miljödomstolen Stockholm, Mål nr M 311-03, 2004-05-05 
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bilstransporter skulle medföra en alltför stor ökning av risken för olyckor. Däremot 
menade MPD att verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormerna inte utgjorde 
hinder för utökningen. Efter att bolaget överklagat prövades tillståndsansökan av 
Miljödomstolen, som liksom MPD inte fann att det fanns skäl att neka tillstånd 
eller begränsa verksamheten på den grunden att normerna för kvävedioxid och 
partiklar överskreds. Domstolen pekade på att ett avslagsbeslut skulle medföra att 
lagring av petroleumprodukter skulle behöva ske på ett ställe utanför Stockholm 
med följd av ett totalt sett sämre miljötillstånd i länet. Därför var normerna inte ett 
skäl att neka tillstånd, trots att prognosen visade att partikelnormen även fortsätt-
ningsvis skulle överskridas. Tillstånd begränsades dock till hantering av 400 000 
ton oljeprodukter med hänvisning till att det ökade antalet tankbilstransporter och 
den därmed ökande risken för olyckor. I målet om en anläggning för avfallsför-
bränning och fjärrvärmeproduktion i Landskrona ansåg både miljödomstolen i 
Växjö och MÖD att det inte förelåg någon risk för att miljökvalitetsnormen för 
partiklar skulle komma att överskridas, varför överklagandet av tillståndsbeslutet 
avslogs.86   

 
En annan intressant fråga med anknytning till normerna är vilka krav som ställts i 
de fall då det funnits risk för att normerna överskrids. Särskilt är det frågan om 
villkor för transporter som prövats. I september 2005 beslöt MPD vid länsstyrelsen 
i Västra Götalands län om tillstånd för Volvo Lastvagnar AB att utöka och bedriva 
befintlig produktion vid anläggningen i Tuve i Göteborg.87  Ett av de villkor som 
MPD ställde var att transporterna till och från anläggningen i första hand skulle 
utföras med fordon som uppfyllde Euro 3-krav från 2007, Euro 4 från 2010 och 
Euro 5 från 2013. Beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen i Göteborg som 
yrkade att villkoren gällande transporter skulle skärpas och preciseras eftersom det 
enligt 5 kap. 3 § MB vid prövning av tillstånd skall säkerställas att miljökvalitets-
normerna uppfylls. Föreningen krävde att även bolagets egna transporter skulle 
omfattas av kraven på särskild Euroklass, samt att det skulle åläggas att redovisa 
vilka åtgärder som kunde genomföras för att begränsa miljöpåverkan. Miljödom-
stolen avslog Naturskyddsföreningens överklagande och fastställde miljöpröv-
ningsdelegationens villkor. Domstolen menade att det inte är motiverat att ställa 
prövotidsvillkor för vare sig ytterligare utredningar av transporter eller för den 
hypotetiska situationen att företaget själva skulle ta över sina godstransporter och 
inte heller för krav på de anställdas transporter. Domen överklagades av Natur-
skyddsföreningen till Miljööverdomstolen men prövningstillstånd meddelades inte. 
Transporterna reglerades även i tillståndet för Volvo Personvagnar att bedriva till-
verkning och sammansättning av 350 000 motorfordon per år, behandling av ytter-
ligare 250 000 karosser per år samt övrig sammanhängande miljöfarlig verksamhet 
inom det så kallade Torslandaområdet, i enlighet med bolagets ansökan. I tillstån-
det ingår bl.a. ett villkor gällande transporter med tunga fordon till och från fabri-
ken inom ett begränsat vägavsnitt. Minst 90 % av dessa transporter skall från och 

                                                      
86 2004-12-29 Miljööverdomstolen, Mål nr M 2017-04. Se även miljööverdomstolen, Mål nr M 5408-03, 
2005-02-11 om kopplingen mellan villkor och risken för att miljökvalitetsnormerna överskrids. 
87 2006-11-17 Miljödomstolen i Vänersborg Mål nr 2393-05. 
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med den 1 oktober 2008, utföras med fordon som uppfyller avgaskrav enligt Mil-
jöklass 2005 (enligt lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och  
motorbränslen). Domstolen överlåter åt Länsstyrelsen att medge undantag från 
detta villkor (med stöd av 22 kap 5 §) om bolaget kan visa att de kan åstadkomma 
samma minskning av utsläppen av kväveoxider på annat sätt inom de vägavsnitt 
som villkoret anger. Miljödomstolens dom har överklagats till Miljööverdomstolen 
av Naturskyddsföreningen, Volvo Personvagnar samt Länsstyrelsen som ännu inte 
avgjort målet. 

 
Även i prövningen av tillståndet för Renovas fjärde förbränningsugn i Sävenäs 
(Göteborg) var utsläppen från transporterna i fokus.88  Miljööverdomstolen ansåg 
att det var motiverat att villkora transporterna med hänsyn till utsläppen, deras 
betydelse för hälsan och svårigheterna att klara miljökvalitetsnormerna i området 
och det faktum att bolaget bedömdes kunna ställa krav på transporterna genom 
avtal med transportörerna av avfallet. Bolaget ålades att begränsa utsläppen av 
kväveoxider genom aktiv styrning av transporterna samt utbildning av förarna 
enligt ett program som årligen skall redovisas till tillsynsmyndigheten. Dessutom 
föreskrev domstolen att minst 75 procent av transportarbetet med tunga fordon på 
väg från och med oktober 2012 ska ske med fordon av lägst miljöklass 2008 eller 
motsvarande. I detta fall klargjordes att överskridande av miljökvalitetsnormer kan 
medföra strängare krav vid tillämpningen av reglerna i 2 kap miljöbalken jämfört 
med då normerna klaras. Vad gäller själva förbränningsanläggningen och utsläppen 
av kvävedioxid från denna konstaterar Miljööverdomstolen att anläggningen utgör 
en relativt stor punktkälla som har betydelse för totalbelastningen av kväveoxider 
på miljön mätt som ton per år, men att den endast bidrar i liten del till halterna av 
kvävedioxid i gatunivå i centrala Göteborgsregionen. De krav som ställdes på be-
gränsning av utsläppen av kvävedioxid från förbränningen medförde strängare krav 
jämfört med tidigare. Vad som utgör bästa möjliga teknik enligt 2 kap. 3 § kan 
således sägas ha flyttats fram. Domstolen ansåg inte denna teknik orimlig, varför 
den intressanta frågan om man vid ett överskridande av normerna kan ställa sträng-
are krav än bästa möjliga teknik, inte berördes i detta mål. Denna fråga tycks inte 
heller kommit upp i något annat mål, vilket är både märkligt och beklagligt. Frågan 
är en av de mest fundamentala i miljöbalken och i doktrin har olika tolkningar 
kommit till uttryck, vilket också påpekas i utredningarna om åtgärdsprogram. Ett 
klargörande av frågan vore därför önskvärt. 

 
5.3.3 Beslut om detaljplaner 
Stoppregeln i 2 kap. 2 § PBL är mer heltäckande än den i miljöbalken och gäller 
vid alla beslut om planläggning. Med planläggning avses generellt beslut om planer 
och olika typer av lov. I en dom 2007 kom dock Kammarrätten fram till att stopp-
regeln i PBL, som hänvisar till miljöbalkens regler om miljökvalitetsnormer, inte 
var tillämplig vid beslut om bygglov då det finns en detaljplan som medger byg-

                                                      
88 2007-02-14 Miljööverdomstolen Mål nr M6043-05. 
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gande.89  Domstolen pekade på att det i 8 kap 1 § PBL (där förutsättningarna för 
beviljande av bygglov inom detaljplanelagt område anges), inte finns någon  
hänvisning till PBL 2 kap., till skillnad från 8 kap 12 § som anger förutsättningarna 
för beviljande av bygglov inom områden som inte omfattas av detaljplan. Stoppre-
geln i PBL anger att miljökvalitetsnormerna skall följas vid beslut om planlägg-
ning. Tidigare lydelse angav att planläggningsbeslut inte fick medverka till att mil-
jökvalitetsnormerna överskrids. I förarbetena till ändringen som gjordes 2007 an-
ges att den språkliga ändringen gjorts för att skapa en mer enhetlig terminologi.90 
Det kan dock inte uteslutas att ändringen förändrat uppfattningen om hur regeln 
skall tillämpas.  

 
Det är utifrån denna studie svårt att ge en mer precis bild av hur miljökvalitetsnor-
mer och åtgärdsprogram påverkat besluten av detaljplaner i de undersökta område-
na. Materialet är som tidigare påpekats alltför begränsat för detta. Vi har därför valt 
att lyfta fram några domar och beslut som vi ser som väsentliga. Dessa rör i första 
hand hur stoppregeln i 2 kap. 2 § PBL.91  

 
2004 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms kommun att anta detaljplan för 
en del av Norra Länken (Norrtull-Roslagstull).92  Beslutet överklagades till länssty-
relsen som inte ändrade beslutet och sedan vidare till regeringen, bl.a. på grund av 
att den planerade trafikleden kommer att medföra att miljökvalitetsnormerna för 
kvävedioxid och partiklar kommer att överskridas. Boverket som yttrade sig i må-
let, menade att det finns risk för att detaljplanen medverkar till att miljökvalitets-
normen för kvävedioxid överskrids vid vissa mindre områden såsom tunnelmyn-
ningar och dessutom att normen för partiklar överskrids. Boverket menade dock att 
planen medverkade till en total förbättring av luftmiljön i ett område som är myck-
et större än planområdet. Miljökvalitetsnormerna får därmed anses ha iakttagits vid 
detaljplaneläggning eftersom planen sammantaget inte har medverkat till att miljö-
kvalitetsnormen överträtts. Regeringen gjorde samma bedömning som Boverket 
och avslog överklagandena.   

 
Efter att både länsstyrelsen och regeringen avslagit ett flertal berörda personers 
klagan på beslutet i kommunfullmäktige i Stockholms kommun i mars 2006 att 
anta en detaljplan för ett område vid Hornstull i Stockholm kom frågan till reger-
ingsrätten för rättsprövning.93  Regeringsrätten konstaterar att de beräknade pro-
gnoserna bygger på mer eller mindre säkra antaganden om ett stort antal faktorer 
som kan påverka föroreningsnivåerna av kvävedioxid och partiklar. Dessutom 
pekar regeringsrätten på att de effekter som enligt prognoserna kan följa av den 
planerade byggnationen är marginella samtidigt som det planeras åtgärder för att 
komma till rätta med luftföroreningarna. Regeringsrätten noterar dock att kommunen 

                                                      
89 KamR i Stockholm Mål nr 6306-06, 2007-07-18. 
90 Prop 2006/07:122 s 67. 
91 Se även Boverket 2006. Miljökvalitetsnormer i fysisk planering. En orientering för handläggare. 
92 Regeringsbeslut M2004/2304/F/P, 2006-04-06 
93 RegR Mål nr 4867-07, 2008-01-21. 
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inte efterlever åtgärdsprogrammets krav på vidta åtgärder för att sänka halten kvä-
vedioxid, genom begränsad genomfartstrafik med tunga fordon samt skärpt miljö-
zon för tunga fordon. Regeringsrätten menade sammantaget att regeringen inte 
kunde anses ha felbedömt fakta i målet och såg inte heller något annat fel i hand-
läggningen varför den beslöt att regeringens beslut att avslå överklagandet skulle 
stå fast. Osäkerheter i beräkningar och prognoser i kombination med marginella 
effekter och i viss mån planerade åtgärder för att ta itu med dessa effekter är såle-
des tillräckligt för att miljökvalitetsnormerna för luft inte skall kunna hindra en 
detaljplan. 

 
En detaljplan för stadsdelen Stadshagen i Stockholm (Lustgården 6) bedömdes av 
länsstyrelsen medföra en ökning av partikelhalterna på en del av området med ca 
10 %.94  I detta område var normen för PM10 redan nära att överskridas. Länssty-
relsen beslöt därför att pröva beslutet, vilket föranledde kommunen att åta sig att 
vidta åtgärder för att minska PM10-halten så att normerna uppnås. Med hänvisning 
till det ovan kommenterade ärendet rörande detaljplan för Hornsgatan och kommu-
nens åtagande fastställde länsstyrelsen planen. Skulle utfästa åtgärder inte få av-
sedd effekt skall detta enligt länsstyrelsen lösas inom ramen för förnyade åtgärds-
program.95   

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att frågan om miljökvalitetsnormernas inver-
kan vid beslut om detaljplaner enligt PBL, liksom vid tillståndsprövning enligt 
miljöbalken, ofta berör frågan om i vilken omfattning den planerade förändringen 
kommer att påverka överskridandet av miljökvalitetsnormer. I områden där miljö-
kvalitetsnormer riskerar att överskridas eller överskrids synes luftkvaliteten och 
planens förhållande till överskridandet regelbundet beröras men däremot tycks det 
vara få fall då detaljplaner helt stoppats p.g.a. normerna. Vi har hittills inte sett 
något sådant fall. Istället görs modifieringar av planen, exempelvis genom att an-
passa bebyggelsen så att luftomblandningen ökar eller exponeringen av luftförore-
ningar minskar. Argument som förekommer är att försämring genom den nya pla-
nen kommer att vara förhållandevis mycket liten, att luftkvaliteten sett i ett större 
perspektiv inte försämras samt att åtgärdsprogram fastställts och kommer att med-
föra att halterna av de reglerade ämnena sänks. 

 
5.3.4 Tillsynsbeslut 
Av miljöbalken (5 kap. 3 §) samt dess förarbeten framgår att tillsyn är ett av de 
verktyg som förväntas användas för att uppnå och bibehålla miljökvalitetsnormer. 
Av studien framgår dock att det hittills varit få tillsynsbeslut som uttryckligen 
grundats på risken att normerna inte uppnås. Redan 2000 beslutade dock miljö-
nämnden i Helsingborgs kommun att med vite förelägga ett par rederier att förse 
samtliga av sina färjors fartygsmotorer (både huvud- och hjälpmotorer) som re-
spektive rederi utnyttjade i sin färjetrafik inom Helsingborgs hamnområde med 

                                                      
94 Delbeslut i ärende nr 4023-07-23156, 2007-04-04, Länsstyrelsen i Stockholms län. 
95 Beslut i ärende nr nr 4023-07-23156, 2007-08-07, Länsstyrelsen i Stockholms län. 
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selektiv katalytisk avgasrening.96  Vissa av fartygen förde svensk flagg och andra 
förde utländsk flagg. Efter att både länsstyrelsen i Skåne län och miljödomstolen 
upphävt miljönämndens beslut fann miljööverdomstolen inga hinder mot  
miljönämndens tillsynsingripande och förelade rederierna att installera rening i 
enlighet med nämndens yrkande. Miljööverdomstolen pekade på att miljönämnden 
har ett tillsynsansvar över hälsoskyddet som inte bara gäller sådan miljöfarlig verk-
samhet som inte behöver tillstånd inom kommunen (MB 9 kap). Internationell rätt 
utgör inte heller hinder för en kuststat att med rättsliga medel ingripa mot utländska 
fartyg som anlöper svensk hamn om det behövs för att säkerställa efterlevnaden av 
kuststatens miljölagstiftning. Något hinder att ställa strängare krav mot fartyg en-
ligt miljöbalkens regler hindras inte av lagen om åtgärder mot föroreningar från 
fartyg (MARPOL-konventionen med tillhörande protokoll) och inte heller begrän-
sar Sjöfarstsverkets befogenheter enligt samma lag den kommunala nämndens 
befogenhet som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken (MB 26 kap 3 §). Miljö-
överdomstolen fann tillsynsingripandet befogat med hänsyn till behovet av skydd 
för människors hälsa och eftersom miljökvalitetsnormen för kvävedioxid riskerade 
att överskridas i kommunen samtidigt som färjetrafikens utsläpp inte var obetydliga 
och deras bidrag till halterna av kvävedioxid inte var försumbara. 

 
Även om tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken har möjlighet att meddela före-
läggande för att beslut som fattas enligt balken skall efterlevas i enskilda fall, har 
det inte varit ett instruments som använts för att utöva påtryckning på aktörer att 
vidta åtgärder enligt åtgärdsprogrammen. Miljöförvaltningarna i Stockholm och 
Göteborg har föreslagit sina respektive nämnder att meddela föreläggande, men i 
båda fallen har andra lösningar valts. Miljöförvaltningen i Stockholms stad före-
slog i mars 2005 miljö- och hälsoskyddsnämnden att denna skulle förelägga Stock-
holms stad att göra ett antal utredningar och vidta vissa åtgärder.97  Nämnden var 
dock inte enig om ett föreläggande utan beslöt istället att begära att kommunstyrel-
sen samordnar stadens genomförande av åtgärdsprogrammet avseende partiklar.98  
Kommunstyrelsen gav i sin tur stadsledningskontoret i uppdrag att sköta denna 
samordning och återrapportera detta till kommunstyrelsen.99  Efter förslag från 
miljöförvaltningen beslöt miljönämnden att uppmana Vägverket att vidta ett antal 
åtgärder som följer av åtgärdsprogrammet. Inte heller i detta fall valdes föreläg-
gande. En liknande uppmaning har även Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Möln-
dals stad skickat till Vägverket.100  Miljönämnden i Göteborgs stad avslog i april 
2006 Miljöförvaltningens förslag att förelägga Vägverket och trafiknämnden att 
utreda möjliga åtgärder för att minska risken för överskridande av  

                                                      
96 MÖD, mål nr M8471-03, 2006-05-24. 
97 Miljöförvaltningen Stockholms stad. Dnr 2005-000560-351, 2005-03-30. Föreläggande att vidta 
åtgärder för att sänka halterna av PM10. 
98 Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad. Dnr 2005-000560-351, § 119. 
99 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 15 juni 2006, § 29. 
100 Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 april 2004, § 39 (Dnr 473-
0066/95). 
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miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid eftersom den inte ansåg ett föreläggande 
alltför ingripande.101   

 
5.3.5 Summering 
Av 5 kap. miljöbalken framgår inte vilka rättsliga konsekvenser av att en norm 
riskerar att överskridas som följer för en enskild verksamhetsutövare eller vid änd-
rad markanvändning. Förutom att det enligt 16 kap. 5 § inte går att få tillstånd till 
ny verksamhet hänvisas till tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 
MB respektive de generella reglerna i 2 kap. PBL. Inte heller ger de åtgärds-
program som fastställs någon närmare vägledning om hur individuella verksamhe-
ter och projekt kommer att beröras av att normerna överskrids. Det finns således ett 
stort utrymme för vilken inverkan normerna skall ha i dessa fall.  

 
Generellt kan nu konstateras att det som vissa fruktade och andra hoppades på, 
nämligen att normerna skulle få en stark styrande effekt, inte inträffat mer än i 
några enskilda ärenden. Däremot har normerna haft stor betydelse i många ärenden 
på så vis att luftkvaliteten varit en relevant fråga att beakta, särskilt i de områden 
där det finns åtgärdsprogram. Däremot har risken för överskridande av normerna 
sällan medfört att åtgärder, verksamhet eller planering stoppats. I några fall har 
normerna sannolikt haft betydelse för att restriktioner och särskilda villkor före-
skrivits (exempelvis transportvillkoren för Renova, Volvo Lastvagnar och Volvo 
Personvagnar i Göteborg). 

 
Gemensamt för flera av prövningarna, både vad gäller detaljplaner och tillstånd 
enligt miljöbalken, är frågan hur påverkan från en verksamhet/plan skall relateras 
till överskridandet av normerna. Hur stor måste påverkan vara för att den skall ha 
betydelse för genomförandet av normerna? Och vad skall det enskilda bidraget få 
för betydelser vid prövning/beslut om planen? Som visats ovan har domstolarna 
varit generösa i förhållande till verksamheterna och planerna. Det har funnits en 
rad argument för att inte stoppa verksamheter/planer eller föreskriva särskilda vill-
kor, bl.a. att den totala miljösituationen skulle riskera att försämras och att sam-
bandet mellan den nya verksamheten och påverkan på normen varit osäker. Ett 
argument som används ofta är att planerade åtgärder och åtgärdsprogram beslutats 
och beräknas kunna kompensera för ytterligare små försämringar. Med hänsyn till 
resultaten som presenteras i denna rapport kan den starka tilltron som inte minst 
domstolarna uttalat för åtgärdsprogrammens effekt på de miljökvalitetsnormernas 
uppnående, starkt ifrågasättas. Det finns således en uppenbar risk att tillstånd ges 
till verksamheter eller beslut fattas om detaljplaner som medför ytterligare försäm-
ringar av luftkvaliteten på de platser där normerna överskrids, samtidigt som åt-
gärdsprogrammen inte medverkar till tillräckliga förbättringar. 

                                                      
101 Protokoll fört vid miljönämnden i Göteborgs stads sammanträde den 27 april 2006, ärende nr 16 
(Dnr 3549/06). 
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6 Slutsatser 
I detta projekt har gjorts sammanställningar och analyser av  

• åtgärdsprogram för sex olika områden,  
• beslutsmaterialet som legat till grund för dessa, liksom  
• beslut och underlag för att genomföra åtgärderna som föreskrivs i dessa 

program.  
Studien har visat på många olika typer av samband och förhållanden. I detta avsnitt 
redovisar vi några av de slutsatserna som kan dras avseende miljökvalitetsnormer-
nas påverkan på utomhusluften och åtgärdsprogrammens inverkan på möjligheten 
att uppnå luftkvalitetsnormer. Vi pekar också på frågor där det finns behov av yt-
terligare utredningar eller forskningsinsatser för att göra åtgärdsarbetet mer ända-
målsenligt för att kunna hantera uppnåendet av miljökvalitetsnormer. Som framgått 
ovan visar denna studie på en relativt låg grad av genomförande av åtgärdspro-
grammen. Antingen avspeglar rapporten verkliga förhållanden eller så har fler 
åtgärder påbörjats eller genomförts än vad som framgår av det tillgängliga underla-
get. Slutsatserna i det följande utgår från att redovisningen åtminstone i stora drag 
motsvara verkliga förhållanden. 

 
6.1 Uppnås miljökvalitetsnormerna? 
För att kunna följa om fastställda åtgärdsprogram medverkar till att normerna upp-
nås måste bedömas både i vilken mån åtgärder vidtas i enlighet med åtgärdspro-
grammen samt vilka effekter åtgärderna har på halterna av de ämnen normerna 
reglerar. Som huvudprincip bör gälla att det endast är genom mätning med etable-
rade metoder som man kan avgöra om det sker ett överskridande av en miljökvali-
tetsnorm eller ej. Matematiska simuleringsmodeller och överslagsberäkningar har 
en viktig roll i att bedöma storlek eller storleksordning på effekter av olika åtgär-
der, som prognosinstrument, men för den direkta uppföljningen krävs mätningar. 

 
Det är av avgörande betydelse att bedriva långsiktig luftkvalitetsövervakning på 
platser där risken för överskridanden av miljökvalitetsnormer bedöms vara stora. 
Utan sådan övervakning kan graden av framgång i åtgärdsprogrammen, och där-
med effekten av regelverket kring miljökvalitetsnormer, inte bedömas.  

 
Omfattningen på den övervakning av luftkvaliteten som sker i de områden för vilka 
åtgärdsprogram beslutats, varierar. Det finns också skillnader i hur ändamålsenlig 
övervakningen är utformad, t ex var mätstationerna är placerade i förhållande till 
de platser där risken är störst för överskridanden av miljökvalitetsnormer. Genom-
gången i avsnitt 5 ovan, av tillgängliga data för de områdena som har fastställda 
åtgärdsprogram, visar att trenderna för PM10 och NO2 under de senaste åren i de 
flesta fall, är mycket svaga. I princip ligger nivåerna konstanta under den period 
som åtgärdsprogram varit aktuella, med en viss mellanårsvariation.  
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Norrköping verkar utifrån befintligt mätunderlag vara den kommun som nått längst 
i att med hjälp av åtgärdsprogrammets insatser förhindra ett överskridande av mil-
jökvalitetsnormen på Östra Promenaden, i detta fall för PM10. Under perioden 
2005-2007 finns en tydligt vikande trend för PM10 på denna plats. Från att åren 
2005 och 2006 ha överskridit normen för PM10 avseende dygnsmedelvärde klara-
des denna miljökvalitetsnorm år 2007 med viss marginal. Lokala, riktade åtgärder, 
bl.a. dammbindning, tycks i detta fall ha varit effektiva. 

 
Med undantag av Norrköping är den övergripande bilden att små eller inga föränd-
ringar skett i graden av överskridande av miljökvalitetsnormer efter det att åtgärds-
program fastställts. Det bör då noteras att åtgärdsprogrammen, med undantag av 
Göteborg (NO2) och Stockholm (NO2 och PM10), varit i kraft under kort tid. Möjli-
ga förklaringar till denna utveckling diskuteras vidare nedan i avsnitt 6.3. 

 
6.2 Genomförs åtgärdsprogrammen? 
Den grova redovisning av genomförandet av åtgärder i avsnitt 5 visar att arbetet 
med att vidta åtgärder går trögt. I många fall har de tidsramar som satts fått flyttas 
fram och inte i något fall har de tidsramar som beslutats i åtgärdsprogrammen kun-
nat hållas. En stor andel av beslutade åtgärder har inte ens påbörjats. 

 
Den relativt låga graden av genomförande av åtgärdsprogram som studien visar 
kan ha en rad olika förklaringar. En sådan kan vara brist på redovisning av vidtag-
na åtgärder. Redovisningen av genomförandet av ett åtgärdsprogram är beroende 
av att det inom berörda myndigheter och kommuner finns god kunskap om åt-
gärdsprogrammet. Saknas rutiner för hur åtgärder skall följas upp och redovisas 
finns risk att den som är duktig i praktiken inte ser duktig ut på pappret. Under 
arbetet med att samla in material om de åtgärder som vidtagits har framgått att det 
sällan finns en person eller en instans som har den samlade informationen om ge-
nomförandet av åtgärdsprogrammet. I de områden där överskridandet omfattar ett 
mindre geografiskt område inom samma kommun är det lättare att samordna ge-
nomförandet. I större områden, som Stockholm och Göteborgsregionen, är det 
mycket svårare att erhålla information om genomförandet av samtliga aktörer från 
en myndighet eller kommun. Finns ingen aktuell uppföljningsrapport är det svårt 
att utreda vilka åtgärder som vidtagits. I de senast beslutade åtgärdsprogrammen 
har det tydliggjorts vem som är ansvarig för att följa upp att åtgärderna vidtas och 
vad dessa får för effekter. Dessutom anges klart att de som är ansvariga för att 
genomföra åtgärder (framförallt kommunerna) är skyldiga att meddela länsstyrel-
sen om åtgärder inte vidtas eller inte får den effekt som förväntats. Kvarstår gör 
dock att en länsstyrelse generellt sett har mycket små rättsliga möjligheter att ge-
nomdriva åtgärder om en annan myndighet eller en kommun inte vidtar åtgärden på 
det sätt som var avsett i åtgärdsprogrammet. 
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6.3  Varför uppnås inte miljökvalitetsnormerna  
   trots att åtgärdsprogram fastställts? 

Som tidigare påpekats andas många av åtgärdsprogrammen optimism om att nor-
merna kommer att nås inom en relativt snar framtid. Utvecklingen hittills ger som 
framgått inte underlag för en sådan optimism. Eftersom det redan nu står klart att 
normerna i flera fall inte nås eller kommer nås är det är viktigt att noggrant analy-
sera orsakerna till detta misslyckande. Beror det på att fel åtgärder föreslogs eller 
på att vissa andra utvecklingstrender är så mycket starkare än åtgärdsprogrammens 
insatser? Eller beror det på att det saknas effektiva sätt att genomdriva eller finan-
siera de åtgärder som beslutats? Eller som tidigare påvisats, att den rättsliga kon-
struktionen har brister? Därefter måste också klargöras hur en sådan förändring kan 
åstadkommas som medverkar till att normerna uppnås. 

 
6.3.1 Att skjuta på rörligt mål 
Att föreslå åtgärder för att minska överskridanden av miljökvalitetsnormer kan 
liknas vid att skjuta på rörligt mål. Samtidigt som åtgärder genomförs utvecklas 
och förändras teknik, samhälle och den allmänna miljösituationen i form av t ex 
bakgrundhalten av olika luftföroreningar, trafikarbetet, fordonsparken, avgasernas 
sammansättning och ändrat vägslitage. Dessa förändringar kan på olika sätt påver-
ka det planerade åtgärdsarbetet. Till den positiva sidan kan räknas att fordonens 
utsläppsprestanda förbättras så att fordon av viss typ vid en viss typ av trafikarbete 
släpper ut allt mindre föroreningar per kilometer. Detta gäller främst utsläppen av 
kväveoxid men i mindre grad även kvävedioxid och partiklar som ingår i PM10. 
Samtidigt är det uppenbart att det kan finnas konflikter mellan tekniska åtgärder. 
Exempelvis beror den ökande andelen NO2 från dieselfordon på att dessa fordon 
försetts med vissa typer av partikelfilter.  

 
Den sannolikt viktigaste trenden som motverkar åtgärder som syftar till att minska 
överskridanden av miljökvalitetsnormer är tendensen mot ökning av trafikarbetet, 
vilken leder till ett större antal fordon som bidrar med avgaser och att trängseln i 
många fall ökar vilket medför ökat utsläpp per fordonskilometer. Risken är att 
effekten av åtgärderna ”äts upp” av den allmänna trenden mot ökad vägtrafik. Flera 
av åtgärdsprogrammen tar uttryckligen upp denna problematik. Man utgår i själva 
verket från att trafikarbetet kommer att öka, men prognoserna för hur snabb denna 
utveckling är varierar. Den verkliga trafikökningen kan i själva verket bli helt av-
görande för om miljökvalitetsnormerna kommer att nås inom överskådlig framtid. 
Utvecklingen av framtida användning av dubbdäck är en annan kritisk fråga för hur 
väl PM10-normen kommer att uppfyllas i framtiden. 

 
Kopplat till frågan om förändringar i omvärlden är den mer övergripande frågan 
om hur osäkerheter och variationer i exempelvis väder och klimat hanteras och 
vilka strategier de ansvariga myndigheterna och kommunerna har för att hantera 
dessa. Som nämndes i avsnitt 2 ovan påverkar exempelvis förändrade halter av 
ozon halterna av kvävedioxid. Om ozonhalterna ökar i gatumiljön går oxidationen 
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av kvävemonoxid snabbare, vilket leder till ökade halter av kvävedioxid vid en viss 
nivå på koncentrationen av NOx.  

 
Av det arbete med att genomföra åtgärdsprogram som hittills utförts framgår inte 
att det finns en tydlig strategi för övervakning och uppföljning av förändringar i 
omvärlden som kan komma att påverka åtgärdernas genomförbarhet och beräknad 
effekt. Än mindre finns strategier för att exempelvis sådana förändringar i trafikar-
betet som är kontraproduktiva i förhållande till arbete med att uppfylla luftkvali-
tetsnormerna. 

 
6.3.2 Osäkerheter i beslutsunderlaget 
Ovan har beskrivits att det i förslagen till åtgärdsprogram många gånger saknas 
tydliga uppgifter om vilken effekt olika åtgärder bedöms ha. En orsak till detta 
förhållande är att det inte alltid finns bra metoder för sådana bedömningar. Trots 
detta kan åtgärden ha stor potential att minska halterna av kvävedioxid och PM10. 
Som tidigare nämnts vore ett minskat privatbilsåkande en kraftfull åtgärd som får 
generell effekt, inte bara lokalt där man identifierat ett överskridande av en miljö-
kvalitetsnorm. Men de insatser, bland annat genom information och vissa styrme-
del, som görs för att uppnå denna typ av effekt är genuint svåra att kvantifiera. 
Betyder det att dessa åtgärder av denna anledning inte bör ingå i åtgärdsprogram? 
Och hur skall denna typ av osäkerheter hanteras i arbetet med åtgärdsprogram? 

 
Först är det viktigt att rätt typ av expertis används för denna typ av bedöm-
ning/kvantifiering. Traditionellt är det i hög grad naturvetare och tekniker som 
utför bedömningar av miljöeffekter, men för att bedöma effekter av information 
och liknande typer av styrmedel är det viktigt att personer med kompetens om 
andra relevanta bedömningsmetoder, t ex beteendevetare, nationalekonomer och 
andra samhällsvetare, anlitas. Ett annat sätt att hantera osäkerheten i effekt avseen-
de denna typ av åtgärder är en mer preciserad formulering och tätare uppföljning 
av åtgärden. Genom en kontinuerlig återkoppling av åtgärdens effekter kan den 
myndighet som följer genomförandet av åtgärdsprogrammet få underlag för att 
bedöma i vilken mån ytterligare åtgärder behövs.  

 
Osäkerhet i effektberäkningar kan också hanteras genom att en viss säkerhetsmar-
ginal inkluderas i förhållande till behov av luftkvalitetsförbättringar, d.v.s. att åt-
gärdsprogrammet inkluderar åtgärder som medför en något större effekt än vad 
som anses nödvändigt för att uppnå normen. Någon sådan marginal tycks inte ha 
inkluderats i befintliga program. Andra sätt att minska osäkerheten är att i större 
utsträckning göra det möjligt för olika kompetenser och intressenter att granska 
underlaget för åtgärdsprogrammen. Samråd och annan typ av kommunikation kring 
problembilden och åtgärdsförslag medför att en större grupp människor kan  
granska och komplettera beslutsunderlaget. Miljöbedömningar och andra typer av 
konsekvensbeskrivningar kan förlänga processen med att få fram ett förslag till 
åtgärdsprogram men också bredda och fördjupa kunskapen. 
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6.3.3 Åtgärdsprogrammens utformning 
I avsnitt 4.1 diskuterades problem med allmänt formulerade åtgärder och vaga 
angivelser för när åtgärder skall vara vidtagna. Förutom att det är svårt att bedöma 
effekten då åtgärderna inte preciserats, exempelvis i omfattning och i tid, är det 
också svårt att kontrollera när åtgärden är genomförd. 

 
Studien visar också att en stor del av åtgärderna inte är faktiska åtgärder utan snara-
re utredningar om möjligheten att vidta en åtgärd, hur denna bör utformas och/eller 
möjlig effekter av denna. Det kan i och för sig vara viktigt med sådana utredningar, 
men det visas inte i något av fall hur resultatet av en sådan utredning i nästa steg 
skall omsättas i en åtgärd. I förhållande till EG-rättens krav på att åtgärdsprogram-
men skall innehålla sådana åtgärder som behövs för att normerna inte skall 
överskridas, samt kunna genomdrivas, blir denna typ av åtgärder problematiska. 
Utgångspunkten måste vara att det med ett viss mått av säkerhet går att bedöma att 
åtgärderna tillsammans är tillräckliga för att normerna inte ska riskera att överskri-
das.  

 
Skulle det därmed betyda att det inte är lämpligt att använda åtgärder såsom infor-
mationsinsatser, utredningar samt generella strategier? Nej, det finns inget som 
hindrar att denna typ av åtgärder används så länge det finns ett system för att se till 
att miljökvalitetsnormen uppnås. Går det inte att kvantifiera effekten av en åtgärd 
kvarstår möjligheten att inkludera den i åtgärdsprogrammet men utan att räkna med 
dess effekt. Svårkvantifierade åtgärder kompletterar då kvantifierbara åtgärder och 
i den mån det senare visar sig att okvantifierade åtgärder har fått effekt på emissio-
ner och halter, kan miljökvalitetsnormen uppnås snabbare än beräknat, alternativt 
en säkerhetsmarginal till överskridande skapas. Det är också möjligt att åtgärds-
programmet omprövas och andra åtgärder justeras. I åtgärdsprogrammet kan även 
anges hur en ej förväntad förbättring av luftkvaliteten skall påverka genomförandet 
av andra åtgärder. För att öka möjligheten att kvantifiera åtgärder kan åtgärden 
behöva ytterligare preciseras och aktivt följs upp. En åtgärd som exempelvis 
”Minskad dubbdäcksanvändning” kan preciseras på så viss att det anges förvänta-
de nivåer för dubbdäcksanvändningen, samt åtgärder som skall vidtas om utveck-
lingen inte ligger i linje med dessa värden. Alternativa metoder att kvantifiera åt-
gärder kan också medverka till visa åtgärders effekter.  

 
Av de åtgärdsprogram som hittills fastställs framgår det inte att åtgärderna är till-
räckliga för att med ett visst mått av säkerhet kunna göra bedömningen att de till-
sammans kommer att medföra att miljökvalitetsnormerna uppnås och även på läng-
re sikt inte överskrids. I regeringens beslut från 2004 om åtgärdsprogrammen för 
Stockholm och Göteborgsregionen anges detta förhållande direkt i åtgärds-
programmet: 

 
”Vid en samlad bedömning av möjligheten att klara miljökvalitetsnormen för kvä-
vedioxid i Stockholms län kan konstateras en risk för att åtgärderna inte i tillräck-
lig omfattning ger effekt på halten kvävedioxid så att normen klaras till den 31 
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december 2005. Regeringen uppdrar därför åt Länsstyrelsen i Stockholms län att 
revidera åtgärdsprogrammet och upprätta förslag till kompletterande åtgärds-
program för att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid skall kunna uppfyllas.”102  

 
En fråga som kan uppfattas som mindre viktig vid granskningen av fastställda åt-
gärdsprogram men som ändå pekar på ett större problem är att beslutsunderlagen 
till åtgärdsprogrammen visar på brister i förståelsen för de luftkvalitetsproblem 
som finns, orsakerna till dessa och åtgärders effekter. Exempelvis görs inte nöd-
vändig skillnad mellan NO2 och NOx. Termen partiklar används ofta trots att det är 
PM10 som avses. Beslutsunderlagen visar inte heller att det alltid finns förståelse 
för sådana faktorer som förändras med tiden, t ex klimat, förhållandet mellan NO2 
och NOx samt samhällsförändringar, d.v.s. kunskap om på vilket sätt ”målet är 
rörligt” (se ovan 6.3.1). 
  
Ett förslag till åtgärdsprogram är inte ett dokument som skall uppfylla vetenskapli-
ga kriterier. Men sättet att redovisa grunder för olika påståenden, samt bristen på 
tydliga referenser till information påverkar trovärdigheten för programmet som 
sådant. Dessutom blir det svårt och i många delar omöjligt att klargöra vilka åtgär-
der som skall vidtas samt att följa upp i vilken mån åtgärderna vidtagits och i vil-
ken mån bedömd effekt uppnåtts. 

 
6.3.4 Intressekonflikter 
Arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormerna tycks ha tydliggjort konflikten mel-
lan olika intressen. Det gäller konflikter mellan å ena sidan uppnåendet av luftkva-
litetsnormerna som syftar till att skydda människors hälsa och andra samhällsin-
tressen, exempelvis målsättningen att lösa trafiksituationen i regionen, ha en god 
arbetsmarknad och en ekonomisk tillväxt i regionen. Åtgärder som vidtas för att 
uppnå luftkvalitetsnormerna medför ofta andra positiva miljöeffekter, t ex minska-
de utsläpp av koldioxid, men kan också få negativa effekter på andra miljömål, t ex 
det nationella miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö. Konflikter kan också 
uppkomma mellan enskilda och allmänna intressen, t ex mellan verksamhetsutöva-
re och allmänhetens hälsa. Även konflikter mellan enskilda uppkommer genom att 
det samlade ”utsläppsutrymmet” är begränsats. Befintlig verksamhet kan blockera 
möjligheterna för tillkomst av ny verksamhet eller förändrad markanvändning. 

 
Ett gemensamt drag för åtgärdsarbetet i de olika städerna har varit viljan att mini-
mera intressekonflikterna. Det framstår som att precisa och verkningsfulla åtgärder 
som stått i konflikt med intressen rörande ekonomisk utveckling av området, t ex 
att stänga av eller kraftigt minska framkomligheten på vissa gatuavsnitt, i vissa fall 
undvikits. Istället har man valt mer generella åtgärder som inte varit lika kontrover-
siella, men kanske heller inte lika effektiva. Att rent partipolitiska överväganden 
påverkat processen att ta fram åtgärdsprogram kan inte tydligt visas men vi har 
ovan pekat på risken för att detta var en orsak till att länsstyrelsen inte förde fram 

                                                      
102 Regeringsbeslut 2004-12-09, M2003/1891/MkM2004/141/Mk. 
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trängselavgift/skatt som en åtgärd i sitt förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen. 

 
6.3.5 Konflikter mellan olika beslutsnivåer 
Arbetet med att uppnå och bibehålla en situation där miljökvalitetsnormerna inte 
överskrids har också visat på en intressekonflikt mellan olika beslutsnivåer. I ett 
EG-rättsligt perspektiv är det Sverige som medlemsstat som ansvarar för att direk-
tiven genomförs fullständigt, både i praktiken och i lagstiftningen. Det finns dock 
olika åsikter om hur ansvaret för att vidta åtgärder skall fördelas mellan olika aktö-
rer i Sverige. Tydligt är att även mycket lokala överskridanden kan påverkas direkt 
av hur både nationella och europeiska aktörer agerar. Exempelvis kan ny lagstift-
ning både underlätta och försvåra uppnåendet av normerna. Avsaknaden av natio-
nella åtgärder som generellt påverkar halterna av kvävedioxid och PM10 medför att 
bördan för regionala och lokala aktörer att åstadkomma minskade halter, blir större. 
Klarar dessa aktörer inte att uppnå normerna kan detta bli direkt begränsande för 
kommunernas detaljplanering eller en verksamhets etablering eller utvidgning. I 
vissa fall har man talat om att normerna lägger en ”död hand” över vissa områden, 
vilket påverkar kommunerna och enskilda aktörers möjlighet att utveckla området. 
I den mån riksdag och regering inte tar initiativ till generella åtgärder som underlät-
tar möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna (genom ändringar i lagstiftning eller 
statlig finansiering) så kommer behovet av åtgärder på regional och lokal nivå att 
öka. 

 
Som tidigare nämnts beslöt regeringen vid fastställande av de två första åtgärds-
programmen för Stockholm och Västra Götalandsregionen 2004, att inte inkludera 
alla de åtgärder som länsstyrelserna föreslagit. Framförallt var det åtgärder som 
krävde ny eller ändrad lagstiftning som valdes bort och de flesta av dessa åtgärder 
är fortfarande inte genomförda även om det var sådana åtgärder som ansågs ge 
störst effekt på halterna av de reglerade ämnena. Att regeringen inte aktivt medver-
kat till att få till stånd dessa lagändringar har blivit ett irritationsmoment hos berör-
da myndigheter och kommuner. Ett av skälen till att länsstyrelsen i Stockholm inte 
ansåg att det fanns rimliga förutsättningar för att kunna upprätta ett kompletterande 
åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 var avsaknaden av besked från regering-
en om dessa åtgärder (som länsstyrelsen tidigare bedömt vara de mest kraftful-
la).103  Att dessa åtgärder inte vidtagits kan också påverkat motivationen från 
kommuner och myndigheter att inom givna tidsramar bekosta de åtgärder som skall 
vidtas enligt åtgärdsprogrammen.  

 
Förutom de åtgärdsförslag som uteslöts vid fastställande av de första åtgärdspro-
grammen för Göteborgsregionen och Stockholm har en rad verkningsfulla åtgärder 

                                                      
103 Länsstyrelsen i Stockholms län 2006. Lägesrapport om åtgärdsprogram för att klara miljökvalitets-
normerna för kvävedioxid respektive partiklar. Länsstyrelsens rapportering av regeringens uppdrag 
(M2003/1891/Mk, M2004/141/Mk) att upprätta förslag till kompletterande åtgärdsprogram för att miljö-
kvalitetsnormerna för kvävedioxid respektive partiklar skall kunna uppfyllas inom Stockholms län. Diari-
enr: 500-2004-082673, 2006-10-30). 
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och styrmedel identifierats under arbetet med förslagen till åtgärdsprogram. I Hel-
singborgs åtgärdsprogram anges en rad åtgärder som bedöms önskvärda på längre 
sikt, däribland flera åtgärder som kräver lagändring och/eller finansiering från 
riksdag och regering. I sin utvärdering av Helsingborgs åtgärdsprogram redovisar 
Länsstyrelsen i Skåne län utdrag av yttranden som tidigare sänts till Miljömålsrådet 
och Näringsdepartementet. Länsstyrelsen lyfter återigen fram de förslag till mer 
långsiktiga åtgärder som anges i åtgärdsprogrammet, bl.a. behovet av ytterligare 
ekonomiska styrmedel för att styra tranportströmmar och påverka valet av tran-
portsätt, t ex genom förmånsbeskattningen av kollektivtrafikkort som tillhandhålls 
av arbetsgivare. Vidare pekas på behovet av infrastruktursinvesteringar för att möta 
det ökade kollektivresandet och framtida behov samt styrmedel som premierar 
godstransporter i energieffektiva kombinationer mellan väg, järnväg och sjöfart. 
Möjlighet för kommuner och berörda myndigheter att ställa krav på ”gröna trans-
portplaner” i samband med nyetableringar, detaljplaner och tillståndsprövningar, 
lyfts också fram. Även dessa förslag aktualiserar frågan om vem som har det slutli-
ga ansvaret för att miljökvalitetsnormerna uppnås och även fortsättningsvis inte 
överskrids. 

 
Vad gäller frågan om finansiering av ett åtgärdsprogram gäller detta både kostna-
der för framtagandet av förslag till åtgärdsprogram och för de beslutade åtgärderna. 
När de två första förslagen till åtgärdsprogram skulle tas fram fick länsstyrelserna i 
Stockholm och Västra Götalandsregionen vardera 2 miljoner av regeringen för att 
täcka kostnaderna i samband med detta uppdrag. Vid utarbetandet av övriga åt-
gärdsprogram synes extra statliga medel ej ha tillförts de länsstyrelser och kommu-
ner som ålagts att ta fram program. Vad gäller finansiering av åtgärderna så gäller 
generellt principen om att förorenaren skall betala. Verksamhetsutövare kan såle-
des bli ålagd att bekosta försiktighetsåtgärder. I dagsläget finns det inte någon sär-
skild finansiering för de åtgärder som skall bekostas av offentliga organ utan dessa 
måste bekostas av ordinarie budgetar. I förslaget till åtgärdsprogram för Göteborg 
var utbyggd kollektivtrafik en viktig del. Här fanns förhoppningar att särskilda 
statliga medel skulle täcka denna utbyggnad. Något sådant beslut fattade dock inte 
regeringen. Indirekt framgår att de lokala aktörerna (såsom länsstyrelse, kommun, 
Vägverket m.fl.) får bekosta åtgärderna inom sina normala budgetramar. 

 
6.3.6 Avsaknad av genomdrivandesystem 
Den relativt låga genomförandegraden av åtgärdsprogrammen som redovisats i 
denna rapport har inte medfört några märkbara efterverkningar för ansvariga myn-
digheter och kommuner. Detta kan inte heller förväntas eftersom systemet inte 
bygger på att denna typ av påtryckningar skulle behövas.104  De länsstyrelser som 
får ses som ansvariga för att genomföra åtgärdsprogrammen har således inga rätts-
liga instrument eller andra medel för att utöva påtryckning eller ge incitament för 
att åtgärdernas adressater, skall vidta dessa. Regeringen har ett övergripande ansvar 

                                                      
104 Se analys i SOU 2005:113 
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för länsstyrelsernas verksamhet men har inga direkta instrument, rutiner eller orga-
nisation för att övervaka och genomdriva åtgärdsprogram.  

 
I en kritisk rapport från Stockholm stads stadsrevisorer, från september 2007 be-
skrevs tydligt att miljökvalitetsnormerna fortfarande överskreds, och att det fanns 
en rad brister i stadens samordning av åtgärder. Revisorerna pekade på att det finns 
åtgärder enligt åtgärdsprogrammen som ännu inte vidtagits trots att åtgärderna 
borde ha varit genomförda senast vid utgången av år 2005.105· Någon form av sank-
tion eller andra efterverkning för ansvariga kommuner och myndigheter har inte 
vidtagits och har inte heller rättsligt stöd. Regeringen har ännu inte ens bemött den 
skrivelse som länsstyrelsen i Stockholm lämnade i oktober 2006 som redovisning 
på uppdraget att komplettera åtgärdsprogrammet från 2004. 

 
Bristen på mekanismer för att driva igenom de åtgärder som beslutas i åtgärdspro-
gram kan få flera olika konsekvenser. En är brott mot EG-rätten, även om vissa av 
normerna som tidigare påpekats, enbart gäller i Sverige. Frågan om fördragsbrott är 
visserligen enbart relevant i förhållande till de normer som följer av EG-direktiv 
men bristen på uppnående av de nationella normerna visar att Sveriges rättsliga 
genomförande av direktiven brister. Vi har således inte ett system som medverkar 
till att tillräckliga åtgärder vidtas så att normerna kan uppnås inom angivna tidsra-
mar. Detta skulle kunna bli en fråga som kommissionen och i slutändan EG-
domstolen får att bedöma. En annan konsekvens av att inte åtgärdsprogrammen 
genomdrivs är att det kan påverka inställningen hos både offentliga aktörer såväl 
som enskilda för systemet med miljökvalitetsnormer. Visar det sig att ett mer lång-
varigt överskridande inte får några direkta konsekvenser kan detta inverka både på 
den attityden till betydelsen av ett sådant överskridande, men också på beslut i 
enskilda fall.  

 
Den begäran om att åtgärder ska vidtas som medverkar till att normerna genom-
förs, som lämnats till Stockholms stad av en grupp boende på Hornsgatan, visar ett 
nytt sätt att försöka genomdriva normerna.106  Hur långt detta initiativ bär återstår 
att se. 

 
6.3.7 Brister i den rättsliga konstruktionen 
Att luftkvalitetsnormer under flera år överskridits på flera platser i Sverige tycks 
inte bero på att inga åtgärder vidtagits. Åtgärdsprogram har beslutats av vilka det 
följer att en mängd åtgärder skall vidtas. En stor del av dessa åtgärder (ca 80 %) 
har ännu inte genomförts och ca 1/3 har ännu inte ens påbörjats.107  Endast i något 
enstaka fall kan en fallande trend i halterna konstateras. Detta behöver inte betyda 
att den svenska luftvårdspolitiken havererat. Men det visar att vi i Sverige inte 
                                                      
105 Stadsrevisionen Stockholms stad, Revisionsrapport, Stadens arbete med EU:s normer för partiklar 
(PM10) och kvävedioxid, DNR 420/149-07. 
106 Naturskyddsföreningen. 2008-01-18. Klagomål om överskridna miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
på Hornsatan i Stockholm. 
107 Som påpekats ovan är genomförandetiden för några av åtgärderna satt till 2010 eller längre in i 
framtiden. 
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lyckas hantera vissa mer konkreta luftkvalitetsproblem. Överskridanden av  
normerna medför skyldighet att vidta sådana åtgärder som på kort sikt medför att 
normerna uppnås och även på längre sikt inte överskrids. Sverige har således inte 
en lagstiftning vilken genomför EG:s luftkvalitetsnormer, vare sig i praktiken eller 
genom befintlig lagstiftning. Dessutom tycks förändrade förhållanden i omvärlden 
som påverkar luftkvaliteten och åtgärdernas effekt vara svåra att beakta. Den rätts-
liga konstruktionen är således inte anpassad för en adaptiv förvaltning av luftkvali-
teten.  

 
I flera av förslagen till åtgärdsprogram pekar man på behovet av översyn av re-
gleringen av miljökvalitetsnormer. Motivet för en sådan översyn är inte enbart 
bättre skydd för människors hälsa. I förslagen till åtgärdsprogram för Stockholm 
och Norrköping förs istället fram den uppenbara risken för att miljökvalitetsnor-
merna helt stoppar expansion och nyetablering i områden där det finns risk att 
överskrida miljökvalitetsnormer. Risken för en ”död hand” och behov av att ut-
veckla planeringen och den rättsliga regleringen så att denna situation kan undvikas 
har behandlats i flera utredningar (framför allt de tidigare nämnda SOU 2005:59 
och 113), däremot inte av PBL-kommittén (SOU 2005:77). Genomgången av be-
sluten om tillsyn, tillståndsprövning och planbeslut (avsnitt 5.3) visar dock att oron 
för en sträng tillämpning av normerna hittills varit obefogad. Däremot kvarstår 
behoven av att utveckla det rättsliga genomförandet av normerna. 

 
6.3.8 Finansiella resurser 
I vilken mån ytterligare ekonomiska resurser skulle medföra att miljökvalitetsnor-
merna skulle kunna uppnås ger inte denna studie något svar på. Brist på ekonomis-
ka resurser skulle kunna vara en förklaring till ett lågt genomförande av vissa åt-
gärder, såsom satsningar på kollektivtrafik och ändrad framkomlighet, vilket kan 
vara mycket kostsamma åtgärder att genomföra. Brist på resurser kan också påver-
ka omfattningen och kvalitén på underlaget för framtagande av förslag till åtgärds-
program. Framförallt kommunerna har uttryckt önskemål om ytterligare ekono-
miskt tillskott för att kunna undvika att normerna överskrids samtidigt som staten 
tycks mena att det är kommunernas skyldighet att prioritera de resurser som finns 
på ett sådant sätt att normerna kan uppfyllas. I det första förslaget till åtgärdspro-
gram för Göteborgsregionen beräknades åtgärderna total kosta ca 1,5 miljarder kr. 
Ca 1,3 miljarder kr av denna summa avsåg investeringar och driftkostnader för en 
utbyggd kollektivtrafik, något som till stor del förväntades bekostas av staten. När 
ytterligare statligt tillskott för dessa satsningar uteblivit, tycks ambitionsnivån 
minskat och anpassas till den kommunala ekonomin och de prioriteringar som görs 
utifrån denna. 

 
6.4 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utom- 

  husluften? 
Frågan om miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften och som är rubriken för 
detta projekt går inte att besvara på ett vetenskapligt acceptabelt sätt. Som fram-
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kommit ovan finns det alltför många osäkerheter både avseende redovisningen av 
bakgrundsförhållandena, bedömningen av vilka effekter som förväntades av beslu-
tade åtgärder samt vad de olika åtgärderna bidragit med i form av direkta eller 
indirekta utsläppsminskningar. Det går inte heller att bedöma i vilken omfattningen 
de i åtgärdsprogrammen beslutade åtgärderna skulle ha vidtagits även utan ett så-
dant program.  

 
Vid miljöbalkens tillkomst var den allmänna uppfattningen att Sverige inte skulle 
ha några problem med att efterleva miljökvalitetskraven i EG-direktiven. Ambitio-
nen var dock ändå att lagstiftningen skulle kunna hantera ett överskridande.108  Det 
har i andra sammanhang flera gånger konstaterats att Sverige inte lever upp till 
denna ambition och att den rättsliga konstruktionen för genomförande av miljökva-
litetsnormer är otillräcklig.109  Denna studie bekräftar att åtgärdsprogrammen inte 
heller i praktiken mer än undantagsvis utformats för att inom angivna tidsramar 
driva fram åtgärder som medverkar till att normerna kan uppnås och därefter ej 
överskrids. Det finns inte heller verkningsfulla återkopplingsmekanismer för att 
kunna hantera förändringar i omvärlden (t ex förändringar i bakgrundshalter eller 
teknikutveckling) som medför att åtgärder inte får den effekt som tidigare bedömts 
vara möjlig.  

 
Utifrån det stora antal åtgärder som beslutats tycks dock miljökvalitetsnormerna 
medverkat till att behovet av ett aktivt luftvårdsarbete uppmärksammats på fram-
förallt lokal och regional nivå. Detta kan ha lett till förbättrade förutsättningar för 
en god luftkvalitet. Det är således troligt att luftkvaliteten varit sämre om miljökva-
litetsnormerna inte funnits. Samtidigt har andra förhållanden motverkat minskade 
halter av NO2 och PM10vilket kan vara orsaken till att tydliga förändringar av hal-
terna inte kan uppmätas. 

 
I de sex studerade områdena har många åtgärder beslutats, planerats för eller vidta-
gits för att miljökvalitetsnormerna skall uppnås. I de flesta fall har arbetet utgått 
från ett helhetsperspektiv på miljösituationen i området och hänsyn har tagits till 
många olika intressen och samhälleliga målsättningar. Sannolikt har också många 
av de åtgärder som vidtagits och planeras ha bidragit till att på längre sikt minska 
belastningen av luftförorenande ämnen. Men åtgärderna har inte varit så precist 
utformade att de kunnat medverka till tillräckliga haltminskningar i just de områ-
den där normerna överskrids. I de fall där mätningar tyder på att halterna tycks 
minska (Norrköping) gäller åtgärdsprogrammet för ett begränsat geografiskt områ-
de och åtgärderna är direkt anpassade för att minska halterna av de reglerade äm-
nena i just detta område. I andra åtgärdsprogram, framförallt de som beslutades 
2004 för Stockholm och Göteborgsregionen, tycks programmet i större omfattning 
innehålla åtgärder som medför mer generella förbättringar av luftkvaliteten i ett 
större område (även inkluderande områden där normen inte överskrids). Detta kan i 

                                                      
108 Prop. 1997/98:45, del I, sid 265. 
109 Se bl.a. SOU 2005:59 och SOU 2005:113. 
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och för sig vara rimligt i Stockholm och Göteborgsregionen eftersom överskridanden 
av normerna bedöms ske över relativt stora områden, medan det i övriga kommu-
ner med åtgärdsprogram snarare handlar om överskridanden i ett begränsat antal 
punkter och mer lokalt. Det är dock tveksamt om dessa åtgärder mer än marginellt 
fått betydelse för normernas uppnående.  

 
Ur ett mer generellt hållbarhetsperspektiv kan miljökvalitetsnormernas styrande 
effekt härigenom tyckas mindre ändamålsenliga, eftersom de främjar vidtagande av 
kortsiktiga förbättringar på vissa platser istället för en allmän förbättring över ett 
större område. Denna effekt hänger ihop med hur normerna formuleras, vilket i sin 
tur beror på att syftet med normerna som är att skapa gränser för minsta godtagbara 
luftkvalitet. Miljökvalitetsnormerna förutsätter således ett mer generellt inriktat 
luftvårdsarbete för att på längre sikt uppnå och bibehålla en god luftkvalitet. 

 
Även om åtgärdsprogrammen på kort sikt inte medför tydliga haltminskningar kan 
arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormerna ha medverkat till att tydliggöra be-
hovet av ett samlat luftvårdsarbete lokalt, regionalt och nationellt. Med en sådan 
mer generell luftvårdspolitik på plats kan det vara lättare att vidta specifika åtgär-
der för att förhindra överskridandet av normerna på särskilda platser. 

 
6.5 Framtida utredningar och forskning 
Förevarande studie bygger på material från åtgärdsarbetet i sex olika geografiska 
områden. Detta material är i sig inte nytt men genom att lägga åtgärdsprogrammen 
och annat beslutsmaterial från de olika områdena bredvid varandra har vi kunnat se 
nya mönster. Detta är kunskap som bör vara väsentlig vid formulering och genom-
förande av framtida åtgärdsprogram men inte minst vid utformning av ny lagstift-
ning. Materialet kan dock kompletteras och analyseras både ytterligare och utifrån 
andra aspekter än vad som gjorts inom ramen för detta projekt. Exempel på frågor 
som skulle vara relevanta att undersöka vidare är följande. 

 
6.5.1 Metoder för kvantifiering av åtgärder 
Det finns olika sätt att beräkna och uppskatta effekter, exempelvis genom att an-
vända överslagsberäkningar, matematiska modeller, mätning, observation samt att 
utnyttja erfarenheter från andra orter där liknande åtgärder genomförts. Det finns 
behov av att undersöka och klargöra vilka metoder som passar bäst för olika typer 
av åtgärder. Det finns också behov av att sprida information om och utveckla me-
toder för kvantifiering av vissa typer av åtgärder som idag anses svåra att kvanti- 
fiera, t ex informationsinsatser, beteendepåverkande åtgärder. I takt med att fler 
matematiska modeller används för att beräkna konsekvenser av olika emissioner, 
spridning av emissioner, åtgärder effekter m.m. väcks ett antal frågor. Det rör bl.a. 
möjligheten att verifiera förändringar i utsläpp och halter samt konsekvenserna av 
att koppla rättsliga effekter till modellerade värden. Detta är också frågor som bör 
studeras närmare i samband med att metoderna för kvantifiering av åtgärder ut-
vecklas. 
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6.5.2 Kvantifiering av åtgärder 
Det har av det underlagsmaterial som vi förfogat över varit svårt att klargöra vilken 
effekt enskilda åtgärder haft. Vi har därför inte kunnat göra någon kvalitativ be-
dömning av genomförandet av åtgärderna utan enbart kunna kvantitativ bedöma 
hur många åtgärder som vidtagits. Inte sällan har beräkningarna av effekter gjorts 
av konsulter och som påpekats ovan är det inte alltid möjligt att verifiera på vad 
bedömningarna grundar sig på samt vilka metoder som använts för att komma fram 
till ett resultat. För framtida arbete med åtgärdsprogram skulle det vara värdefullt 
med en utvärdering av vilken effekt olika åtgärder haft, gärna genom att jämföra 
effekten av liknande åtgärder för de olika geografiska områdena för att se i vilken 
mån exempelvis lokala förhållanden har betydelse.110  En sådan åtgärdskatalog bör 
vara ett levande dokument och kontinuerligt uppdateras men bör underlätta för den 
som vill ha information och överblick över åtgärderna.   

 
6.5.3 Kontroll av luftkvaliteten 
En viktig fråga för att hela systemet med miljökvalitetsnormer skall vara ända-
målsenligt, d.v.s. medverka till en bättre miljö och hälsa är att övervakningen är 
designad på ett sådant sätt att ohälsosamma situationer upptäcks. I princip bör detta 
vara det samma som att överskridandet av normer kan upptäckas. Kunskap om 
halter och trender i gatumiljö och en utvecklad trendanalys, vore därför av stort 
värde. Utvecklingen av bakgrundhalter av ozon (som oxiderar NO till NO2) är 
också viktig att följa. Dessutom behövs metodik för att kunna uppskatta mellanårs-
variationen till följd av variation i väder för överskridande av normen så att inte 
enskilda exceptionella år får avgörande betydelse. Genom att identifiera de situa-
tioner som ger upphov till höga nivåer av och studera frekvensen av sådana situa-
tioner under olika år skulle det brus som orsakas av variationen i väderlek kunna 
reduceras, men aldrig helt elimineras. En sådan metod skulle tydligare kunna visa 
om utvecklingen är på väg åt rätt håll eller inte och om överskridanden ett visst år i 
större eller mindre utsträckning beror på speciella väderfaktorer just detta år. Mil-
jökvalitetsnormen skall uppnås oavsett variationer i vädret men bedömningen om 
åtgärdsprogram skall upprättas beror på i vilken mån överskridandet kan förväntas 
fortsätta eller enbart beror på extrema vädersituationer.111   

                                                      
110 I Naturvårdsverket rapport från 2003 ”Intressekonflikter och tidsåtgång. En genomgång av åtgärder 
för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid” (Rapport 5310) syftade till att ge länsstyrelserna i 
Västra Götaland och Stockholms län underlag i arbetet med att ta fram förslag till åtgärdsprogram. Det 
finns anledning att följa upp denna rapport och utvidga redovisning både vad gäller åtgärder och detalje-
ringsgrad. 
111 I Luftguiden (sid. 23 f) anges att en bindande miljökvalitetsnorm skall anses överträdd när förore-
ningshalten, för ett eller flera tidsmedelvärden (årsmedelvärde, dygnsmedelvärde eller timmedelvärde), 
överskrids under ett normalt år. Det finns inget direkt rättsligt stöd för denna tolkning i vare sig miljöbal-
ken och direktiven. Däremot ger miljöbalken utrymme för att underlåta krav på att upprätta åtgärdspro-
gram om det inte anses nödvändigt för att normen skall uppnås, vilket kan vara fallet om överskridandet 
beror på en extrem vädersituation. 
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6.5.4 Samordna arbetet med att ta fram och följa upp åtgärdsprogram 
Besluten om att förslag till åtgärdsprogram skall upprättas är relativt lika utforma-
de. Förslagen till åtgärdsprogram ser dock i stor utsträckning olika ut. Lagstiftning-
en, dess förarbeten och allmänna råd ger generella anvisningar om vad som bör 
ingå i förslagen, men ger stort utrymme för egna bedömningar. Möjligheten till 
flexibilitet vid upprättande av åtgärdsprogram kan ha många fördelar men det 
medverkar också till osäkerhet om vad som bör ingå och svårigheter att följa upp 
fastställda program. Om alla förslag till åtgärdsprogram innehöll viss basfakta 
skulle det bli betydligt enklare att jämföra olika åtgärder och åtgärdsprogram. Na-
turvårdsverkets allmänna råd (Luftguiden) syftar till en sådan samordning men 
dessa råd kom först 2006, d.v.s. efter att de flesta av de hittills beslutade åtgärds-
programmen fastställts. Ett utkast till Luftguiden var dock tillgängligt dessförinnan. 
Utifrån slutsatser i denna utredning finns det skäl att ompröva om rekommendatio-
nerna behöver justeras eller kompletteras, särskilt i förhållande till hur åtgärder 
formuleras och effekter av åtgärder bedöms och hur denna bedömning presenteras. 
Därigenom ges större förutsättningar för genomförandet av åtgärderna samt för att 
kunna följa upp och jämföra åtgärdsarbetet mellan de olika orterna. 

 
6.5.5 Vilka faktorer påverkar genomförandet av åtgärder? 
Som nämndes i slutet av avsnitt 5 ger förevarande studie inte något klart svar på 
vilka faktorer som påverkat genomförandet av åtgärder och varför genomförandet 
skiljer sig för olika områden, åtgärdskategorier och normer. Det finns således be-
hov av ytterligare forskning för att ge ett bättre underlag för att kunna bedöma 
denna fråga. Det kan göras utifrån flera olika perspektiv, exempelvis rättsveten-
skapligt, tekniskt, beteendevetenskapligt, politiskt och ekonomiskt. Det finns också 
anledning att undersöka i vilken mån olika handläggare och beslutsfattares resur-
ser, kompetens och utbildning spelar roll för genomförandet av åtgärder. 

 
6.5.6 Vad kan vi lära av andra länder? 
I diskussioner kring miljökvalitetsnormernas genomförande återkommer ständigt 
frågan om hur situationen ser ut i andra EU länder. Visserligen gör kommissionen 
och Europeiska miljöbyrån regelbundet genomgångar av genomförandet av direk-
tiven men det är helt klart att det saknas en mer systematiskt och övergripande 
analys av hur direktiven om miljökvalitetsnormer tillämpas inom EU. Här finns en 
rad olika områden som lämpar sig för komparativa studier, både vad gäller den 
rättsliga konstruktionen och tillämpningen av denna. Inom den förra kategorin vore 
det bl.a. viktigt att undersöka vilken rättslig funktion åtgärdsprogram har, vem som 
är ansvarig för att ta fram och genomföra åtgärdsprogram, hur genomdrivandet av 
åtgärdsprogram är uppbyggt samt utifrån vilka kriterier urvalet av åtgärder ska ske. 
Inom kategorin tillämpning av befintlig lagstiftning vore det intressant att t ex stu-
dera hur och var mätningar av luftkvaliteten görs, hur effekter av olika åtgärder 
bedöms, hur förändrade omvärldsförhållanden beaktas samt hur kostnader och 
nyttor av åtgärder beräknas. 
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6.6 Fastställande av nya och omprövade ·    
  åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogram skall omprövas vid behov och senast vart sjätte år. De två åtgärds-
program som fastställdes i december 2004 skall således omprövas senast i decem-
ber 2010. Men av de översiktliga utvärderingar som gjorts av dessa program lik-
som vad som framkommit av denna studie finns det inget som tyder på att det inte 
redan nu finns behov av nya eller kompletterande program. Detta var ju också nå-
got som regeringen konstaterade redan i samband med fastställandet i december 
2004. Det är dock enbart åtgärdsprogrammet för kvävedioxid för Göteborgsregio-
nen som kompletterats, dock utan att det kunnat visats att det är tillräckligt för att 
normerna skall kunna uppnås inom angiven tid. Det bör också övervägas om inte 
de områden som inte trots många år av arbete för att förbättra luftkvaliteten, skall 
utpekas som miljöskyddsområde. Därigenom ges möjlighet att föreskriva om för-
siktighetsmått för verksamheter i området.  

 
Resultaten som presenterats i denna rapport bör också vara direkt relevanta för 
utformandet av nya åtgärdsprogram, vad gäller hur bedömningar av effekter görs, 
hur åtgärder formuleras, tidsramar och adressater anges liksom hur uppföljningen 
av åtgärdsprogrammen utformas. 
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 07 och fastställt av länsstyrelsen i Östergötland 2006-10-30 (Dnr 567-
 5619-06). 

http://www.norrkoping.se/miljo-
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Åtgärdsprogram för att uppnå miljökvalitetsnormer för kvävdioxid och partiklar i 
 Uppsala. Förslag upprättat av Uppsala kommun 2006-06-07 och fastställt 
 av länsstyrelsen i Uppsala län, 2006-11-24. 
Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Helsingborg. 
 Fastställt av länsstyrelsen i Skåne län den 19 feb. 2007. 
Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer för kvävedioxid i Malmö. Fast
 ställt av länsstyrelsen i Skåne län 29 juni 2007. 
 
Andra beslut och skrivelser 

 
Regeringsbeslut M2004/2304/F/P, 2006-04-06. 
Göteborgs stad, miljönämnden. Protokoll fört vid sammanträde den 27 april 2006, 
 ärende nr 16 (Dnr 3549/06).  
Länsstyrelsen i Stockholms län 2006. Lägesrapport om åtgärdsprogram för 
 att klara miljökvalitetsnormerna för kvä vedioxid respektive partiklar. 
 Länsstyrelsens rapportering av regeringens uppdrag (M2003/1891/Mk, 
 M2004/141/Mk) att upprätta förslag till kompletterande åtgärdsprogram 
 för att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid respektive partiklar skall 
 kunna uppfyllas inom Stockholms län. Diarienr: 500-2004-082673, 2006-
 10-30). 
Länsstyrelsen i Stockholms län. Delbeslut i ärende nr 4023-07-23156, 2007-04-04. 
Länsstyrelsen i Stockholms län. Beslut i ärende nr 4023-07-23156, 2007-08-07. 
Naturskyddsföreningen. 2008-01-18. Klagomål om överskridna miljökvalitetsnor
 mer för utomhusluft på Hornsatan i Stockholm.  
Stockholms stad. Miljöförvaltningen, Dnr 2005-000560-351, 2005-03-30. Föreläg
 gande att vidta åtgärder för att sänka halterna av PM10. 
Stockholms stad. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2005-000560-351, § 119. 
Stockholms stad. Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde 15 juni 2006, 
 § 29.  
Stockholms stad. Protokoll från Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 
 den 4 april 2004, § 39 (Dnr 473-0066/95). 
Stockholms stad. Kommunfullmäktiges beslut 26 november 2007, dnr. 125-
 2675/2007. 
 
Domar  

 
MD Vänersborg M 41-01. 
MD Stockholm, Mål nr M 311-03, 2004-05-05. 
MÖD Mål nr M 2017-04, 2004-12-29. 
MÖD Mål nr M 5408-03, 2005-02-11  
MÖD, mål nr M8471-03, 2006-05-24. 
MD Vänersborg Mål nr 2393-05, 2006-11-17. 
MÖD Mål nr M6043-05, 2007-02-14.  
KamR i Stockholm Mål nr 6306-06, 2007-07-18. 
RegR Mål nr 4867-07, 2008-01-21. 
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Intervjuer  
 

Rolf Hammarling, länsstyrelsen i Västra Götaland, telefonintervju 2008-08-19.  
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Bilaga 1 
Tabell 16. Genomförda åtgärder i förhållande till åtgärdsprogrammen. 

 

Ort Antal åt-
gärder 

Ej vidtagna  Påbörjade Genomförda eller 
kontinuerligt pågå-
ende 

Stockholms 
län 

13  
 
8 åtgärder 
avseende 
NO2 och 3 
avseende 
PM10 och 2 
åtgärder 
avseende 
både NO2 
och PM10) 

31 % 
 
4 åtgärder avseende 
NO2: (Åtg.nr: 2, 
3112, 5, 6) 
 
 

38 % 
 
3 åtgärder avseende 
NO2: (Åtg. nr: 1, 4113, 9) 
 
2 åtgärder avseende 
PM10: (Åtg.nr: 4, 5) 

31 % 
 
2 åtgärder avseende 
NO2: (Åtg.nr: 7, 8) 
 
2 åtgärder avseende 
PM10: (Åtg.nr: 1, 6) 

GBG-reg.  
NO2 ÅP I 
 
GBG-reg.  
NO2 Å II  
 
PM10 
Göteborg 
 
TOTALT 

10 
 
 
 
21 
 
 
 
3 
 
34 

_ 
 
 
 
Åtg. nr: 3, 6, 8, 9, 
10, 11, 13, 16, 17, 
20, 21, 22 
 
0 
 
35 % 

Åtg. nr: 4, 5, 6, 8, 10 
 
 
 
Åtg. nr: 1,2, 4, 5, 12, 
15,19 
 
 
Åtg. nr. 2-3 
 
41 % 

Åtg. nr: 1-2, 3, 7, 9 
 
 
 
Åtg. nr: 7, 14 
  
 
 
Åtg. nr.1 
 
24 % 
 

Uppsala 7 
 
 
 
18 

43 % 
  
Åtg.nr: 3, 4, 5, 7 
 
56 % 
Åtg. nr: 5c, 3a-b, 
5d, 4a-b, 5b, 5e,  
7a-b 
 

57 % 
 
Åtg.nr: 1, 2, 6 
 
33 % 
Åtg.nr: 1.a-c, 2, 6a, 6c 

0 % 
 
 
 
11 % 
Åtg.nr: 5a, 6b 
 
  

Norrköpings 
kommun  

11 27 % 
 
Åtg.nr: 7, 8, 11 

55 % 
 
Åtg.nr: 1, 4, 5, 6, 9, 10 

18 % 
 
Åtg.nr: 2, 3 

                                                      
112 Identisk med åtgärd nr 2 avseende partiklar. 
113 Identisk med åtgärd nr 3 avseende partiklar. 
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Helsing-
borgs 
kommun 

10 10 % 
 
Åtg.nr: 9 
 

60 % 
 
Åtg.nr: 1, 2, 4, 5, 9, 10 
 
 

30 % 
 
Åtg.nr: 3, 6, 8 
 

Malmös 
kommun 

19 26 % 
 
Åtg.nr: 7, 8, 9, 10, 
17  
 

63 % 
 
Åtg.nr: 2, 3, 4, 5, 6, 12, 
13, 14, 16, 1, 18, 19 

11 % 
 
Åtg.nr: 11, 15 
 

TOTALT 105 35 åtgärder 
33 % 

49 åtgärder 
47 % 

21 åtgärder 
20 % 
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