
Interpellation till ordförande i Gatu- och samhällsmiljönämnden  2019-03-01 

Agera mot dålig luftkvalité på 

Kungsgatan  

Kommunen kommer inte klara gränserna för luftkvaliteten 2019. Detta stod klart redan i mitten av 

februari. Redan då hade luftkvaliteten på Kungsgatan under 11 dygn noterats överskrida EU:s 

gränsvärde. Höga halter av kvävedioxid, till vilket den viktigaste orsaken är avgaser, är det stora 

problemet.  

Detta uppmärksammades av UNT och P4 Uppland den 1 mars, där man informerade om att 

luftkvaliteten som mäts vid mätstationen på Kungsgatan i Uppsala är sämre än vid de värsta 

mätstationerna i Stockholm, längs högtrafikerade Essingeleden och Hornsgatan.   

De höga halterna av kvävedioxid skadar miljön. Sverige riskerar att få böter om inte problemet 

åtgärdas. Men det är ingenting mot hälsoriskerna. Enligt en rapport från Naturvårdsverket dör 7 600 

personer per år i förtid i Sverige på grund av kvävedioxider och små partiklar, så kallade PM 2,5.  

Vi har förstått att styret vill titta närmare på situationen och undersöka flera möjliga åtgärder, och att 

ärendet planeras ligga på kommunstyrelsens bord först i höst.  Men vi kan skynda på lösningen och 

förbättra luftkvaliteten på Kungsgatan snabbare än så. 

Vänsterpartiet anser inte att man behöver vänta i flera månader innan man äntligen tar tag i de höga 

halterna kvävedioxid på Kungsgatan, ett problem som man har känt till i flera år. En åtgärd som kan 

tas redan nu är att få bort genomfartstrafiken från Kungsgatan. Det finns flera fördelar med att få 

bort den privata genomfartstrafiken, som egentligen inte har någonting på Kungsgatan att göra. Vi är 

beredda att göra det här direkt och ett ärende borde kunna tas fram omgående.  

Vi ser fram emot ett underlag med förslag till flera åtgärder men det finns åtgärder vi kan vidta redan 

nu: Gör Kungsgatan avstängd för genomfartstrafik.  

Med bakgrund av detta vill jag fråga ordförande i Gatu- och samhällsmiljönämnden Rickard 

Malmström:  

 Är du beredd att göra Kungsgatan fri från genomfartstrafik? 

 I så fall när kan ett förbud mot genomfartstrafik på Kungsgatan förväntas införas? 

 

Tobias Smedberg, kommunalråd och gruppledare (v) 


