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Svar på yrkande från (MP) och (V) gällande 
uppföljning av miljözon klass 1 för tunga 
fordon  
Förslag till beslut 
Trafiknämnden förklarar uppdraget att genomföra en uppföljning av efterlevnaden av 
miljözon klass 1 i Göteborg (TN 2021-06-17 § 307) för fullgjort.  

Sammanfattning 
Trafikkontoret fick 2021-06-16 i uppdrag av trafiknämnden att utreda hur efterlevnaden 
av miljözon klass 1 ser ut.  

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. 

Samverkan 
Ingen samverkan av ärendet har skett. 

Bilagor 
Protokollsutdrag Trafiknämnden 2021-06-17 § 307 

Yrkande från (MP) och (V) Trafiknämnden 2021-06-17 § 307  
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Handläggare 
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Ärendet 
Trafikkontoret fick 2021-06-16 i uppdrag av trafiknämnden att utreda hur efterlevnaden 
av miljözon klass 1 ser ut.  

Beskrivning av ärendet 
I Göteborg finns det idag en miljözon klass 1 som omfattar tunga fordon.  

I zonen gäller följande:  

• Fordon som uppfyller avgaskrav bättre än Euro II (från 1 september 2013, 
bättre än Euro III) får köra i miljözoner i åtta år, registreringsåret oräknat 

• Fordon som uppfyller utsläppskrav enligt Euro VI får köras i denna miljözon. 

Dispensansökan sker hos trafikkontoret och kontroll av efterlevnad görs av polisen.  

Kontroll av efterlevnad 
Under 2020 har 5 stycken ordningsbot skrivits ut gällande buss eller lastbil inom 
miljözon klass 1. Inga böter är utskrivna gällande förseelsen under 2021 och 2019. 
Lokalpolisen har ingen riktad insats gällande miljözon 1.  

Dispenser 
Dispenser ges sällan och enbart då företag kan visa på att beställda fordon som är 
godkända inom zonen är försenade och med leveransdatum inom ett par månader. Andra 
exempel på dispenser är under filminspelningar eller transport av museifordon genom 
zonen och till service.  

Zonens begräsningar  
Miljözonen omfattar en stor del av Göteborgskommun men gäller inte på det statliga 
vägnätet. Detta innebär att samtliga av de transporter som går till Göteborgs Hamn inte 
omfattas av miljözonen och förvaltningens bedömning är att det är på den sträckan som 
de flesta fordon i sämre miljöklass trafikeras.  

Förvaltningens bedömning 
Det sker ingen kontinuerlig uppföljning av miljözon klass 1 av Polisen och det är ett fåtal 
företag som söker och får dispenser för att köra i zonen. Effekten av miljözon klass 1 på 
luftmiljön i Göteborg är svår att avgöra utan ytterligare utredningar och det finns 
sannolikt mer effektiva sätt att förbättra luftmiljön än genom just miljözon klass 1, detta 
på grund av att en kommunalmiljözon endast omfattar de kommunala vägarna och inte de 
statliga.  
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