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1 Inledning 
Trafikkontoret fick i samband med trafiknämndens budget för 2022 i uppdrag 
att ”tillsammans med miljö- och klimatnämnden föreslå konkreta åtgärder för 
minskade luftföroreningar och buller”. Denna rapport svarar mot uppdraget. 
Uppdraget återrapporteras till kommunfullmäktige.  

1.1 Syfte 
Syftet med rapporten är att presentera resultaten av uppdraget att ”tillsammans 
med miljö- och klimatnämnden, föreslå konkreta åtgärder för minskade 
luftföroreningar och buller”. Rapporten är också tänkt att fungera som underlag 
för diskussioner kring effektfulla åtgärder för att förbättra luftkvaliteten och 
minska bullret i Göteborg.  

1.2 Metod och avgränsning 
De åtgärder som förslås i denna rapport tar avstamp i de utredningar och 
uppdrag som genomförts på miljöförvaltningen, i enlighet med beskrivning i 
budgeten: ”Trafiknämnden ska utifrån det arbete som miljö- och klimat-
nämnden genomfört föreslå konkreta åtgärder för minskade luftföroreningar och 
buller”.  

Utöver att åtgärder valts ut baserat på tidigare utredningar och uppdrag från 
miljöförvaltningen, beskrivs även åtgärdernas effekt baserat på dessa. Där ingen 
effekt av åtgärden bedömts i utredningar gjorda på miljöförvaltningen har en 
komplettering gjorts med resultat från andra studier och forskningsresultat. 
Effekterna av föreslagna åtgärder är översiktliga i de fall inga detaljerade 
bedömningar gjorts.  

De åtgärder som föreslås i denna rapport har valts utifrån att någon eller några 
av kriterierna nedan uppfylls: 

- åtgärden berör trafik,  
- åtgärden har potential att minska vägtrafikarbetet 
- åtgärdens effekt har bedömts tidigare 
- åtgärder berör ett relativt stort geografiskt område 
- kommunen har helt eller delvis rådighet över åtgärden 

I denna rapport görs inga kvantitativa bedömningar av åtgärderna, utan 
åtgärdernas effekt hämtas från tidigare genomförda utredningar eller studier.  
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2 Bakgrund 
En betydande andel av befolkningen i Göteborg utsätts för luftföroreningshalter 
och bullernivåer som kan vara skadliga för hälsan. I Göteborg uppskattar man 
att luftföroreningar orsakar cirka 300 förtida dödsfall årligen och för buller har 
bedömningen gjorts att 24 procent av göteborgarna är utsatta för vägtrafikbuller 
högre än det svenska riktvärdet. (Arbets- och miljömedicin Göteborg, 2018) 
(Arbets- och miljömedicin Göteborg, 2020) 

I Göteborg står vägtrafiken för det enskilt största bidraget till höga halter av 
luftföroreningar och höga bullernivåer där människor bor och vistas. I en 
utredning av miljöförvaltningen beräknades vägtrafiken stå för mellan 50 och 
65 procent av den totala kvävedioxidhalten på ett antal utvalda 
jämförelsepunkter. (Miljöförvaltningen, 2022) Se figur 1.  

 
Figur 1. Vägtrafikens bidrag till årsmedelvärdet av kvävedioxid i Göteborg. (Miljöförvaltningen, 
2022) 

Omgivningsbuller är den störning i vår omgivning som påverkar flest 
göteborgare. Av alla olika bullerkällor är trafikbuller den enskilt största källan. I 
den senaste kartläggningen genomförd av miljöförvaltningen konstaterades att 
140 000 invånare i Göteborg var utsatta för vägtrafikbuller högre än det svenska 
riktvärdet (60 decibel). Det är framför allt nära stora vägar som exponering 
förekommer. (Miljöförvaltningen, 2019)  

Andelen av befolkningen som utsätts för luftföroreningar och buller riskerar 
också att öka, bland annat på grund av fortsatt urbanisering, förtätning av våra 
städer och ökande transporter. (Arbets- och miljömedicin Göteborg, 2018) 
(Arbets- och miljömedicin Göteborg, 2020) 
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För att göteborgarna ska få en hälsosam livsmiljö krävs det att vägtrafiken 
minskar, att vi har en större andel elfordon, och att gång, cykel samt 
kollektivtrafik prioriteras i stadens planering och förvaltning. (Göteborgs Stad, 
2021) 

2.1 Beslutade mål och åtgärder för bättre luft- 
och ljudmiljö 
I Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 finns mål för att 
göteborgarna ska ha en hälsosam livsmiljö. För att uppnå en hälsosam livsmiljö 
är luftkvalitet och ljudmiljö två viktiga aspekter. Ett av målvärdena 2030 för att 
nå detta mål är att vägtrafikarbetet, det vill säga antal körda kilometer med alla 
typer av motoriserade vägfordon per vardagsdygn, i Göteborg ska minska med 
25 procent jämfört med 2020. Genom att minska vägtrafikarbetet minskar också 
utsläppen av luftföroreningar och bullernivåerna. (Göteborgs Stad, 2021) 

Trafiknämnden beslutade 2014 om en trafikstrategi för staden, Göteborg 2035 – 
Trafikstrategi för en nära storstad. Trafikstrategin ska vara vägledande för hur 
trafiksystemet och användandet av gatuutrymmet i Göteborg ska utvecklas för 
att uppnå fastslagna mål och möta de utmaningar som staden står inför. Ett 
konsekvent genomförande av trafikstrategin bidrar bland annat till attraktiva 
stadsmiljöer och mindre miljöpåverkan, såsom bättre luft- och ljudmiljö. 
(Trafikkontoret, 2014) 

I Göteborg har vi svårt att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Därför 
finns sedan år 2006 ett Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. I 
åtgärdsprogrammet finns bland annat åtgärder som berör skatter och lagar, 
såsom en utredning kring differentierad trängselskatt, införande av 
miljöstyrande kilometerbaserad skatt på tunga fordon, en utredning om hur 
miljözoner för lätta fordon skulle kunna utformas och genomföras, ändrade 
regler för reseavdrag, översyn av systemet för bilförmånsbeskattning, krav på 
transportplaner samt olika typer av parkeringsåtgärder. (Länsstyrelsen Västra 
Götalands län, 2018) 

I Göteborg finns även ett Åtgärdsprogram mot buller 2019–2023. Programmet 
syftar till att reducera effekterna av trafikbuller från väg- och spårtrafik då det är 
den absolut dominerande källan till omgivningsbuller i Göteborg. Det fokuserar 
på ett antal åtgärdsområden för att möjliggöra goda ljudmiljöer i staden och för 
att förbättra kunskapen om buller inom staden. Åtgärdsprogrammet riktar bland 
annat in sig på utemiljöer vid förskolor och grundskolor och 
bullerskyddsåtgärder i bostadsområden. (Göteborgs Stad, 2018) 
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3 Åtgärder 
För att förbättra luft- och ljudmiljön och nå målen i miljö- och klimat-
programmet behöver effektfulla åtgärder vidtas. I miljö- och klimatprogrammet 
framgår att för att säkerställa en god luftkvalitet är utmaningarna huvudsakligen 
kopplade till att minska påverkan från trafiken. För att nå delmålet krävs 
överflyttning av bilresor till gång och cykel samt till kollektivtrafik. (Göteborgs 
Stad, 2021) 

Även för att nå delmålet inom buller krävs överflyttning av bilresor till gång 
och cykel samt till kollektivtrafik. Jämfört med dagens arbetssätt är det också 
viktigt att staden riktar sina insatser till åtgärder vid källan, och i stadsplanering 
ta hänsyn till människors exponering för buller. (Göteborgs Stad, 2021) 

För att förbättra luft- och ljudmiljön finns olika typer av åtgärder. Eftersom 
luftföroreningar och buller inte sprids på samma sätt i en stad påverkar olika 
typer av åtgärder luft- och ljudmiljön på skilda sätt. Luftföroreningar har flera 
källor i staden, dels påverkas vi av intransport från kontinenten och från Sverige 
i stort, men störst påverkan har vi från de lokala källorna i staden. Hur 
luftföreningarna sprids i staden beror på källans storlek, hur den omgivande 
miljön ser ut och rådande väderförhållanden.  

För buller är utgångspunkten lite annan, här påverkas vi till största del av lokala 
bullerkällor och påverkan från väderförhållanden är inte lika stor som för 
luftföroreningar. Påverkan från buller kan också minskas på ett annat sätt än vad 
som är möjligt för luftföroreningar, genom att tillämpa så kallade 
barriäråtgärder. Barriäråtgärder för buller ger en relativt stor lokal effekt, men 
eftersom åtgärden inte påverkar källan i sig, kan denna typ av åtgärder inte ses 
som en långsiktigt hållbar helhetslösning utan mer som punktinsatser vid 
särskilt utsatta platser.   

Eftersom denna rapport syftar till att föreslå konkreta åtgärder för både 
luftföroreningar och buller, riktar sig åtgärderna på källan, framför andra typer 
av åtgärder. Nedan förslås således åtgärder riktade mot trafik, med syfte att 
minska trafikmängder.    

3.1 Parkering och mobilitetsavtal 
Göteborgs Stad ansvarar för all parkering på allmän plats och har genom 
Parkeringsbolaget hand om ett stort antal parkeringsplatser på kvartersmark. 
Kommunen har också ett ansvar enligt Plan- och bygglagen att ställa krav på att 
det finns lämpligt utrymme för parkering i nya detaljplaner och bygglov. 
Därutöver har kommunen en indirekt möjlighet att påverka parkering och 
mobilitet när stadsutveckling sker på kommunens egen mark. 

Kommunerna har enligt lag (1957:259) rätt att ta ut avgift för upplåtelser av 
allmän plats, med mera. Parkeringsavgiften på allmän plats får endast tas ut i 
den omfattning som behövs för att ordna trafiken. Utifrån detta syfte finns det 
möjlighet att se över om nuvarande parkeringsavgifter är tillräckliga för att 
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ordna trafiken. Senaste justeringen av parkeringsavgifterna gjordes under 2017 
och beslutades om 2018.  

På kvartersmark regleras parkeringen med hjälp av ”Lag (1984:318) om 
kontrollavgift vid olovlig parkering” (LKOP). För parkeringsavgifter på 
kvartersmark ställs inte samma krav som på allmän plats om att de endast får tas 
ut i den omfattning som krävs för att ordna trafiken. På samma sätt finns inte 
detta krav för hur mycket hyran av en parkeringsplats får kosta i månaden. På 
kvartersmark har staden därför stora möjligheter att höja kostnaden för 
parkering för att på så sätt arbeta med att minska biltrafiken.  

Göteborgs Stad jobbar idag med parkering genom den parkeringspolicy som 
beslutades av kommunfullmäktige 2009, där målsättningen är att 
parkeringspolicyn ska medverka till att staden ska vara tillgänglig för alla. 
Policyn ska också uppmuntra till att fler väljer kollektivtrafiken eller cykeln 
framför bilen. (Göteborgs Stad, 2009)  

För att hantera parkering och mobilitet i plan- och bygglov finns sedan 2018 en 
Riktlinje för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad. Riktlinjerna bygger på 
parkeringspolicyn och syftar till att ge vägledning för att bedöma lämpligt 
utrymme för parkering för bil och cykel i plan- och bygglovsärenden. 
(Göteborgs Stad, 2018) Utöver riktlinjen finns även en Anvisning till 
riktlinjerna för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad, som fungerar som ett 
stöddokument för att konkretisera ”Riktlinjerna för mobilitet och parkering i 
Göteborgs Stad” för handläggare och byggherrar. När parkeringsbehovet för en 
ny detaljplan eller ett bygglov ska beräknas görs en mobilitets- och 
parkeringsutredning. I utredningen bestäms projektets p-tal, som ofta uttrycks i 
termer av antal parkeringsplatser per lägenhet. P-talet bestäms baserat på 
projektets läge och utformning.  

Ett frivilligt steg i mobilitets- och parkeringsutredningen är ett erbjudande till 
fastighetsägare om att sänka parkeringstalet i utbyte mot att genomföra 
mobilitetsåtgärder. Ju mer omfattande mobilitetsåtgärder som genomförs desto 
mer kan parkeringstalet sänkas. Genomförandet av mobilitetsåtgärderna 
säkerställs genom ett avtal mellan staden och fastighetsägaren, detta avtal kallas 
mobilitetsavtal. Målsättningen med mobilitetsåtgärderna är att de ska öka 
boende och andras mobilitet och minskar behovet av att äga och använda bil. 

3.1.1 Konkreta åtgärder 
Nedan presenteras förslag på konkreta åtgärder för minskade luftföroreningar 
och buller inom parkering: 

Minska antalet parkeringsplatser 

Höj parkeringsavgifter 

Marknadsanpassa boendeparkeringsavgifter på allmän plats 

Öka andelen mobilitetsavtal 

Sänk p-talen 
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3.1.2 Effekter på luft och buller 
I en rapport av IVL summeras att kostnad och tillgång till parkering har 
betydelse för färdmedelsval och bilinnehav. Vidare hänvisas också till studier 
som tittat på effekterna av parkering vid bostaden som visar att boende har 
högre bilinnehav, gör fler bilresor och kör längre avstånd om det finns många p-
platser på gatan i närheten av där de bor. (Roth, Hult, Hult, Vikengren, & 
Koucky, 2018) 

I en stor studie genomförd av Lunds universitet som publicerades tidigare i år 
konstaterade man att olika parkeringsåtgärder är ett av de effektivaste sätten att 
minska biltrafiken i städer, där effektiviteten uppskattades till mellan 10 och 19 
procent minskad biltrafik i stadskärnan. (Paula Kuss, 2022) 

I den utredning som genomfördes av miljöförvaltningen tidigare i år 
konstaterades att parkeringsåtgärder kan minska kvävedioxidhalten med 4–6 
procent på lokala gator i Göteborg. I utredningen användes en kombination av 
olika parkeringsåtgärder. (Miljöförvaltningen, 2022)  

I de underlag som är framtagna av miljöförvaltningen inom buller har inte 
någon effekt kvantifierats av att genomföra åtgärder specifikt inriktat på 
parkering. Generellt gäller dock att en halvering av trafiken skulle ge en 
minskning av buller med 3 decibel (Folkhälsomyndigheten, 2019). En sänkning 
med 20 procent skulle leda till en minskning av buller med cirka 1 decibel. När 
det kommer till upplevelsen av ljudet kan sägas att förändringar av ljudnivån 
mellan 1–3 decibel går att uppfatta, medan förändringar mellan 8–10 decibel 
upplevs som dubbleringar respektive halveringar av ljudnivån. För lägre 
frekvenser uppfattas dock förändringar i ljudnivån något tydligare. 
(Transportstyrelsen, 2022) 

3.2 Hastighet 
Göteborgs Stad är väghållare för alla kommunala vägar och har därför stor 
rådighet över hastigheten på de kommunala vägarna. Dock saknas rådighet över 
de statliga lederna.  

Idag arbetar trafikkontoret efter en praxis från 1990-talet. Praxisen innebär att 
bashastighet 50 km/h gäller som hastighetsgräns. I bostadsområden har gatorna 
hastighetssäkrats med hjälp av farthinder och skyltas med en rekommenderad 
hastighet (blå skylt) på 30 km/h. I närhet till några sjukhusområden är 
hastighetsgränsen 30 km/h och i undantagsfall används 30 km/h på kortare 
sträckor där det inte är möjligt att anlägga farthinder. 70 km/h finns på några få 
sträckor med få eller inga korsningsanspråk. (Trafikkontoret, 2022) 

En hastighetsplan för Göteborg finns framtagen enligt metoden Rätt fart i 
staden sedan 2016. Den togs fram som ett underlag för att införa 30, 40 och 60 
km/h i staden samt styra mot sänkta hastighetsgränser. (Trafikkontoret, 2022) 

Ett förslag på en ny riktlinje för hastighet är framtagen för Göteborg. I 
beslutsunderlaget till riktlinjen framgår att 30, 40 och 60 km/h ska eftersträvas. 
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(Trafikkontoret, 2022) Riktlinjen har varit uppe för beslut i trafiknämnden i 
september och oktober och bordlades båda gånger. Om riktlinjen kommer antas 
eller inte är således i skrivande stund oklart.  

Utöver att hastighetsnivåerna anpassas behöver också hastighetsefterlevnaden 
öka. I stadens verktygslåda finns möjligheter att ställa krav på 
hastighetsefterlevnad i upphandlingar och att delta i utveckling av nya verktyg 
som geofencing1. 

3.2.1 Konkreta åtgärder 
Nedan presenteras förslag på konkreta åtgärder för minskade luftföroreningar 
och buller inom hastighet: 

Fortsätt att anpassa och sänka hastighetsnivån till 30, 40 och 60 km/h 

Genomför hastighetsreducerande åtgärder så att ett så jämnt flöde som 
möjligt kan uppnås 

Använd tekniska lösningar för att öka hastighetsefterlevnaden 

3.2.2 Effekter på luft och buller 
Sänkta hastigheter bedöms medföra att restiden för bilar ökar, vilket kan minska 
attraktiviteten för bil jämfört med gång, cykel och kollektivtrafik, och på så sätt 
minska antalet bilresor. Hastighet är också den viktigaste trafiksäkerhetsfaktorn. 
I stadsmiljöer med 30 km/h ökar stadslivskvaliteterna på flera sätt med mindre 
buller, bättre luft, bättre förutsättningar för interaktion mellan trafikanter och 
goda förutsättningar för gående och cyklister. (Trafikkontoret, 2022) 

I Trafikverkets handbok Rätt fart i staden summeras att flera studier entydigt 
visar på att utsläppen av både kväveoxid och andra luftföroreningar minskar då 
hastighetsgränsen sänks från 50km/h till 30km/h. Detta gäller speciellt i 
sammanhängande områden som består av både sträckor och noder. 
(Trafikverket, 2022) 

I den utredning som genomfördes under förra året av miljöförvaltningen 
konstaterades att effekten av åtgärden sänkt bashastighet varierar beroende på 
plats i staden. Generellt gav åtgärden en minskning av halterna på platser där 
kvävedioxidhalterna i dagsläget är höga, medan halterna kunde öka något på 
lokala gator till följd av en omfördelningseffekt av trafiken. 
(Miljöförvaltningen, 2022) 

Trots att ingen markant minskning av kvävedioxidhalten kunde konstateras i 
miljöförvaltningens underlag anses ändå minskade hastigheter vara en fördel för 
luftkvaliteten eftersom sänkta hastigheter generellt leder till ett jämnare körsätt, 
vilket är fördelaktigt ur luftsynpunkt. Sänkta hastigheter förbättrar också 
förutsättningarna för gående och cyklister, vilket är fördelaktigt.  

 
1 Geofencing är ett samlingsnamn för teknik som möjliggör ett digitalt ”staket” i den fysiska miljön 
som till exempel kan hindra ett fordon från att köra över en viss hastighet i ett visst område.   
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I Trafikverkets handbok Rätt fart i staden diskuteras hastighetens påverkan på 
partikelutsläppen. Enligt en studie gjord i Stockholm kan en sänkning av 
hastigheten från 50km/h till 30km/h ge en minskning av partiklar (PM10) med 
20–30 procent. (Trafikverket, 2022) 

Hastighetssänkningar ger också en minskning av bullernivåer. En 
hastighetssänkning med 10 km/h, i intervallet mellan 70 och 30 km/h, minskar 
grovt räknat bullernivån med 2 decibel (Trafikverket, 2020). I den nedre delen 
av intervallet förväntas minskningen av bullernivåer att bli något lägre, särskilt 
för vägar med stor andel tunga fordon. 

Sänkta hastigheter förstärker bullerminskade effekten av elektrifiering av 
fordonsflottan då motorljudet dominerar vid lägre hastigheter. För fordon med 
förbränningsmotor är motorljudet, vilket i ganska liten grad påverkas av 
hastigheten, dominerande vid låga hastigheter. För personbilar ligger gränsen vid 
mellan 30 och 50 km/h och för tunga fordon mellan 50 och 70 km/h (Trafikverket, 
2020). För elfordon är i stället ljudet från interaktionen mellan däck och väg 
dominerande även vid låga hastigheter, vilket innebär att den effekt en 
hastighetssänkning har på bullret blir stor vid samtliga hastigheter. 

Vad som är gemensamt för både luft- och ljudmiljön är att ett så jämnt 
trafikflöde som möjligt att viktigt för att minska påverkan. Hastighets-
reducerande åtgärder behöver därför utformas så att ett så jämnt flöde som 
möjligt går att uppnå.  

3.3 Trängselskatt 
Trängselskatt infördes i Göteborg år 2013 med syfte att minska trängseln, 
förbättra miljön och bidra till investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik. 
Trängselskatten är utformad så att en högre kostnad tas ut under de timmar på 
dygnet då det är mycket trängsel. En höjning av trängselskatten gjordes 2015, 
höjningen var redan beslutad vid införandet 2013. I Göteborg är avgiften som 
högst, 22 kronor, mellan klockan 7 och 8 på morgonen och mellan klockan 
15.30 och 17 på eftermiddagen. Det maximala beloppet per dag och fordon är 
satt till 60 kronor. I Stockholm är avgiften för morgon och eftermiddagen satt 
till 45 kronor och det maximala beloppet per dag och fordon är 135 kronor. 
(Transportstyrelsen, 2020) 

Kommunal rådighet över trängselskatten saknas då skatten är statlig och 
avgiftsnivån och utformning bestäms av riksdagen. Kommunen har dock 
möjlighet att hemställa till regeringen om justering av befintlig trängselskatt, 
avseende till exempel område, portaler och nivån på avgifterna. Detta har skett 
bland annat vid införandet av Backaundantaget och vid införandet av 
trängselskatt i Marieholmstunneln, då kommunen tillsammans med Trafikverket 
hemställde om förändring av trängselskattens utformning.  
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3.3.1 Konkreta åtgärder 
Nedan presenteras förslag på konkreta åtgärder för minskade luftföroreningar 
och buller inom trängselskatt: 

Optimera trängselskatten med avseende på plats och nivån på avgifterna2  

3.3.2 Effekter på luft och buller 
Trängselskattens effekt på utsläpp av kväveoxider följdes upp i samband med 
införandet av trängselskatt år 2013. Det konstaterades att införandet av 
trängselskatt bidrog till minskade utsläpp på framför allt innerstadsgator, 
ungefär 16 procent minskning. Effekten på kvävedioxidhalterna var emellertid 
svår att fastställa. (Västsvenska paketet, 2013) Vid en fördubbling av 
trängselskatten har personbilstrafiken beräknats minska med mellan 10 och 15 
procent på de statliga lederna. Minskningen är inte lika stor på de kommunala 
vägarna och på enstaka vägsnitt kan personbilstrafiken öka något i nära 
anslutning till zongränsen. (Sweco, 2021) 

I miljöförvaltningens rapport Sänkta kvävedioxidhalter i Göteborg utreds 
åtgärden fördubblad trängselskatt. Åtgärden leder på de flesta platser till en 
minskning av biltrafikflödet och till lägre kvävedioxidhalter. På enstaka platser 
såsom till exempel i anslutning till Lundbyleden kan fördubblad trängselskatt 
leda till omfördelning av trafikflöden vilket i sin tur kan leda till något högre 
halter av luftföroreningar lokalt. (Miljöförvaltningen, 2022)  

I de underlag som är framtagna av miljöförvaltningen har ingen analys gjorts av 
trängselskattens effekt på buller. Generellt gäller dock att en halvering av 
trafiken skulle ge en minskning av buller med 3 decibel 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). En sänkning med 20 procent skulle då leda till 
en minskning av buller med 1 decibel. Som nämnt ovan har en fördubbling av 
trängselskatten uppskattats leda till en minskning med mellan 10 och 15 procent 
på personbilstrafiken. Därför kan antas att en fördubbling av trängselskatt 
generellt minskar bullernivån med under 1 decibel. 

3.4 Miljözoner 
Kommuner har möjlighet att införa olika typer av miljözoner, som reglerar vilka 
fordon som får trafikera inom ett visst område. Sedan 1996 har det i Göteborg 
funnits en miljözon som reglerar vilka tunga fordon som får trafikera den 
geografiska zonen.  

År 2020 gav regeringen kommunerna i Sverige också möjlighet att införa 
miljözoner för lätta fordon. Miljözonerna delas in i tre olika klasser; klass 1, 2 
och 3. Det är kommunerna själva som avgör om de vill införa miljözoner. Det 
är också kommunerna själva som beslutar om det geografiska området som 
miljözonen ska omfatta, samt om eventuella dispenser och undantag. Undantag 

 
2 I Göteborgs stads energiplan har trafikkontoret utpekat ansvar för en liknande åtgärd: 
Trafiknämnden ska i samverkan med miljö- och klimatnämnden, utreda hur trängselskatten kan 
optimeras utifrån målet om minskat vägtrafikarbete, till exempel genom platsdifferentierad taxa.  
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kan till exempel gälla fordon som används för transporter av sjuka, 
utryckningsfordon, och fordon som fraktar förare som innehar parkerings-
tillstånd för rörelsehindrade. Bestämmelserna om miljözoner regleras i 
trafikförordningen.  

Miljözon klass 1 

Miljözon klass 1 är den zon som finns i nuläget i Göteborg och som gäller för 
tunga fordon. Kraven har skärpts succesivt sedan införandet, och från och med 
1 januari 2021 måste utsläppsklass Euro 6 klaras. 

Miljözon klass 2 

Miljözon klass 2 omfattar personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. För att få 
köra i miljözon klass 2 måste bensinmotorfordon uppfylla kraven för Euro 5 
och bilar med dieselmotorer måste uppfylla kraven för Euro 6. Det är endast på 
Hornsgatan i Stockholm där det finns en miljözon klass 2 i Sverige.  

Miljözon klass 3 

I miljözon klass 3 ställs högst krav. Där får endast lätta och tunga elfordon, 
bränslecellsfordon och gasfordon köra, med tillägget att för gasfordon gäller 
utsläppskrav Euro 6. När det gäller tunga fordon får även laddhybrider köra om 
fordonet uppfyller utsläppskraven för Euro 6. (Transportstyrelsen, 2021) 

3.4.1 Konkreta åtgärder 
Nedan presenteras förslag på konkreta åtgärder för minskade luftföroreningar 
och buller inom miljözoner: 

Inför miljözon för lätta fordon3 

3.4.2 Effekter på luft och buller 
Vilken typ av miljözon och omfattningen på zonen påverkar vilken effekten blir 
på luft- och ljudmiljön. I miljöförvaltningens rapport Sänkta kvävedioxidhalter i 
Göteborg utreds åtgärden miljözon klass 2 inom nuvarande miljözon klass 1-
området. I beräkningarna antas alla fordon som idag färdas inom eller genom 
miljözonen (undantaget genomfartstrafik på statliga leder där miljözon inte 
gäller) kommer att uppfylla kraven på Euro 6. Biltrafikflödet ändras alltså inte, 
däremot minskar utsläppen från enskilda fordon. Detta ger kraftigt minskade 
kvävedioxidhalter i hela staden. Effekterna av en miljözon klass 2 kommer dock 
minska i takt med att fordonsflottan förnyas.  

I Sänkta kvävedioxidhalter i Göteborg utreds också åtgärden anpassad miljözon 
klass 3 inom nuvarande miljözon klass 1-området. I beräkningarna antas att alla 
lätta fordon som idag färdas inom eller genom miljözonen (undantaget 
genomfartstrafik på statliga leder där miljözon inte gäller) är utsläppsfria 
avseende kväveoxider. Tunga fordon justeras inte. Biltrafikflödet ändras inte, 

 
3 I Göteborgs Stads energiplan har trafikkontoret utpekat ansvar för en liknande åtgärd: 
Trafiknämnden ska i samverkan med miljö- och klimatnämnden utreda införande av miljözon 3 i 
Göteborg.  
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däremot minskar utsläppen från enskilda lätta fordon. Detta ger också kraftigt 
minskade kvävedioxidhalter i hela staden, dock ännu mer än vad en miljözon 
klass 2 ger. En regelrätt miljözon klass 3 omfattar även tunga fordon, vilket 
skulle ge en ännu större minskning av kvävedioxidhalterna. I rapporten Sänkta 
kvävedioxidhalter i Göteborg utreds också åtgärden bilfri innerstad inom 
Vallgraven. Detta ger en stor lokal effekt inom det bilfria området, men utanför 
området är effekten liten.  

I de underlag som är framtagna av miljöförvaltningen har ingen analys gjorts av 
miljözonernas effekt på buller. Några övergripande antaganden kan dock göras i 
att åtgärden miljözon klass 3 skulle utöver den direkta trafikminskningen ge 
samma effekt som elektrifiering. Det vill säga störst effekt uppnås för boende 
vid lokalgator, som har låga hastigheter och trafikeras av elfordon. För miljözon 
klass 2 väntas dock ingen effekt för buller, annat än de kopplade till en 
eventuell direkt trafikminskning. Åtgärden bilfri innerstad inom Vallgraven 
skulle precis som för kvävedioxidhalterna ge en stor lokal effekt för buller inom 
det bilfria området, men ingen större effekt utanför området. 

3.5 Dubbdäck 
Kommuner har möjlighet att införa dubbdäcksförbud på vissa vägar eller på 
vissa sträckor. I Göteborg råder det dubbdäcksförbud på Odinsgatan och 
Friggagatan. I en undersökning som genomfördes av Trafikverket 2016 
konstaterade man att andelen bilister som körde med dubbade däck i Göteborg 
låg på 50 procent. (Trafikverket, 2016)  

3.5.1 Konkreta åtgärder 
Nedan presenteras förslag på konkreta åtgärder för minskade luftföroreningar 
och buller inom dubbdäck: 

Öka incitamenten att välja dubbfria vinterdäck 

3.5.2 Effekter på luft och buller 
Användandet av dubbdäck får effekter på både luft- och ljudmiljön. Partiklar 
bildas genom slitage mellan bromsar, däck och vägbana. Dubbdäck ökar slitaget 
av asfalten avsevärt jämfört med dubbfria alternativ och är en betydande källa 
till grova partiklar. (Miljöförvaltningen, 2022)  

Dubbdäck bullrar också mycket mer, speciellt när de är nya, jämfört med 
dubbfria däck. Skillnaden i bullernivåer avtar vartefter dubbarna slits ut. 
Dubbdäck skapar ett väsande ljud vid hastigheter över 50 km/h och bullernivån 
för ett nytt dubbdäck är cirka 2–6 decibel högre än för ett nytt odubbat däck. 
Vid lägre hastigheter är skillnaderna normalt ännu större. (Gröna bilister m.fl., 
2006) I takt med elektrifieringen och den minskade bulleralstring från fordon 
vid låga hastigheter som den medför ökar också nyttan med dubbfria 
vinterdäck, eftersom däckens interaktion med vägbanan är den dominerande 
bullerkällan för elfordon även vid låga hastigheter.  
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4 Diskussion 
Som utgångspunkt för de åtgärder som har beskrivits ovan ligger de utredningar 
och uppdrag som genomförts på miljöförvaltningen, i enlighet med beskrivning 
i budgeten: ”Trafiknämnden ska utifrån det arbete som miljö- och klimat-
nämnden genomfört föreslå konkreta åtgärder för minskade luftföroreningar och 
buller”.  

De åtgärder som föreslås i denna rapport har valts utifrån kriterierna att: 

- åtgärden berör trafik 
- åtgärden har potential att minska vägtrafikarbetet 
- åtgärdens effekt har bedömts tidigare 
- åtgärder berör ett relativt stort geografiskt område 
- kommunen har helt eller delvis rådighet över åtgärden 

Bredare kriterier och således möjlighet till fler åtgärder valdes inte inom ramen 
för denna rapport, eftersom utgångspunkten låg på det arbete som miljö- och 
klimatnämnden genomfört, där liknande avgränsningar gjorts.  

I den utredning som presenterades av miljöförvaltningen tidigare i år 
konstaterades att det krävs mycket kraftfulla åtgärder för att minska 
kvävedioxidhalterna i Göteborg till hälsosamma nivåer. En kombination av 
åtgärder ger större effekt än om varje åtgärd skulle införas var för sig, vilket gör 
det viktigt att arbeta med både mera omfattande styrmedel som med mindre, 
mer indirekta åtgärder, för att sänka halterna av kvävedioxider.  

Eftersom stora förflyttningar behövs för att nå miljö- och klimatmål så räcker 
det inte med åtgärder inom ett område, utan åtgärder behövs på bred front. 
Många åtgärder förstärker också varandra och kan, om de kombineras, leda till 
ännu större effekt. Genom att satsa på åtgärder som leder till minskat 
vägtrafikarbete får vi inte enbart effekt på både luft- och ljudmiljön, utan också 
på koldioxidutsläppen.  

4.1 Fordonsflottans utveckling 
Fordonsflottans utveckling med en högre andel elfordon och en fordonsflotta 
som förnyas med modeller med längre utsläpp har en påverkan på både luft- och 
ljudmiljön.  

Den pågående elektrifieringen av fordons- och transportsektorn ger stora 
effekter på utsläppen av luftföroreningar och på bullernivåerna. Eftersom 
elfordon inte ger några avgasutsläpp kommer det ge positiva effekter på utsläpp 
av luftföroreningar som uppkommer vid förbränning, såsom exempelvis 
kväveoxid. Dock finns en risk att elfordonens ökade vikt kan ge en negativ 
påverkan på partikelhalter, eftersom tyngre fordon ger ett ökat vägslitage, som i 
sin tur orsakar mer partiklar i utomhusluften. I en nyligen publicerad studie från 
Umeå universitet konstaterades att ifall dubbdäcksanvändningen fortsätter på 
samma nivå som den är nu i Stockholm kommer den ökade användningen av 
elbilar leda till en samhällsekonomisk merkostnad. (Kriit, 2022) För att 
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minimera den negativa effekten från elektrifieringen på luftföroreningar i 
stadsmiljö är det således viktigt att skapa incitament för en lägre 
dubbdäcksanvändning.   

Elektrifieringens effekt på buller är som störst vid låga hastigheter. För fordon 
med förbränningsmotor är motorljudet dominerande vid låga hastigheter medan 
ljudet från interaktionen mellan däck och väg dominerar vid högre hastigheter. 
För personbilar ligger gränsen mellan 30 och 50 km/h och för tunga fordon mellan 
50 och 70 km/h. För elfordon är istället ljudet från interaktionen mellan däck och 
väg dominerande även vid låga hastigheter, vilket innebär att det är just vid låga 
hastigheter man får en påtaglig effekt av elektrifieringen. (Trafikverket, 2020) 

För tunga fordon är motorljudet dominerande något högre upp i hastighet, vilket 
gör att effekten på buller från elektrifieringen av dessa fordon är större än för 
lätta fordon. Framförallt på lokalgator med lägre hastigheter finns det stora 
vinster med elektrifiering av den tunga trafiken. 

I en interventionsstudie av påverkan på buller, bullerstörning och hälsa bland 
boende före och efter införande av elektrifierad busstrafik på linje 60 i Göteborg 
påvisades minskade nivåer av lågfrekvent buller samt signifikanta minskningar 
både av andel boende utmed linjen som stördes av buller och lågfrekvent buller 
från bussar och andel allvarligt sömnstörda av buller från bussar. (Arbets- och 
miljömedicin, 2021) 

I och med att elektrifieringen främst påverkar bullernivåer från fordon vid låga 
hastigheter finns det en ökad nytta med att kombinera elektrifiering med 
åtgärden sänkt hastighet. Detta till följd av att det motorljud som annars 
begränsar nyttan med hastighetssänkningar blir ett allt mindre problem i takt 
med elektrifieringen. 

En större andel elfordon har en stor potential att minska halterna av 
luftföroreningar och bullernivåer. Dock kommer den ökade andelen eldrivna 
bilar behöva kombineras med trafikminskande åtgärder för att vi ska nå 
miljömålen och uppnå ett minskat vägtrafikarbete med 25 procent till 2030.  
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5 Sammanfattning 
Trafikkontoret fick i samband med trafiknämndens budget för 2022 i uppdrag 
att ”tillsammans med miljö- och klimatnämnden, föreslå konkreta åtgärder för 
minskade luftföroreningar och buller”. Denna rapport syftar till att svara mot 
uppdraget. 

I rapporten föreslås konkreta åtgärder för att minska luftföroreningar och buller 
i Göteborg. Samtliga åtgärder berör vägtrafik, eftersom vägtrafiken står för det 
enskilt största bidraget till höga halter av luftföroreningar och höga bullernivåer 
där människor vistas.  

Rapporten lyfter konkreta åtgärder inom fem områden; parkering och 
mobilitetsavtal, hastighet, trängselskatt, miljözoner samt dubbdäck.  

Inom parkering förslås staden minska vägtrafikarbetet genom att minska antalet 
parkeringsplatser, höja parkeringsavgifter och marknadsanpassa boendeavgifter 
på allmän plats. Utöver dessa finns också möjligheter att minska behovet av att 
äga och använda bil genom att öka andelen mobilitetsavtal samt att sänka p-
talen.  

Inom åtgärdsområdet hastighet förslås konkreta åtgärder genom att fortsätta att 
anpassa och sänka hastighetsnivån till 30, 40 och 60 km/h. Det som är viktigt 
för att främja luft- och ljudmiljön, utöver att sänka hastighetsnivån, är att 
genomföra hastighetsreducerande åtgärder så att ett så jämnt trafikflöde som 
möjligt kan uppnås. Som en sista åtgärd inom hastighet föreslås att använda 
tekniska lösningar för att öka hastighetsefterlevnaden.  

Att optimera trängselskatten med avseende på plats och nivån på avgifterna har 
möjlighet att minska vägtrafikarbetet och lyfts därför i denna rapport som en 
möjlig åtgärd för minskade luftföroreningar och buller. Trängselskatten har haft 
samma avgiftsnivå sedan 2015. Att införa en miljözon för lätta fordon skulle ge 
en tydlig effekt både på luft- och ljudmiljön. Vilken typ av miljözon och 
omfattningen på zonen påverkar hur stor effekten blir. En miljözon klass 3 
skulle ge större effekter än en miljözon klass 2. Effekterna av en miljözon klass 
2 kommer minska i takt med att fordonsflottan förnyas. 

Till följd av den pågående elektrifieringen förslås också ökade incitament för att 
välja dubbfria vinterdäck, eftersom dubbade vinterdäck har en negativ effekt på 
både luft- och ljudmiljön. Genom att använda dubbfria däck, speciellt på 
elfordon, optimeras den positiva effekten elfordon har på luft- och ljudmiljön. 
Speciellt för buller finns risken att den positiva effekten som fås av elfordon vid 
låga hastigheter försvinner om man samtidigt använder dubbdäck.    

För att förbättra luft- och ljudmiljön och samtidigt minska klimatutsläppen 
behövs en kombination av trafikminskande åtgärder och ökad andel eldrivna 
fordon. För att omhänderta ett ökande resandebehov som följer av en växande 
stad behövs också en ökning av andelen som går, cyklar och användning av 
kollektivtrafik. Genom att kombinera åtgärder kan också en större effekt uppnås 
eftersom flera av åtgärderna förstärker varandra.   
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