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Frisk luft
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Åtgärder inom vägtrafiksektorn för 
friskare luft
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Fördjupningsdokument miljö – Frisk luft
Åtgärdsområden:
• Renare fordon och 

arbetsmaskiner

• Mindre mängd slitagepartiklar

• Minskad exponering

• Ett transporteffektivt samhälle

Martin Juneholm, Strm
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Renare fordon och arbetsmaskiner

• Skärpta avgaskrav för främst tunga fordon och 
arbetsmaskiner, men även för personbilar

• Snabbare utbyte i fordonsparken
• Bättre efterkontroll av avgasrening
• Lokala styrmedel
• Upphandlingskrav och resepolicy
• Förbättrad konsumentinformation

Martin Juneholm, Strm
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Minskad mängd slitagepartiklar

• Minskad dubbdäcksanvändning genom information och 
bättre vinterväghållning, ev styrmedel

• Dammbindning
• Hastighetsbegränsning
• Råd för val av beläggning
• Information om halter, 

alternativa färdsätt och vägar
• Fortsatt satsning på FUD 

om effektiva åtgärder
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Minskad exponering

• Fokus på var människor vistas
• Information om halter och alternativa färdsätt
• Samverkan och stöd till sektorn
• Bevakning av luftkvalitet i planer och program
• Förhindra minskad ventilation i tätorter
• Lokala åtgärder



7Vägverket
2008-12-08

Ett transporteffektivt samhälle

• Bättre samhällsplanering ur luftkvalitetssynpunkt
• Verka för hållbart resande och transporter; 

minska bilberoendet, minska godstransporter och öka 
kollektivtrafikens och GC’s attraktionsförmåga

• Underlätta för omlastning av gods mellan transportslag

Martin Juneholm, Strm



Tillämpning Exempel

• Trafikplats Norremark i Växjö

• E4 genom Jönköping

• Huskvarna E4 vid Norrängen
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