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Uppföljning av efterlevnad av miljözon klass 1 
via betalstationer  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden förklarar uppdraget att följa upp efterlevnaden av miljözon klass 1 via 
betalstationer för trängselskatt (TN 2022-03-25, § 84) för fullgjort. 

Sammanfattning 
Trafikkontoret har gjort en första uppföljning av efterlevnad av miljözon klass 1. 
Uppföljningen är gjord utifrån data från trängselskattportalerna för passager under tre 
månader 2021.  

Bortfallet av data är relativt stort men utifrån den genomförda analysen kan konstateras 
att miljözonen tycks ha en viss effekt på vilka fordon som trafikerar vägar innanför 
zonen. En jämförelse har också gjort mot data från 2019. Denna visar att den tunga 
trafiken som uppfyller kraven för att trafikera vägar inom miljözonen har ökat mellan de 
två åren.  

Det är, utifrån befintliga data, svårt att ge en tydlig bild av hur stor efterlevnaden av 
miljözon klass 1 är i absoluta tal. Kvaliteten i datamaterialet kan dock komma att öka 
över tid. Utifrån detta kan data från trängselskattportalerna vara intressant att följa upp 
även fortsättningsvis. 

Datat från trängselskatteportalerna har erhållits av Transportstyrelsen och kommer att 
användas som ett underlag för att följa upp fordonsflottans sammansättning i Göteborg. 
Detta görs inom ramen för uppföljning av trafikarbetet som en del av Göteborgs Stads 
Miljö och Klimatprogram. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
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Förhållande till styrande dokument 
• Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030 
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Ärendet  
Trafiknämnden har gett trafikkontoret i uppdrag att följa upp efterlevnaden av miljözon 
klass 1 via betalstationer för trängselskatt. Efterlevnaden följs genom en översiktlig 
analys av data från 2019 och 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Från och med 2021 är gator innanför miljözonen ej tillåtna att trafikeras av tung trafik 
med lägre Euroklass än VI. Från trängselskattportalerna kan fordonsdata från varje 
enskild passage fås. I detta data inkluderas bland annat fordonsklass och miljöklass. 
Miljöklass är ett begrepp som används av Transportstyrelsen, vilket motsvarar Euroklass. 
För att underlätta överföring av data används begreppet miljöklass konsekvent i 
tjänsteutlåtandet. I figuren nedan redovisas vilka trängselskattsportaler som ligger 
innanför respektive utanför miljözonen. Miljözonen gäller inte på det statliga vägnätet.  

 

Figur 1 Miljözon I och trängselskatteportalernas placeringar 

Betalstationernas lägen i förhållande till Miljözonen 
De betalstationer som ligger innanför miljözonen är: 

• Karlavagnsgatan Östra 
• Polstjärnegatan 
• Karlavagnsgatan Västra 
• Lindholmsallén 
• Emigrantvägen 
• Stigbergsliden 
• Fjällgatan/Jungmansgatan 
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• Margretebergsgatan 
• Dag Hammarskjöldsleden 
• Ehrenströmsgatan 
• Dr Allards Gata 
• Gibraltargatan 
• Fridkullagatan 
• Mölndalsvägen 
• Hjalmar Brantingsgatan 

Genom att ta ut data (fordonsklass och miljöklass) från trängselskattportalerna kan en bild 
fås av efterlevnaden av miljözon I. Ur detta underlag kontrolleras hur stor andel av den 
tunga trafiken som har en lägre miljöklass än VI. Kontrollen görs för 
trängselskatteportaler som ligger innanför respektive utanför miljözonen. På så sätt kan 
en bild fås av miljözonens effekt både genom att visa hur stor andel av den tunga trafiken 
som bryter mot miljözonen och hur motsvarande fördelning ser ut utanför miljözonen. 
Datamaterialet innehåller enbart data för betalperioder. Detta innebär att ingen data fås 
mellan 18.30 och 05:59 samt under helger och hela juli månad som är avgiftsfri. 

Analys 

Data från trängselskattportalerna 2021 
I följande material har data från januari, april och oktober 2021 inhämtats. I 
dataunderlaget finns en viss andel av både fordonsklass och miljöklass där värdet är 
angett till ”Missing”. Denna kategori utgörs sannolikt av bland annat utländska fordon 
samt, när det gäller Euroklass, äldre fordon vilka förmodligen inte uppfyller krav för att 
köra inom miljözonen.  

 

Figur 2 Antal passager uppdelat på Fordonstyp och Miljöklass, samtliga portaler  

Miljöklass för tung trafik definieras i materialet med romerska siffror (I-VI). 
Fordonskategorin Lastbil med miljöklass 1-6 (arabiska siffror) är lätta lastbilar, vilka inte 
omfattas av miljözonen. Klassen EEV är en utsläppsklass som tidigare gällt för 
gasfordon. Denna utgör en relativt stor andel för kategorin ”bussar” men är betydligt 
mindre för lastbilar. 

Följande analyser utgår enbart från tung trafik (miljöklass I-VI samt EEV) eftersom det är 
denna som påverkas av nuvarande miljözon. Både buss och lastbil redovisas i 
diagrammen men då vissa av trängselskatteportalerna har en relativt hög andel bussar i 
linjetrafik kan det vara svårt att dra några slutsatser av kategorin bussar. Eftersom andelen 
”Missing” är svår att placera i tung eller lätt lastbilstrafik har denna bortsetts ifrån i 
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sammanställningarna. Detta är en förenkling då denna andel är relativt stor och därmed 
också kan ha stor påverkan på fördelningen. De absoluta talen som redovisas i 
dokumentet bör därför tolkas ytterst försiktigt, däremot kan vissa indikationer fås då 
skillnaden mellan olika bilder studeras. I mer detaljerade analyser behöver andelen 
”Missing” studeras närmare. Eventuellt kan även möjligheten finnas att minska andelen 
”Missing” genom att kombinera flera olika fordonsuppgifter i datamaterialet. 

Data från samtliga trängselskattportaler 

 

Figur 3 Fordonstyp och Miljöklass för tung trafik, samtliga portaler  

I ovanstående bild framgår att andelen lastbilar med miljöklass VI är drygt 83 procent av 
de identifierade tunga lastbilarna som passerat någon trängselskattportal under den 
aktuella perioden. Miljöklass V motsvarar knappt 12 procent medan andelen lastbilar med 
lägre miljöklass totalt är cirka 5 procent.  

För bussar ligger andelen i miljöklass VI på knappt 58 procent av de identifierade 
passagerna. Andelen EEV (gasdrivna bussar) är knappt 29 procent. 
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Data från trängselskatteportaler som ligger innanför Miljözonen 

 

Figur 4 Fordonstyp och Miljöklass för tung trafik, endast portaler innanför miljözonen 

Andelen tunga lastbilar av miljöklass VI som passerar portaler innanför miljözonen är 
som figur 4 visar något högre än andelen för de lastbilar som passerar någon portal 
överhuvudtaget. Andelen uppgår till knappt 87 procent för miljöklass VI under den 
aktuella perioden medan miljöklass V motsvarar knappt 10 procent. Övriga klasser är 
utgör cirka 3 procent av de identifierade tunga lastbilspassagerna. 

För bussar är andelen EEV högre än för samtliga betalstationer medan bussar med 
miljöklass VI är något lägre. 

Data från trängselskatteportaler som ligger utanför Miljözonen 

 

Figur 5 Fordonstyp och Miljöklass för tung trafik, endast portaler utanför miljözonen 
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För portaler utanför miljözonen är andelen tunga lastbilar i miljöklass VI lägre än för alla 
portaler som helhet. Andelen uppgår till cirka 83 procent av de identifierade fordonen 
medan andelen för miljöklass V är cirka 12 procent och för övriga klasser knappt 5 
procent. 

Jämförelse mot 2019 
Som en jämförelse av hur fordonsflottan förändrats för tung trafik avseende miljöklass 
har ett uttag gjorts för 2019. Eftersom reglerna har förändrats för vilka fordon som får 
trafikera miljözonen sedan dess har jämförelsen endast gjorts för samtliga betalstationer 
som existerat under både 2019 och 2021 (Marieholmstunneln ingår därmed inte i något 
av åren). Även detta uttag är gjort för tre månader (januari, april och november 2019 
respektive januari, april och oktober 2021) 

 
Figur 6 Andel inom respektive miljöklass för identifierade tunga lastbilar 2019 respektive 2021, samtliga 
portaler 

En tydlig skillnad kan ses i fördelningen av miljöklasser mellan 2019 och 2021. Andelen 
i miljöklass VI har ökat från 63 procent till 83 procent mellan de två åren medan 
miljöklass V har minskat från 28 procent till 12 procent under motsvarande period. Även 
de lägre miljöklassernas andelar uppvisar minskningar. 

Förvaltningens bedömning 
Datat från trängselskatteportalerna har erhållits av Transportstyrelsen och kommer att 
användas som ett underlag för att följa upp fordonsflottans sammansättning i Göteborg. 
Detta görs inom ramen för uppföljning av trafikarbetet som en del av Göteborgs Stads 
Miljö och Klimatprogram. Trängselskattedata kommer att erhållas från Transporstyrelsen 
årligen vilket gör det möjligt att följa utvecklingen även framöver. 

Då datamaterialet som använts innehåller en relativt stor andel bortfall är det svårt att dra 
några direkta slutsatser kring i hur stor grad miljözonen efterlevs av den tunga trafiken. 
Miljözonen tycks dock ha en effekt i och med att andelen tunga fordon med miljöklass VI 
är högre innanför än utanför zonen. Vidare trafikerar även den tunga trafiken som 
uppfyller kraven för Miljözonen gator utanför zonen, vilket alltså ger positiva effekter på 
vägnätet som helhet. 
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En tydlig skillnad kan ses mellan 2019 och 2021 i andelen tung trafik som uppfyller 
miljözonens krav. I dataunderlaget finns en viss andel av både fordonsklass och 
miljöklass där värdet är angett till ”Missing”. Andelen är relativt stor och en noggrannare 
analys av vad detta beror på och hur det bör hanteras kan behöva göras för att få en 
tydligare bild av fordonsfördelningen. Generellt tycks andelen ”Missing” i datamaterialet 
minska över tid.  

Det är svårt, utifrån befintliga data, att ge en tydlig bild av hur stor efterlevnaden av 
miljözon klass 1 är i absoluta tal. Kvaliteten i datamaterialet kan dock komma att öka 
över tid. Utifrån detta kan data från trängselskattportalerna vara intressant att följa upp 
även fortsättningsvis. 
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