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Luftföroreningar på Hamngatan
Under våren har vi haft Sveriges smutsigaste luft i Linköping. På
Hamngatan har gränsvärdet för luftföroreningar överskridits 40 ggr
(siffror från 12/4).
I Sverige dör varje år ca 7 600 människor i förtid på grund av
luftföroreningar. Människor med luftvägsproblem får svårt att röra sig
utomhus när luften är förorenad, tidigare friska människor riskerar att
utveckla luftvägsproblem när luften är förorenad. Äldre, barn och unga är
som i de flesta fall mest utsatta.
Orsaken till luftföroreningarna på Hamngatan är trafiken. Den främsta
orsaken är bilar med dubbdäck som sliter på asfalten. Under 2020
öppnade Alliansen upp två filer på Hamngatan för biltrafik, i strid med
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och trots enträgna
varningar från oss i Miljöpartiet. Det skulle inte försämra situationen
lovade ansvarigt kommunalråd, Muharrem Demirok (C). Nya städrutiner
och tekniker skulle ordna detta, lovade han.
I samma veva gav Alliansen bygglov till en skola längs Hamngatan. Det gör
att fler barn och unga nu utsätts för hälsofarliga nivåer av luftföroreningar.
Hamngatan har aldrig de senaste åren haft en god luftkvalitet, definierad
av de miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag har beslutat om. Alltså inte
ens när biltrafiken var begränsad till två körfält. Det hade alltså varit
rimligt att vidta nya åtgärder för att minska föroreningarna 2020, istället
för att öka föroreningarna. Miljökvalitetsmålet Frisk luft definieras av
riksdagen som att “Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur,
växter och kulturvärden inte skadas.”
När det gäller andra gator centralt i Linköping med stor biltrafik vet vi inte
hur läget är eftersom det inte sker kontinuerliga mätningar där. Men de
beräkningar som gjordes 2019 visar att bland andra Industrigatan,
Järnvägsgatan, Östgötagatan och Drottninggatan riskerar att överskrida
gränsvärdena för luftföroreningar.
Frågor till ansvarigt kommunalråd:
● Vilka åtgärder avser alliansen att vidta för att Linköping ska klara
gränsvärdet för tillåtna föroreningar på Hamngatan?

● Vilka åtgärder vidtas för att vi ska klara gränsvärdena för
luftföroreningar på övriga gator nämnda ovan?
● Vilka åtgärder vidtas för att vi ska klara miljökvalitetsmålet “Frisk
luft” i Linköping?
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