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Miljöförvaltningens plangrupp

• Tar fram handbok/vägledning/hjälpreda för miljöfrågor vid fysisk planering 

(”Hjälpredan”)

• Tar fram underlag för miljö- och hälsofrågor  

• Erbjuder expertstöd under planprocessen vid möten, samt 

via telefon eller mejl

• Bevakar miljö- och hälsofrågor vid samråd och utställning

• Erbjuder stöd i arbetet med att bearbeta förslaget efter de synpunkter 

som inkommit

• Erbjuder utbildningar inom miljöområdet. T.ex. buller, ekosystemtjänster, 

miljöbalksfrågor.  



Miljödata 



Krav på luftutredning i miljöunderlaget



Exempel Hornsbergskvarteren





2026 2028



Exempel Östra Hagastaden 







Presentatör
Presentationsanteckningar
Uppsalagen Miljökvalitetsnormerna för PM10 och kvävedioxid klaras på Uppsalavägens västra sida men inte på den östra. På den östra sidan planeras det inte för att människor ska vistas. Vägen får ett grönt gaturum utan planerade ytor för gång och cykel norr om Värtabanan, då trafikmiljön inom överskådlig framtid inte bedöms lämplig för gång- och cykeltrafik. Vägen får dock en gatusektion som kan utvecklas till en boulevard med gångbanor om miljön förbättras i framtiden. Enligt miljöförvaltningen bör plankartan kompletteras med en planbestämmelse som förtydligar att gaturummet inte ska planeras för gång och cykel så länge miljökvalitetsnormen för luft överskrids. Sveavägen�Luftutredningen visar att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids utefter en kort sträcka på den yttre delen av den södra trottoaren på Sveavägen. För att undvika hög exponering av luftföroreningar för människor i området är det väsentligt att i det fortsatta planarbetet utforma trottoarerna utefter Sveavägen, och särskilt trottoaren på den södra sidan, så att de inte inbjuder till stadigvarande vistelse i form av exempelvis uteserveringar. Det blir också viktigt att ”strömmarna” av barn, elever och idrottsutövare leds utefter stråk med bra luftkvalitet så att Sveavägen och att Uppsalavägen undviks i så stor omfattning som möjligt. 



2020-09-21

Uppdraget

Vad händer 

med halten av 

kvävedioxid 

(NO2) och 

partiklar (PM10) 

år 2035 om …  

10 eller 12 % 

30 000 eller 40 000 
fordon per ÅMD

35 eller 49 m gatubredd

långa eller 
korta kvarter

25 m
konstant 
hushöjd

25 eller 40 % 

eller  

16 olika 

kombinationer med 

beräknade halter 

för vardera:
1. 35 m gaturum+ 

korta kvarter

2. 49 m gaturum+ 

långa kvarter

Exempel 
Södertäljevägen



VÄRSTA SCENARIO BÄSTA SCENARIO

12 % 

30 000

35 m gatubredd
långa kvarter - ännu 

bättre med korta
40 000

10 % 

49 m gatubredd

korta kvarter - ännu 

sämre med långa

25 % 

40 % 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lågt trafikflöde, låg hastighet, få dubbdäck, lite tung trafik – håller nere  PM10Lågt trafikflöde, lite tung trafik, hastighet (ibland) – håller nere NO2Om hus på båda sidor om vägen: Breda gaturum får ofta lägre halter än smala gaturum.Korta kvarter – ökar utvädring på vägsidan men skyddar gårdssidan mindre.Långa kvarter – kan ge höga halter på vägsidan men skyddar ofta  gårdssidan.



Tack för uppmärksamheten!

Emma Nordling

emma.nordling@stockholm.se
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