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Samråd om förslag till åtgärdsprogram för
kolmonoxid i Stockholm
Länsstyrelsen Stockholm har i nära samverkan med Stockholms stad tagit fram ett
förslag till åtgärdsprogram för kolmonoxid som härmed skickas på remiss.
Förslaget bifogas.
Förslaget innehåller fyra åtgärder som ska genomföras i syfte att följa
miljökvalitetsnormen för kolmonoxid:


Utökat samarbete mellan polis och parkeringsvakter



Informationsinsatser i relevanta kommunikationskanaler



Ytterligare farthinder i form av busskuddar på Sveavägen



Hastighetssänkning från 50 km/h till 40 km/h på Sveavägen

Trafiknämnden i Stockholm stad är huvudansvarig för att åtgärderna genomförs.
Överskridande av normen för kolmonoxid på Sveavägen
Ett åtgärdsprogram för utomhusluft ska enligt 5 kap. 7 § miljöbalken och § 33
Luftkvalitetsförordningen (2010:477) upprättas om en miljökvalitetsnorm har
överskridits eller riskerar att överskridas. Normvärdet för kolmonoxid (CO) är
angivet som högsta 8 timmar glidande medelvärde och får ej överskrida 10
mg/m3. På Sveavägen i Stockholm överskrids normen nästan varje år vid ett
tillfälle. År 2019 uppmättes 11,21 mg/m3 den 4 augusti. Överskridandet ligger
alltså nära gränsvärdet.
Orsaken är att det sker en icke-organiserad kortege av veteran- och sportbilar på
Sveavägen, första lördagen i augusti varje år. Kortegen sker i samband med
motorträffen ”Stockholm Car Meet”, men är inte en del av programmet.
Lämna synpunkter på förslaget
Enligt 5 kap. 7 § miljöbalken ska den som upprättar ett förslag till åtgärdsprogram
ge de myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänheten
och övriga som berörs, tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.
Vi önskar nu få era synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram. Om ni inte har
synpunkter så meddela oss gärna det.
Vi önskar i synnerhet svar på följande:
1. Är åtgärderna lämpliga?
2. Finns det ytterligare åtgärder som skulle kunna vidtas?
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Synpunkterna mejlas till sophie.lindstrand@lansstyrelsen.se. Sista datum att
lämna synpunkter är den 31 oktober 2020. Därefter kommer Länsstyrelsen
Stockholm att fastställa åtgärdsprogrammet.
Sändlista:
Trafiknämnden, Stockholms stad
Miljönämnden, Stockholms stad
Egmont Publishing
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Kungliga automobilklubben (för kännedom)
Polismyndigheten (för kännedom)
Region Stockholm (för kännedom)
Trafikverket (för kännedom)
Sundbybergs kommun (för kännedom)
Solna kommun (för kännedom)
Solvalla travbana (för kännedom)

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Vänliga hälsningar
Göran Åström
Miljödirektör, Länsstyrelsen Stockholm
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