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Förslag om att anpassa vissa lokalgator 
enbart för elfordon, bränslecellsfordon och 
gasfordon Euro VI för att minska buller, 
luftföroreningar och klimatpåverkan. 
 

Byggnadsnämnden och trafiknämnden har fått uppdrag i KF:s budget 2022 ”att i 
ett nybyggnadsområde utanför Göteborgs befintliga stadskärna pröva att anpassa 
vissa lokalgator enbart för elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon Euro VI för 
att minska buller, luftföroreningar och klimatpåverkan". 

Uppdraget har genomförts genom att beskriva och beräkna effekterna på buller, 
luftföroreningar och klimat för ett utvalt område. Två alternativ har studerats, ett 
med förväntad utveckling av dagens fordonsflotta (alternativ 1), samt ett där 
fordonssammansättningen enbart består av elfordon, bränslecellsfordon och 
gasfordon Euro VI (alternativ 2). Vidare har analyser av skillnaden mellan 
föroreningsnivåerna i de båda alternativen studerats.  

För att studera effekterna på luftföroreningar har spridnings- och 
utsläppsberäkningar för kvävedioxid utförts. För att studera effekterna på klimat 
har utsläppsberäkningar för koldioxid utförts. För buller har en litteraturstudie 
genomförts.  

För att möjliggöra jämförelse av effekten av en anpassad fordonsflotta i ett 
avgränsat område har den enda parameter som förändrats i beräkningarna varit 
emissionerna från fordonen.  

Val av plats 
Stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har gemensamt valt ut området för 
detaljplanen för Olof Asklunds gata som ett lämpligt område att genomföra 
uppdraget.  

Valet baseras på att det är ett område som ligger relativt långt bort från 
influensområde av Trafikverkets leder, har relativt höga trafikflöden, samt har 
stängda gaturum. Området anses också fördelaktigt då den är ett avgränsat 
område, med uteslutande ny bebyggelse för boende.  
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Beräkningarna är gjorda för år 2025 och val av år är i denna utredning gjord 
utifrån ett teoretiskt resonemang, där vi antagit att detaljplanen skulle kunna vara 
utbyggd 2025. Valet av år 2025 baseras på antagandet att det sannolikt är det 
tidigaste år planen skulle kunna vara utbyggd och klar. Uppskattningen baseras på 
det datum planen vann laga kraft och hur snabbt det teoretisk skulle gå att bygga 
ut området. Detta innebär inte att planen i sin helhet kommer att vara utbyggd 
2025, eftersom genomförandetiden för denna detaljplan är tio år från att planen är 
lagakraftvunnen (april 2022).  

Vidare har underlag för den tänkta bebyggelsen (byggnadsvolymer, höjder och 
placering) i området som tagits fram i detaljplanearbetet använts.    

Områdesbeskrivning 
Området är beläget vid Marconimotet vid Dag Hammarskjöldsleden, cirka 5,5 
kilometer söder om Göteborgs centrum. Området avgränsas i väst av Olof 
Asklunds gata, i söder av A. Odhners gata och i öster av Änggårdsbergen. 

 
Figur 1. Utredningsområdet 

Resultat 
Utsläppsmängder av kväveoxider (NOx) 
Beräkningsresultaten visar på att en omställning från förväntad fordonsflotta år 
2025 fordonsflotta till en renare flotta skulle resultera i betydligt lägre utsläpp och 
lägre nivåer av kväveoxider i utredningsområdet. Utsläppen inom området skulle 
minska med nästan 100 procent.  
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Tabell 1. Utsläppsmängder kvävedioxid. Alternativ 1 är förväntad fordonsflotta år 2025. Alternativ 2 är 
fordonsflotta med enbart elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon Euro VI. 

Utredningsalternativ Alt 1. ”Förväntad 
fordonsflotta år 
2025” 

Alt 2. ”Reglerad 
fordonsflotta år 
2025” 

Minskning 
mellan alt. 1 
och alt. 2 

NOx (kg/år) 2126 4  99, 8 procent 
 

Spridningsberäkningar av kvävedioxid (NO2) 
Spridningsberäkningar av kvävedioxid görs framför allt i detaljplanearbete för att 
få uppskattade förväntade nivåer av föroreningen på platser där människor vistas. 
Beräkningsresultaten jämförs sedan med de gränsvärden (miljökvalitetsnormer för 
luft enligt Luftkvalitetsförordningen) som finns.  

I denna utredning har spridningsberäkningar framför allt utförts för att jämföra de 
båda utredningsalternativen med varandra. I syfte att se hur stor skillnaden i 
föroreningsnivåer skulle kunna bli om fordonsflottan regleras.  

Spridningsberäkningar är utförda för år, dygn och timme. Resultaten redovisas här 
i en kort sammanfattande text. Beräkningsresultaten i bildform och utförligare 
beskrivningar av resultaten återfinns i Bilaga 1.  

För samtliga jämförande beräkningar framgår en minskning av kvävedioxidnivåer 
i utredningsområdet i alternativ 2. Detta gäller både år, dygn och timme. 
Minskningen varierar i området men är högst på och intill vägbanor. På de platser 
där människor vistas i området och samtidigt närmast de mest trafikerade vägarna 
ses en minskning på cirka 10 µg/m³ på årsmedelvärdet för kvävedioxid. En 
minskning i den storleksordningen skulle i teorin kunna göra skillnad mellan ett 
överskridande av ett gränsvärde eller ett underskridande. Att minskningen inte blir 
större beror till stor del på att bakgrundshalten av kvävedioxid bidrar med en 
relativt stor andel på området, samt att området påverkas av de utsläpp som 
uppkommer längs med Dag Hammarskjöldsleden.  

Utsläppsmängder av koldioxid 
Vid byte av fordonsflotta till enbart elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon 
Euro VI visar beräkningarna att utsläppen av koldioxid inom utredningsområdet 
skulle sjunka från 1 388 ton till 4 ton per år. Sammantaget uppskattas den 
förändrade fordonsflottan ge en minskning med cirka 99 procent av 
koldioxidutsläpp från fordon i utredningsområdet.  

 
Tabell 2. Utsläppsmängder koldioxid.  Alternativ 1 är förväntad fordonsflotta år 2025. Alternativ 2 är 
fordonsflotta med enbart elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon Euro VI. 

Utredningsalternativ Alt 1. ”Förväntad 
fordonsflotta år 
2025” 

Alt 2. ”Reglerad 
fordonsflotta år 
2025” 

Minskning 
mellan alt. 1 
och alt. 2 

CO2 (ton/år) 1 388 8  99, 4 procent 
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Påverkan på ljudnivåer 
Resultaten baseras på en litteraturstudie, dels då buller från elfordon och 
bränslecellsfordon i dagsläget inte går att beräkna tillförlitligt, dels för att det inte 
finns en standardiserad metod. Rapporten i sin helhet finns bifogad som Bilaga 2.  

De mätresultat och utredningar som har studerats visar att det är vid acceleration 
och inbromsning som elfordon och bränslecellsfordon har betydligt lägre 
ljudnivåer jämfört med fordon med förbränningsmotor. Gasfordon generar samma 
ljudnivåer som fordon som drivs av fossila bränslen då båda typerna har en 
förbränningsmotor.  

Effekter av acceleration och inbromsning går teoretiskt att beräkna med andra 
beräkningsmodeller än de som är standardiserade för Sverige, men det krävs 
vidare arbete för att få fram tillförlitliga beräkningar. Hur mycket lägre ljudnivåer 
som skulle erhållas från elfordon och bränslecellsfordon är därför svårt att 
förutsäga i dagsläget. 

Inblandningen av elfordon kommer dock sannolikt medföra färre negativa 
hälsoeffekter, då buller från elfordon upplevs mindre störande än buller från 
fossildrivna fordon.  

Bilagor 
1. Rapport Luftutredning 
2. Rapport Bullerutredning 
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