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Åtgärder för minskade luftföroreningar och 
buller – ett urval av konkreta åtgärder 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden: 

Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om att, tillsammans 
med miljö- och klimatnämnden, föreslå konkreta åtgärder för minskade luftföroreningar 
och buller (KF budget 2022) för fullgjort. 

Sammanfattning 
I rapporten ”Åtgärder för minskade luftföroreningar och buller” 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; (1) parkering och mobilitetsavtal, 
(2) hastighet, (3) trängselskatt, (4) miljözoner, samt (5) dubbdäck.  

Områdena valdes utifrån att deras effekt blivit övergripande bedömd i tidigare 
utredningar och uppdrag från miljöförvaltningen, i enlighet med uppdraget i budgeten 
2022 om att utifrån det arbetet som miljö- och klimatnämnden genomfört föreslå konkreta 
åtgärder för minskade luftföroreningar och buller. 

I rapporten görs inga nya kvantitativa bedömningar av åtgärderna, utan åtgärdernas effekt 
hämtas från tidigare genomförda utredningar eller studier. 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. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ett faktiskt införande, för de flesta av de förslagna åtgärderna, för att minska 
luftföroreningar och buller i Göteborg medför ökade initiala kostnader för staden. 
Kostnaderna blir i form av administrativa kostnader såsom förvaltning, nya kartor och 
logistikplanering, och skyltning.  

Att sänka halterna av luftföroreningar och bullernivåerna minskar på sikt de övergripande 
samhällsekonomiska kostnaderna för samhället. I gängse metod för samhällsekonomisk 
bedömning värderas dock hälsofördelar lågt jämfört med andra aspekter, såsom restid och 
anpassningskostnader. Generellt sett, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, är 
prismekanismer, såsom höjd trängselskatt eller höjda parkeringsavgifter att föredra 
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framför förbud, såsom miljözon eller områden med dubbdäcksförbud. På lång sikt kan 
den typen av åtgärder bidra till kommunens ekonomi.  

För den enskilde invånare som väljer att köra bil, och för den lokala näringsidkaren som 
är beroende av bil, skulle till exempel höjda parkeringsavgifter eller fördubblad 
trängselskatt ge ökade kostnader, både på kort och lång sikt.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att genomföra åtgärder för minskade luftföroreningar och buller väntas inverka positivt 
på invånarnas och stadens ekologiska förhållande. Ett faktiskt införande av åtgärder 
gynnar generationsmålet och miljömålet Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö i 
Göteborgs stads miljö- och klimatprogram. Att införa åtgärder för att minska 
luftföroreningar bidrar också till det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft.  

Eftersom åtgärder som leder till ett minskat antal körda kilometer också leder till 
minskade klimatutsläpp, hade ett faktiskt införande av flera av åtgärderna haft en positiv 
inverkan på de mål som finns uppsatta för klimat såsom bland annat Göteborgs stad 
minskar klimatpåverkan från transporter.  

Bedömning ur social dimension 
Att genomföra åtgärder för minskade luftföroreningar och buller väntas inverka positivt 
på samtliga befolkningsgruppers hälsa i samhället. Barn och den äldre delen av 
befolkningen är särskilt känsliga för luftföroreningar, och för dessa grupper är den 
positiva inverkan stor. Ett faktiskt införande av åtgärder minskar också risken att flera 
exponeras av höga luftföroreningshalter och buller till följd av förtätning av staden.  

För ett minimera den negativa konsekvens som åtgärderna kan ha på enskilda individer 
eller näringsidkare kan olika undantag införas för en del av åtgärderna. I en miljözon kan 
till exempel undantag införas för till exempel transport av sjuka och för fordon för 
rörelsehindrade.  

Förhållande till styrande dokument 
Förslagna åtgärder är i linje med Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021–2030.  

Bilagor 
1. Åtgärder för minskade luftföroreningar och buller – ett urval av konkreta 

åtgärder 
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Ärendet  
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”. Uppdraget återrapporteras till kommunfullmäktige.  

Beskrivning av ärendet 
I Göteborg uppskattas 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. 

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. 

Åtgärder 

För att förbättra luft- och ljudmiljön och nå målen i miljö- och klimatprogrammet 
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. 

Eftersom rapporten syftar till att föreslå konkreta åtgärder för både luftföroreningar och 
buller, riktar sig åtgärderna på källan, framför andra typer av åtgärder.   

Rapporten lyfter konkreta åtgärder inom fem områden: 

- parkering och mobilitetsavtal,  
- hastighet,  
- trängselskatt,  
- miljözoner och 
- dubbdäck.  

I rapporten redogörs för pågående arbete inom respektive åtgärdsområde, där stadens 
rådighet beskrivs samt vilka styrande dokument eller riktlinjer staden jobbar efter. För 
varje åtgärdsområde redovisas konkreta åtgärder som bedöms ha potential att minska 
luftföroreningar och buller. De föreslagna åtgärdernas effekt på luft- och ljudmiljön 
beskrivs baserat på utredningar och uppdrag från miljöförvaltningen. 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.  

Förvaltningens bedömning 
En betydande andel av befolkningen i Göteborg utsätts för luftföroreningshalter och 
bullernivåer som kan vara skadliga för hälsan. 
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För att förbättra luft- och ljudmiljön och nå målen i miljö- och klimatprogrammet 
behöver effektfulla åtgärder vidtas. I Göteborg står vägtrafiken för det enskilt största 
bidraget till höga halter av luftföroreningar och höga bullernivåer där människor bor och 
vistas. I miljö- och klimatprogrammet framgår att för att säkerställa en god luftkvalitet 
och ljudmiljö är utmaningarna huvudsakligen kopplade till att minska påverkan från 
trafiken. 

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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