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Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) om 
att förbättra luftkvalitén i Göteborg genom att 
införa miljözoner för lätta fordon 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Karin Pleijel väckta motionen avslås. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till yrkande från MP och V den 20 september 2019 och 
avslag på yrkande från M, L och C den 20 september 2019 och yrkande från SD 
den 19 september 2019. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till yrkande från M, L och C den 20 
september 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 19 september 2019. 

Tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) yrkade att motionen skulle 
avstyrkas. 

Kommunstyrelsen godkände först ordförandens förslag till propositionsordning om att 
ställa proposition på om motionen skulle tillstyrkas eller avstyrkas. 

Vid omröstning beträffande om motionen skulle tillstyrkas eller avstyrkas röstade Daniel 
Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) för att motionen skulle 
tillstyrkas. 

Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson 
(S), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius 
(S), tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och ordföranden Axel 
Josefson (M) röstade för att motionen skulle avstyrkas. 

Kommunstyrelsen beslutade med tre röster mot tio att avstyrka motionen. 

Elisabeth Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för att motionen skulle avstyrkas. 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2019 nr 185 

 

  



 

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 2 (2) 
   
   

Elisabeth Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 20 september 2019. 

Representanterna från S antecknade som yttrande en skrivelse från den 25 september 
2019. 

 
 
Göteborg den 25 september 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yttrande angående motion av Karin Pleijel 
(MP) om att förbättra luftkvalitén i Göteborg 
genom att införa miljözoner för lätta fordon  
 

Vi delar till fullo motionärens intention och tycker det är mycket angeläget att vi 
fortsätter arbetet för en god luftkvalitet och en god stadsmiljö i hela Göteborg. Klimatet 
och omställningen till en mer hållbar stad ska vara högt prioriterat. Vi motsäger oss 
varken arbetet för en bättre stadsmiljö eller bättre luftkvalitet.  

Ett införande av miljözoner riskerar dock att ha en social slagsida då det bara är de 
göteborgare som har råd med bilar som klarar miljökraven som får tillträde till stan med 
bil. Ofta har ägare av förbjudna fordon lägre inkomster än ägare av tillåtna fordon, 
människor med lägre inkomst kommer därför att drabbas hårdare vid ett införande. I syfte 
att få folkligt stöd för en ordentlig omställning av samhället måste förändringarna 
upplevas som rättvisa. Klimatomställningen måste betraktas ur dels ett miljömässigt 
perspektiv men även ett socialt och ett ekonomiskt perspektiv. Endast en liten grupp i 
samhället kan bidra och vara aktiva i omställningen mot en hållbar stad om kravet är att 
man måste äga en nyare bil alternativt en elbil. Det riskerar att undergräva förtroendet för 
Göteborgs stad miljö- och klimatarbete. 

Göteborg behöver en realistisk, stabil och klassmedveten klimatpolitik. Miljözoner är 
dessvärre en klassfråga och representerar en omställning som vi inte anser kan betraktas 
som socialt hållbar. Vi tror att den bästa effekten på stadsmiljön är en välplanerad stad. 
Därför anser vi att det är angeläget att bygga ut cykelnätet och infrastrukturen för ännu 
mer kollektivtrafik. Att ge städer möjlighet att införa miljözoner är bra eftersom varje 
stad har sina unika förutsättningar och utmaningar. För Göteborg är dock inte miljözoner 
för privatbilar den lösning som vi anser passar bäst.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande                                                                                        
2019–09–25 
 
 

                                                        Socialdemokraterna 
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Yrkande angående motion om att införa 
miljözoner för lätta fordon 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Avslå motionen i sin helhet. 

Yrkandet 
Miljöpartiet föreslår i en motion att miljözon 2 (krav på euroklass 5 eller 6 för bensin- 
och dieselbilar) införs för lätta fordon i samma område som nu utgör miljözon 1 för tunga 
fordon. Därtill ska förslag på områden för miljözon 3 (krav på elbil eller vätgasbil) tas 
fram och förberedas.  

Vi delar Miljöpartiets oro över stadens bristande luftkvalitet. Att cirka 300 göteborgare 
dör i förtid på grund av luftföreningar är en mycket prioriterad fråga. Föroreningarna från 
fordonstrafiken är den främsta orsaken till detta. Det är helt nödvändigt att ställa om 
Göteborgs trafik till utsläppsfria fordon. Att kommunerna fått verktyget att införa 
miljözoner för lätta fordon är i grunden positivt.  

I Stockholm har Alliansen och Miljöpartiet tillsammans beslutat att införa miljözon 2 på 
delar av en (1) gata, Hornsgatan, som är landets mest förorenade gata. Beslutet har 
föregåtts av konsekvensutredningar, en bred allmän debatt och omfattar ett begränsat 
område. Att införa en miljözon har påverkan på människors vardag, det är därför 
väsentligt att grundligt utreda frågan. Vilket också är det främsta skälet varför 
miljöförvaltningen valde att avstyrka Miljöpartiets förslag, vars upplägg innebär att införa 
miljözoner i hela centrala Göteborg, inklusive Gårda, södra Hisingen, Majorna, 
Masthugget. Kungsladugård, Guldheden och Krokslätt helt utan konsekvensanalys. Det 
skulle innebära att det endast är de absolut nyaste bensin- och dieselbilarna som får 
tillåtelse att köra inom dessa stadsdelar och att förändringen sker över en natt.  

Alliansen anser dock att finns anledning att utreda miljözoner som verktyg för bättre 
miljö och hälsa. Ett införande bör dock ske i begränsad omfattning för att kunna utvärdera 
effekter. Miljözoner kan dessutom behöva kompletteras av riktade 
kollektivtrafiksatsningar för att värna göteborgarnas tillgänglighet till sina arbetsplatser. 
Alliansen har för avsikt att behandla frågan om hur vi mest effektivt ställer om 
fordonsflottan och minskar luftföroreningarna inom ramen för budgetprocessen. 

Att helt välja att föregå en konsekvensutredning och kompletterande satsningar är inte att 
bedriva en effektiv miljö- och klimatpolitik. Vi menar att det tvärtom riskerar att skapa ett 
utbrett missnöje mot framtida helt nödvändiga miljösatsningar. Framgångsrik miljöpolitik 
över tid bygger på förankring och förutsägbarhet för den enskilde. Att tiotusentals 
göteborgare behöver sälja sina bilar över en natt uppfyller inte dessa principer. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande 
 
Datum 2019-09-20 

(Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet) 
(Kristdemokraterna) 
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Kommunstyrelsen  
Yrkande (MP, V) 
2019-09-XX 

Yrkande angående motion om miljözoner i 
Göteborg 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Trafiknämnden och miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utreda miljö- och 
hälsomässiga effekter och samhällsekonomiska konsekvenser av att införa miljözon 
2 i Göteborg.  

2. Trafiknämnden och miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utreda miljö- och 
hälsomässiga effekter och samhällsekonomiska konsekvenser av att införa miljözon 
3 i Göteborg.  

Yrkandet 
Luftföroreningar är ett stort problem i staden vilket leder negativa hälsoeffekter och trafiken 
är den absolut största källan. Remissvaren visar att åtgärder i form av miljözoner skulle ge 
positiva effekter för luftkvaliteten i zonen men också utanför, som en följd av ändrad 
sammansättning på fordonsflottan samt att införandet av miljözoner utan tvekan skulle ha en 
positiv inverkan på barns hälsa. Miljözoner finns också med som åtgärd i det regionala 
åtgärdsprogrammet för kvävedioxider och även som en effektiv åtgärd för att nå 
klimatmålen i rapporten ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?”.   
 
Miljözoner finns idag redan i flera andra länder. Ett införande av miljözoner i Göteborg 
behöver givetvis anpassas efter lokala förhållanden för att få bästa möjliga effekt, både för 
människors hälsa och för klimatet. Vi rödgrönrosa ser att miljözoner är ett nödvändigt steg 
för att kunna fortsätta utveckla staden. Det finns redan idag exempel på detaljplaner där både 
miljönämnden och länsstyrelsen avstyrker på grund av den dåliga luftkvalitén. Människor 
som bor och vistas i Göteborg ska kunna andas frisk luft i en hälsofrämjande miljö. 
 
Fortsatt arbete med miljözoner är därför nödvändigt. Effekterna av införsel av både miljözon 
2 och 3 behöver utredas i syfte införa i delar av staden. Fokus ska ligga på människors hälsa 
och att klara miljökvalitetsnormer för kvävedioxid samt att bidra till att minska 
klimatpåverkan från trafiken. I de samhällsekonomiska analyser som genomförs bör negativa 
hälsoeffekter av så väl luftföroreningar som buller räknas in för att få en rättvisande bild. 
Analysen bör även beakta fördelnings- och jämställdhetseffekter av miljözoner. 
Ett införande av miljözoner kommer att beröra flera delar av stadens olika verksamheter. Det 
är därför nödvändigt att trafiknämnden har en löpande dialog med berörda nämnder och 
bolag inom staden. 
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Yrkande angående – Motion av Karin Pleijel 
(MP) om att förbättra luftkvalitén i Göteborg 
genom att införa miljözoner för lätta fordon 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Avslå motionen med hänvisning till miljöförvaltningens tjänsteutlåtande 

 

Yrkandet 
 

Göteborgs Stad bör utreda effekterna av ett införande av miljözon klass 2 och 3 
innan beslut tas. Utredningen behöver visa att de lokala förutsättningarna är 
sådana att de samhällsekonomiska konsekvenser som en miljözon medför kan 
motiveras, eller om andra åtgärder och styrmedel är att föredra. Flera alternativa 
åtgärder finns i Länsstyrelsens åtgärdsprogram för kvävedioxid i 
Göteborgsregionen. 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

 
Yrkande 
 
2019-09-19 
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Motion av Karin Pleijel (MP) om att förbättra 
luftkvalitén i Göteborg genom att införa 
miljözoner för lätta fordon  
Motionen 
Karin Pleijel (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att ge trafiknämnden i 
uppdrag att så snart det är möjligt införa miljözon 2 för lätta fordon i samma område som 
nu utgör miljözon 1 för tunga fordon och ge trafiknämnden i uppdrag att föreslå områden 
där det finns stora miljö- och hälsovinster med att införa miljözon 3 samt förbereda ett 
sådant genomförande. Miljözoner innebär att bilar med stora utsläpp inte tillåts att köra i 
vissa utpekade geografiska områden. Från och med januari 2020 kan kommuner införa tre 
olika miljözoner, miljözon 1, 2 och 3. 

Luftföroreningar i staden påverkar många människor och orsakar cancer, lung-, hjärt- och 
kärlsjukdomar och för tidiga dödsfall. Den absolut dominerande orsaken till 
hälsoskadliga kväveoxider och partiklar i stadsmiljö är biltrafiken. Biltrafiken släpper 
också ut koldioxid som bidrar till klimatförändringarna. 

Karin Pleijel (MP) framhåller att bättre luft kan göra det möjligt att bygga fler bostäder 
centralt eftersom byggnationer i centrum ibland stoppas på grund av för dålig luftkvalité. 
Införande av miljözoner kan dessutom bidra till att minska klimatpåverkan, buller och 
trängsel från biltrafiken. 

Eftersom miljözoner har flera positiva effekter både för folkhälsan och för en hållbar 
stadsutveckling vill motionären att Göteborgs Stad inför miljözoner för lätta fordon. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till byggnadsnämnden, trafiknämnden, miljö- och 
klimatnämnden, Göteborg Energi AB och Renova AB. Remissinstansernas svar är 
sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Byggnadsnämnden Avstyrker 

Yrkande MP, V 

Omröstning 

Ett eventuellt fortsatt arbete 
med miljözoner bör ske via en 
bred utredning av effekterna av 
införande av miljözoner som 
även inkluderar 
stadsutvecklingsfrågorna. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-08-06 
Diarienummer 0322/19 
 

Handläggare 
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se 
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Trafiknämnden Avstyrker 

Omröstning av 
trafikkontorets alla tre 
förslag till beslut 

Protokollsanteckning 
MP, V 

Yttrande L – punkt 2 

Det är viktigt att staden 
använder de verktyg som ger så 
hög miljömässig nytta som 
möjligt i förhållande till 
samhällsekonomiska kostnader. 

 

Miljö- och 
klimatnämnden 

Avstyrker och 
översänder 
miljöförvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yrkande MP 

Yrkande C, M, S 

Omröstning 

Reservation C 

Effekterna av ett införande av 
miljözon klass 2 och 3 bör 
utredas före beslut tas. 
Utredningen behöver visa att de 
lokala förutsättningarna är 
sådana att de 
samhällsekonomiska 
konsekvenser som en miljözon 
medför kan motiveras, eller om 
andra åtgärder och styrmedel är 
att föredra. 

Göteborgs Energi AB VD-skrivelse 

Antecknad av styrelsen 

Förordar att staden medger 
undantag för bolagets drifts- 
och underhållsfordon för tunnlar 
och kulvertar. 

Vid ett eventuellt införande av 
miljözon 3 behöver hänsyn tas 
till att det kan medföra en 
ökning av elbilar, vilket medför 
behov av fler laddplatser. 

Renova AB VD-skrivelse 

 

För att klara miljözon 3 behöver 
Renova små tvåaxliga el eller 
gasfordon med en lastkapacitet 
på minst 4,5 ton, sådana finns 
inte att köpa på marknaden 
idag. 

Ekonomiska konsekvenser 
Samtliga remissinstanser framhåller att såväl den SOU som låg till grund för beslutet att 
möjliggöra för kommuner att införa miljözoner för lätta fordon som en utredning av 
effekterna av detsamma i Stockholms stad (från 2018) visar att sådana zoner är förenade 
med stora samhällsekonomiska kostnader som riskerar att överskrida nyttan.  

Barnperspektivet 
Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar. Det beror på att deras kroppar är under 
utveckling och är därmed mer sårbara. Barn utsätts dessutom för en, relativt sett, högre 
dos luftföroreningar än vuxna eftersom de andas in mer luft i förhållande till sin 
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kroppsvikt. De vistas dessutom mycket utomhus och exponeras därför under en större del 
av sin vardag. 

Mångfaldsperspektivet 
Ett införande av miljözoner styr vilken typ av fordon som får köra i ett visst område. Det 
innebär samtidigt att vissa typer av fordon stängs ute. För att få köra i zonerna krävs 
nyare bilar i zon 2 och i en eventuell zon 3 krävs el- eller gasdrivna bilar. Det kan därför 
tänkas finnas en utestängningseffekt för de invånare som inte har råd med de tillåtna 
fordonen. Samtidigt är kollektivtrafiken i dessa områden ofta väl utvecklad. Den verkliga 
effekten ur ett socialt perspektiv är därför svårbedömd utan att en utredning om 
konsekvenserna är gjord. 

Jämställdhetsperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.  

Miljöperspektivet 
Införandet av miljözoner skulle med största sannolikhet vara förenat med i huvudsak 
positiva aspekter ur miljösynpunkt. Miljözoner kan vara ett redskap för att klara stadens 
miljömål som Frisk luft, God Bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan.  

I sammanhanget bör dock klargöras att en helhetsbedömning rörande miljöeffekterna av 
miljözoner behöver göras innan det går att kvantifiera nyttorna. Stockholm stad lyfter 
exempelvis i sin konsekvensutredning av införande av miljözoner att det kan finnas en 
risk för negativa klimateffekter vid införande av miljözon klass 2. Detta genom att det 
kan leda till att dieselbilar i högre grad byts mot bensinbilar.  

Omvärldsperspektivet 
Miljözoner med olika utformning har införts i flera europeiska städer som London, 
Berlin, Oslo, Paris och Bryssel. De utvärderingar som gjorts kring effekterna av 
miljözonerna har framförallt skett i städer där den äldre bilflottan i huvudsak består av 
dieselbilar och zonerna ledde då till en förnyelse av bilparken till nyare dieselbilar.  

Stockholms stad utredde under hösten 2018 införandet av miljözoner som 
rekommenderade att ytterligare miljözoner inte skulle införas med hänvisning till: 

1. Miljökvalitetsnormen uppnås även utan miljözon 
2. Uppoffringarna beräknas bli väsentligt större än vinsterna 
3. Klimateffekten riskerar att bli negativ 
4. Utsläppsdifferentierad trängselskatt och åtgärder för att säkerställa att den tunga 

trafikens möjlighet till full efterlevnad av befintlig miljözon klass 1 bedöms som en 
bättre åtgärd för bättre luftkvalitet.  

Vilka effekter en miljözon har beror på flera faktorer varav många är specifika för den 
plats det handlar om. När det gäller zonens utformning spelar exempelvis zonens storlek i 
förhållande till trafiksystemet och befolkningsstrukturen roll. Det finns dessutom lokala 
förutsättningar som påverkar luftkvaliteten som stadens specifika bebyggelse, topografi, 
lokala väderförhållanden och nivåer av utsläpp från andra källor än trafiken.  
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Information om miljözoner – historik och ny lagstiftning 
Miljözon klass 1 är den befintliga miljözonen för tung trafik, som infördes 1996 i 
Göteborg. Reglerna för denna har skärpts över tid och för närvarande får alla tunga 
fordon som klarar Euro V och VI köra i miljözonen. Från den 1 januari 2021 skärps 
reglerna och endast Euro VI-klassade fordon får köra i miljözonen. Från 2020 får 
kommunerna också införa miljözon 2 och 3 med skarpare krav, i miljözon klass 3 får 
endast elbilar, bränslecellsbilar och Euro 6-gasbilar köras. 

 
 

Magnús Sigfússon Eva Hessman 

Direktör för Stadsutveckling Stadsdirektör 

 

Bilagor: 
1.  Motionen 

2. Byggnadsnämndens handlingar 

3. Trafiknämndens handlingar 

4. Miljö- och klimatnämndens handlingar 

5. Göteborgs Energi AB:s handlingar 

6. Renova AB:s handlingar 
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Handling 2018 nr 227 
 

Motion av Karin Pleijel (MP) om att förbättra luftkvalitén i Göteborg genom att 
införa miljözoner för lätta fordon 
 

Göteborg den 20 december 2018 
 

Från och med januari 2020 kan kommuner införa miljözoner. Miljözoner innebär att 
bilar med stora utsläpp inte tillåts köra i vissa utpekade geografiska områden. 
Miljözoner är en av nycklarna till renare luft och mindre klimatpåverkan. 
 
Luftföroreningar i staden påverkar många människor och orsakar cancer, lung-, hjärt- 
och kärlsjukdomar och för tidiga dödsfall. Den absolut dominerande orsaken till 
hälsoskadliga kväveoxider och partiklar i stadsmiljö är biltrafiken. Biltrafiken släpper 
också ut koldioxid som bidrar till klimatförändringarna. 
 
Idag dör över 7600 personer per år i Sverige en för tidig död på grund av 
luftföroreningar (IVL 2018). I Göteborg handlar det om cirka 300 dödsfall per år. Barn 
är en känslig grupp som drabbas hårdare. I de delar av staden som har större problem 
med luftmiljön, som i Linnéstaden, drabbas fler barn av barnastma. För att luften ska bli 
renare behöver utsläppen från bilarna minska. Miljöpartiet anser att barns rätt att andas 
ren luft väger tyngre än rätten att köra alla bilar på precis alla gator. Genom att inför 
miljözoner även för lättare fordon som personbilar, minskar utsläppen inom zonen och 
luftkvalitén förbättras. 
 
Bättre luft kan även göra det möjligt att bygga fler bostäder centralt eftersom 
byggnationer i centrum ibland stoppas på grund av för dålig luft. Miljözoner kan 
dessutom bidra till att minska klimatpåverkan, buller och trängsel från biltrafiken. 
 
Eftersom miljözoner har flera positiva effekter både för folkhälsan och för en hållbar 
stadsutveckling vi vill att Göteborgs stad inför miljözoner för lätta fordon. 
  

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 
1. Att trafiknämnden får i uppdrag att så snart det är möjligt införa miljözon 2 för lätta 

fordon i samma område som nu utgör miljözon 1 för tunga fordon. 
 
2. Att trafiknämnden får i uppdrag att föreslå områden där det finns stora miljö- och 

hälsovinster med att införa miljözon 3 och förbereda ett sådant genomförande. 
 
 
Karin Pleijel (MP) 
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Svar på remiss - Motion av Karin Pleijel (MP) 
om att förbättra luftkvalitén i Göteborg genom 
att införa miljözoner för lätta fordon 

§ 235, 0125/19 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Motionen avstyrks. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till Stadsledningskontoret som yttrande över 

motionen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-04-11, med bilaga.  

Yrkanden 
Adam Wojciechowski (MP) yrkar bifall till yrkandet från (MP)(V), protokollets 

bilaga 1.  

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att 

bifalla tjänsteutlåtandet. Omröstning begärs. 

Omröstning  
Den som vill bifalla tjänsteutlåtandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet från 

(MP)(V) röstar nej. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Jan Jörnmark (D), Ann Catrine Fogelgren (L), 

Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M), Martin Wannholt (D) och ordföranden 

Hampus Magnusson (M) ja medan Johan Zandin (V) och Adam Wojciechowski (MP) 

röstar nej. 

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla tjänsteutlåtandet. 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-04-23 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

Dag för justering 

2019-04-23 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

 

________________________ 

Linnéa Karlsson 

Ordförande   Justerare 

 

________________________ _______________________ 

Hampus Magnusson (M)   Johan Zandin (V)  

 

 



YrkandeMP,V

Byggnadsnämnden2019-04-23

Ärende13

Diarienummer0125/19

Yrkandeommotionkringluftkvalité

VidelarkontoretsbedömningomattluftkvaliténiGöteborginteärtillräckligtbravilket

harstorahälsoeffekter.Samtidigtdelarvikontoretsuppfattningomattfråganbehöver

utredasochattfrågankräverenbredutredningdärävenstadsbyggnadskvalitéeroch

utestängningseffektermåstebeaktas.Däremotmenarviattnämndentydligarebörta

ställningförensådanutredningeftersomeventuellavinsteravettinförandeskullekunna

hastorafördelarförGöteborgarnashälsa.

Viyrkardärför

attförslagtillbeslutinkluderarenpunktsomlyder”Byggnadsnämndenföreslår

kommunfullmäktigeattrelevantanämndergesiuppdragattutredaeffekteroch

konsekvenser,somäveninkluderarpåverkanpåstadsbyggnadsfrågorsamteventuella

utestängningseffekter,avattinföramiljözonklass2respektivemiljözonklass3i

Göteborg.”

attpåsidan2ochsidan7ersätta”Eventuelltfortsattarbete”med”Fortsattarbete”
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Svar på remiss - Motion av Karin Pleijel (MP) 
om att förbättra luftkvalitén i Göteborg genom 
att införa miljözoner för lätta fordon  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Motionen avstyrks. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till Stadsledningskontoret som yttrande över 

motionen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Karin Pleijel (MP) har lämnat en motion om att förbättra luftkvaliteten i Göteborg genom 

att införa miljözoner för lätta fordon.  Motionären föreslår kommunfullmäktige att 

besluta: 

1. Att trafiknämnden får i uppdrag att så snart det är möjligt införa miljözon 2 för 

lätta fordon i samma område som nu utgör miljözon 1 för tunga fordon. 

2. Att trafiknämnden får i uppdrag att föreslå områden där det finns stora miljö- och 

hälsovinster med att införa miljözon 3 och förbereda ett sådant genomförande. 

Luftkvaliteten i Göteborg är inte tillräckligt bra och staden har svårt att klara de normer 

som gäller för en god luftkvalitet vilket har stora hälsoeffekter. Det får också effekter på 

den möjliga stadsutvecklingen. För att komma tillrätta med problemet behöver de lokala 

utsläppen minskas och då är trafiken den absolut största källan. 

I dagsläget saknas underlag för att kunna ta ställning kring effekterna av ett eventuella 

införande av miljözoner för lätta fordon i Göteborg i enlighet med motionens förslag. Det 

saknas underlag kring vilka effekter ett sådant införande skulle få, exempelvis på miljö- 

och hälsa, ekonomi och ur social synvinkel. Ur stadsbyggnadskontorets synvinkel är det 

också viktigt att särskilt påpeka vikten av att konsekvenserna ur stadsutvecklings- och 

stadskvalitetssynpunkt klarläggs innan eventuellt beslut.  

Att besluta om att införa miljözoner utan att först ordentligt och genomgående utreda 

vilka effekter det skulle få eller för den delen hur systemet ska utformas på bästa möjliga 

sätt, är olämpligt. Det riskerar istället att få stora negativa konsekvenser och kan 

dessutom leda till att den mest effektiva åtgärden ur ett helhetsperspektiv inte väljs 

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-08-13 

Byggnadsnämnden 2019-04-23 

Diarienummer 0125/19 

 

Handläggare 

Martin Knape 

Telefon: 031- 368 19 07 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se  
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Stadsbyggnadskontoret bedömer därför att motionen, såsom den är formulerad, ska 

avstyrkas. Eventuellt fortsatt arbete med miljözoner bör ske via en bred utredning av 

effekterna av införsel av miljözoner som även inkluderar stadsutvecklingsfrågorna.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Vilka de slutliga ekonomiska kostnaderna och nyttorna av miljözonerna blir beror på 

typen av zon, geografisk placering, storlek och utformning osv och behöver utredas innan 

ett beslut om eventuella miljözoner tas.  

Såväl den SOU som låg till grund för beslutet att möjliggöra för kommuner att införa 

miljözoner för lätta fordon som en utredning av effekterna av detsamma i Stockholms 

stad (från 2018) visar att sådana zoner är förenade med stora samhällsekonomiska 

kostnader som riskerar att överskrida nyttan. Införande såväl som övervakning av 

efterlevnaden av nya miljözoner kommer att innebära ökade kostnader för staden.  

De positiva effekterna som miljözonerna kan ha på exempelvis bättre luftkvalitet, mindre 

buller mm innebär dock minskade kostnader för samhället i stort.  

Barnperspektivet 
Införandet av miljözoner skulle utan tvekan ha en positiv inverkan på barns hälsa.  

Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar. Det beror på att deras kroppar är under 

utveckling och mer sårbara. Barn utsätts dessutom för en, relativt sett, högre dos 

luftföroreningar än vuxna eftersom de andas in mer luft i förhållande till sin kroppsvikt. 

De vistas dessutom mycket utomhus och exponeras därför under en större del av sin 

vardag. 

När barn utsätts för luftföroreningar kan utvecklingen av lungorna påverkas så att 

lungorna växer sämre och lungfunktionen påverkas. Man kan även koppla exponering för 

föroreningar från trafiken till symptom och sjukhusinläggning för barn med astma. 

Forskningen visar att det inte finns någon tröskelnivå för när halterna blir skadliga för 

hälsan utan sambandet finns i princip direkt efter det att halterna överskrider de naturliga 

nivåerna.  

Mångfaldsperspektivet 
Ett införande av miljözoner styr vilken typ av fordon som får köra i ett visst område. Det 

innebär samtidigt att vissa typer av fordon stängs ute. För att få köra i zonerna krävs 

nyare bilar i zon 2 och i en eventuell zon 3 krävs el- eller gasdrivna bilar. Det kan därför 

tänkas finnas en utestängningseffekt för de invånare som inte har råd med de tillåtna 

fordonen. Samtidigt är kollektivtrafiken i dessa områden ofta väl utvecklad. Den verkliga 

effekten ur ett socialt perspektiv är därför svårbedömd och bör utredas vidare innan beslut 

om eventuella miljözoner tas.  

Jämställdhetsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.  

Miljöperspektivet 
Införandet av miljözoner skulle med största sannolikhet vara förenat med i huvudsak 

positiva aspekter ur miljösynpunkt. Införandet av miljözon 3 kommer dessutom att kunna 

leda till minskade bullernivåer och minskad klimatpåverkan från trafiken. Miljözoner kan 

därför vara ett kraftfullt redskap för att klara miljömål som Frisk luft, God Bebyggd miljö 

och Begränsad klimatpåverkan.  
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I sammanhanget bör dock klargöras att en helhetsbedömning rörande miljöeffekterna av 

miljözoner behöver göras. Stockholm stad lyfter exempelvis i sin konsekvensutredning av 

införande av miljözoner att det kan finnas en risk för negativa klimateffekter vid 

införande av miljözon klass2. Detta genom att det kan leda till att dieselbilar i högra grad 

byts mot bensinbilar. Om detta är troligt är svårt att bedöma men det visar återigen på 

behovet av att utreda frågan ur ett helhetsperspektiv innan beslut om eventuella 

miljözoner tas.  

Omvärldsperspektivet 
Miljözoner med olika utformning har införts i flera europeiska städer som London, 

Berlin, Oslo, Paris och Bryssel. De utvärderingar som gjorts kring effekterna av 

miljözonerna har framförallt skett i städer där den äldre bilflottan i huvudsak består av 

dieselbilar och zonerna ledde då till en förnyelse av bilparken till nyare dieselbilar. 

Sveriges äldre bilflotta består till en större del av bensinbilar, vilket innebär att ett utbyta 

av de äldre fordonen ger en mindre effekt på luftkvaliteten här.  

Stockholms stad utredde under hösten 2018 införandet av miljözoner som 

rekommenderade att ytterligare miljözoner inte skulle införas med hänvisning till: 

1. Miljökvalitetsnormen uppnås även utan miljözon 

2. Uppoffringarna beräknas bli väsentligt större än vinsterna 

3. Klimateffekten riskerar att bli negativ 

4. Utsläppsdifferentierad trängselskatt och åtgärder för att säkerställa att den tunga 

trafikens möjlighet till full efterlevnad av befintlig miljözon klass 1 bedöms som 

en bättre åtgärd för bättre luftkvalitet.  

Vilka effekter en miljözon har beror på flera faktorer varav många är specifika för den 

plats det handlar om. När det gäller zonens utformning spelar exempelvis zonens storlek i 

förhållande till trafiksystemet och befolkningsstrukturen roll. Det finns dessutom lokala 

förutsättningar som påverkar luftkvaliteten som stadens specifika bebyggelsemorfologi, 

topografi, lokala väderförhållanden och nivåer av utsläpp från andra källor än trafiken. 

För att kunna dra några specifika slutsatser om positiva och negativa effekter av 

införandet av miljözoner behöver därför en utredning tas fram.  

Bilagor 
1. Motion 
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Ärendet  
Karin Pleijel (MP) har lämnat en motion om att förbättra luftkvaliteten i Göteborg genom 

att införa miljözoner för lätta fordon.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret har skickat motionen om att införa miljözoner för lätta fordon för 

att förbättra luftkvaliteten i Göteborg på remiss till Byggnadsnämnden, Miljö- och 

klimatnämnden, Trafiknämnden, Göteborg Energi AB och Renova AB. 

 Motionären föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

3. Att trafiknämnden får i uppdrag att så snart det är möjligt införa miljözon 2 för 

lätta fordon i samma område som nu utgör miljözon 1 för tunga fordon. 

4. Att trafiknämnden får i uppdrag att föreslå områden där det finns stora miljö- och 

hälsovinster med att införa miljözon 3 och förbereda ett sådant genomförande. 

 

Dagens miljözon 

Bakgrund 

Från 1 januari 2020 finns en möjlighet för kommuner att införa tre olika miljözoner, klass 

1, 2 och 3. Kommunerna avgör själva om miljözoner ska införas eller inte samt vilka 

geografiska områden zonerna ska omfatta och eventuella dispenser eller undantag.  
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Miljözon klass 1; Detta är den befintliga miljözonen för tung trafik, som infördes 1996 i 

Göteborg. Reglerna har skärpts över tid och för närvarande gäller att unga fordon som 

klarar Euro V och VI får köra i zonen. 1 januari 2021 skärps reglerna och endast fordon 

klassade enligt Euro VI får då trafikera zonen.  

Miljözon klass 2; Från start tillåts dieselbilar som klarar Euro 5 eller Euro 6 men från 1 

juli 2022 skärps detta till endast Euro 6. Samma gäller för el- och lagghybrider med 

dieselmotor. Bilar med bensinmotor ska klara minst Euro 5 vilket även gäller el- och 

laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar. Bilar med bättre prestanda som elbilar får 

köra i zonen.  

Miljözon klass 3; Här får endast elbilar, bränslecellsbilar och Euro 6-gasbilar köras. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Situationen i staden 

Luftkvaliteten i Göteborg är inte bra och staden har svårt att klara de normer som gäller 

för en god luftkvalitet vilket har stora hälsoeffekter. Särskilt stort är problemet med för 

höga nivåer av kvävedioxid. Även om situationen historiskt har förbättrats kvarstår 

problemen med dålig luft framförallt i centrala staden och längs de stora trafiklederna. 

Detta får också effekter på den möjliga stadsutvecklingen. Dels genom att luftkvaliteten 

påverkar den möjliga utbyggnadsordningen i berörda områdena och dels genom att 

utformningen av de områden som kan utvecklas styrs i stor grad av just 

luftkvalitetsfrågan. En förbättrad luftkvalitet skulle därför ha positiv effekt på 

stadsutvecklingen.  

För att komma tillrätta med detta problem behöver de lokala utsläppen minskas och då är 

trafiken den absolut största källan. Sådan minskning kan ske på flera olika sätt varav 

införandet av miljözoner är en. Ett regionalt åtgärdsprogram för kvävedioxid har tagits 

fram i länsstyrelsens regi och presenterar åtgärder som behöver genomföras för att kunna 

klara miljökvalitetsnormen där en åtgärd av flera är att utreda hur miljözoner för lätta 

fordon skulle kunna utformas och genomföras i Göteborg och Mölndal.  

Miljözoner som åtgärd 

Sammantaget kan man alltså säga att luftföroreningar är ett stort problem i staden idag 

och det krävs åtgärder för att minska denna påverkan. Åtgärder i form av just miljözoner 

skulle ge positiva effekter för luftkvaliteten i zonen men också utanför som en följd av 

ändrad sammansättning på fordonsflottan. Det skulle dock även kunna leda till negativa 

effekter ur exempelvis ekonomisk- och social synvinkel samt eventuellt även påverka 

andra delar av stadens miljömål.  

Kontoret anser att det i dagsläget saknas underlag för att kunna ta ställning kring 

effekterna av ett eventuella införande av miljözoner för lätta fordon i Göteborg i enlighet 

med motionens förslag. Exempelvis saknas bedömningar kring vilka effekter ett sådant 

införande skulle få på miljö- och hälsa, ekonomi och ur social synvinkel. Det saknas 

också underlag kring vilken utformning av ett eventuellt miljözonssystem och den 

geografiska omfattningen av respektive zon som skulle vara det, ur helhetssynpunkt, mest 

effektiva och bästa för Göteborg.  

Ur stadsbyggnadskontorets synvinkel är det också viktigt att särskilt påpeka vikten av att 

konsekvenserna ur stadsutvecklings- och stadskvalitetssynpunkt klarläggs innan 
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eventuellt beslut. Det kan exempelvis handla om vilka effekter en eventuell miljözon 

skulle få på utvecklingen av de stora centrala stadsutvecklingsområdena, vilka de sociala 

konsekvenserna av införandet skulle bli, vilken påverkan på näringslivets förutsättningar 

man kan få osv. 

Att besluta om att införa miljözoner utan att först ordentligt och genomgående utreda 

vilka effekter det skulle få eller för den delen hur systemet ska utformas på bästa möjliga 

sätt, är olämpligt. Det riskerar istället att få stora negativa konsekvenser och kan 

dessutom leda till att den mest effektiva åtgärden ur ett helhetsperspektiv inte väljs.  

Stockholms stad utredde införandet av miljözoner i Stockholm i en rapport från december 

2018. Där rekommenderades att ytterligare miljözoner inte skulle införas med hänvisning 

till exempelvis att kostnaderna väl överstiger nyttorna, att klimateffekterna riskerar att bli 

negativ och att åtgärder i form av differentierad trängselskatt och åtgärder för tung trafik 

skulle vara mer effektiv. Även om situationen skiljer sig vad gäller vissa förutsättningar 

mellan Göteborg och Stockholm visar denna utredning ändå på behovet av att ett 

eventuellt beslut om införande av miljözoner måste föregås av en rejäl genomlysning och 

bedömning av konsekvenserna och om det finna andra alternativ som ur ett 

helhetsperspektiv är mer effektiva.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer därför sammantaget att motionen, såsom den är 

formulerad, ska avstyrkas. Eventuellt fortsatt arbete med miljözoner bör ske via en bred 

utredning av effekterna av införsel av miljözoner som även inkluderar 

stadsutvecklingsfrågorna. 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

Katja Ketola 

Chef Strategiska avdelningen 
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Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) om 
att förbättra luftkvalitén i Göteborg genom att 
inför miljözoner för lätta fordon 

§ 195, 0578/19 

Beslut 

1. Trafiknämnden avstyrker motionen. 

 

Tidigare behandling 
Bordlagt TN 2019-04-26 § 155 

 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2019-04-01 

Yttrande Peter Lintin-Wold (L) bilaga 1 § 195 

Protokollsanteckning (MP) och (V) bilaga 2 § 195 

 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar i första hand att trafiknämnden tillstyrker motionen. Karin 

Pleijel (MP) yrkar i andra hand bifall till trafikkontorets förslag punkt 2 och punkt 3.  

Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets förslag punkt 1 att avstyrka 

motionen samt avslag till trafikkontorets förslag punkt 2 och 3.  

My Alnebratt (S) yrkar bifall till trafikkontorets förslag punkt 1 att avstyrka motionen 

samt avslag till trafikkontorets förslag punkt 2 och 3. 

 

Beslutsordning trafikkontorets förslag punkt 1 att avstyrka motionen 
Ordförande Toni Orsulic (M) ställer yrkandet från Karin Pleijel (MP) om tillstyrkande av 

motionen mot yrkandet från ordförande Toni Orsulic (M) och My Alnebratt (S) om 

avstyrkande av motionen. Ordförande Toni Orsulic (M) finner att trafiknämnden 

avstyrker motionen.   

 

Omröstning begärs. 

 

Omröstning om trafikkontorets förslag punkt 1 att avstyrka motionen 
Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för avstyrande av motionen. 

Nej-röst för tillstyrkande av motionen. 

 

Trafiknämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-05-16 



 

 

Trafiknämnden 
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Ordförande Toni Orsulic (M), Henrik Munck (D), Peter Lintin-Wold (L), My Alnebratt 

(S), Naod Habtemichael (C) och Ronny Svensson (S) röstar ja.  

 

Lars Berggren (MP), Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP) röstar nej.  

 

Med sex ja-röster och tre nej-röster beslutar trafiknämnden att avstyrka motion av Karin 

Pleijel (MP) om att förbättra luftkvalitén i Göteborg genom att inför miljözoner för lätta 

fordon.  

 

Beslutsgång trafikkontorets förslag punkt 2  

Ordförande Toni Orsulic (M) ställer yrkandet från ordförande Toni Orsulic (M) och My 

Alnebratt (S) om avslag till trafikkontorets förslag punkt 2 mot yrkandet från Karin 

Pleijel (MP) om bifall till trafikkontorets förslag punkt 2. Ordförande Toni Orsulic (M) 

finner att trafiknämnden avslår trafikkontorets förslag punkt 2.  

Omröstning begärs.  

Omröstning trafikkontorets förslag punkt 2 

Trafiknämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för avslag till trafikkontorets förslag punkt 2. 

Nej-röst för bifall till trafikkontorets förslag punkt 2.  

Ordförande Toni Orsulic (M), Henrik Munck (D), Peter Lintin-Wold (L), My Alnebratt 

(S), Naod Habtemichael (C) och Ronny Svensson (S) röstar ja.  

Lars Berggren (MP), Gertrud Ingelman (V) och Karin Pleijel (MP) röstar nej.  

Med sex ja-röster och tre nej-röster beslutar trafiknämnden att avslå trafikkontorets 

förslag punkt 2. 

 

Beslutsgång trafikkontorets förslag punkt 3 

Ordförande Toni Orsulic (M) meddelar att punkt 3 fallit, då varken punkt 1 eller 2 

bifallits.  

 

 

Protokollsanteckningar 
Yttrande Peter Lintin-Wold (L) bilaga 1 § 195 

Protokollsanteckning (MP) och (V) bilaga 2 § 195 

 

 

 



 

 

Trafiknämnden 
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Protokollsutdrag skickas till  
Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Dag för justering 

2019-05-23 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Sara Olsson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic 

 

Justerande 

Karin Pleijel 

 



                                                                                                                                             
Trafiknämnden 

2019-05-16 

 

 

§20 Protokollsanteckning (MP) och (V) 

Angående Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) om att 

förbättra luftkvaliteten i Göteborg genom att införa miljözoner 

för lätta fordon. 

 

Vi i Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet är angelägna om att införa 

miljözoner i Göteborg. Göteborg har redan idag miljözon för tunga fordon, att 

gå vidare med övrig trafik ser vi som ett nödvändigt steg för att närma oss våra 

miljömål om frisk luft och god bebyggd miljö. 

 

Vi hade gärna gått fortare fram så som motionen föreslår men ser att den 

utredning som trafikkontoret nu föreslår kan vara ett rimligt första steg. 

Miljözoner finns idag redan i andra städer i Europa och är ett viktigt verktyg för 

att minska utsläppen av kväveoxider och partiklar från biltrafiken och även 

dämpa trafiken. Vi ser att miljözoner skulle ge en mer trivsam och hälsosam 

stadsmiljö som gynnar både boende och besökare.  

 



Trafiknämnden 2019-05-16 
 
 

 
 
Yttrande (l) gällande. §20 ”Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) om att förbättra luftkvalitén i 
Göteborg genom att inför miljözoner för lätta fordon.” 
 
Liberalerna motsätter sig inte i princip att klimat och miljönämnden utreder eventuellt behov av 
miljözoner. Frågan kan tas upp i miljö- och klimatnämnd, men då behöver detta förhandlas och 
läggas till i nästa års budget. Inom nuvarande budget finns inga medel avsatta för detta varvid 
liberalerna yrkar avslag på i punkt 2.  
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Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) om att 
förbättra luftkvaliteten i Göteborg genom att införa 
miljözoner för lätta fordon. 

Förslag till beslut 
1. Trafiknämnden avstyrker motionen. 

2. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att trafiknämnden och miljö- och 

klimatnämnden ges i uppdrag att utreda miljö- och hälsomässiga effekter och 

samhällsekonomiska konsekvenser av att införa miljözon klass 2 respektive 

miljözon klass 3 i Göteborg. 

3. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att trafiknämnden och miljö- och 

klimatnämnden tilldelas 1 miljon kronor i utökande medel för att finansiera 

utredningarna. 

Sammanfattning 
Karin Pleijel (MP) har den 20 december 2018 lämnat en motion om att förbättra 

luftkvaliteten i Göteborg genom att införa miljözoner för lätta fordon (Handling 2018 nr 

227, stadsledningskontorets dnr 0322/19). Kommunstyrelsen har skickat motionen för 

yttrande till byggnadsnämnden, miljö-och klimatnämnden, trafiknämnden, Göteborg 

Energi AB och Renova AB.  

Regeringen ger kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från den 1 januari 

2020, miljözon klass 1, 2 och 3. Respektive kommun avgör själv om de vill införa 

miljözoner eller ej. Kommunen beslutar även om vilka geografiska områden miljözonerna 

ska omfatta, samt om eventuella dispenser eller undantag. 

Luftföroreningar är ett stort hälsoproblem och det är viktigt att vi vidtar åtgärder för att 

minska utsläppen av hälsoskadliga ämnen och partiklar från trafiken i Göteborg. För att 

nå en hälsosam livsmiljö i staden räcker det inte att klara miljökvalitetsnormerna, utan 

staden behöver arbeta aktivt för att uppfylla nivåerna i Göteborgs Stads miljökvalitetsmål 

för Frisk Luft som kommunfullmäktige antagit.  

Minskad miljö-, hälso- och klimatpåverkan från trafik kan uppnås genom flera olika 

åtgärder, eller kombinationer av åtgärder. För staden är det viktigt att använda de verktyg 

som ger så hög miljömässig nytta som möjligt i förhållande till samhällsekonomiska 

kostnader. Staten har gett kommunerna möjlighet att införa miljözoner som ett verktyg 

för att förbättra luftkvaliteten i städerna, men även för att minska klimatpåverkan från 

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Sammanträdesdatum 

2019-04-25 

2019-05-16 

Utfärdat 2019-04-01 

Diarienummer 0578/19 

 

Avdelning Samhälle 

Malin Östblom/Trafikkontoret/GBGStad 

Telefon: 031-368 23 43 

E-post: malin.ostblom@trafikkontoret.goteborg.se  
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trafiken. Göteborg Stad bör därför utreda effekterna av ett införande av miljözon 2 

och/eller miljözon 3. 

Ekonomiska konsekvenser 
Införande och övervakning av nya miljözoner innebär ökade kostnader för staden och 

staten. Miljözonens reglering innebär också kostnader för de fordonsägare (privatpersoner 

och företag) som måste anpassa sig. En bättre luftkvalitet, mindre buller och minskad 

klimatpåverkan som effekt av miljözonerna kommer dock att innebära minskade 

kostnader för samhället. De samhällsekonomiska konsekvenserna av att införa miljözoner 

beror på typ av zon, placering, storlek och utformning av zonerna och behöver utredas 

innan beslut om införande av miljözoner tas. En utredning av de miljö- och hälsomässiga 

effekterna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av att införa de olika 

miljözonerna förutsätter ett utökat driftbidrag till trafiknämnden och miljö- och 

klimatnämnden på 1 miljon kronor. 

Barnperspektivet 
Barn är särskilt känsliga för dåliga luftmiljöer och buller. Barn rör sig mera och har en 

snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt sett mer 

luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna. 

Luftföroreningar förvärrar ofta sjukdomar i luftvägarna och exponering för föroreningar 

från trafiken kan kopplas till symtom och sjukhusinläggning hos barn med astma. Man 

har inte funnit någon nedre gräns för påverkan och därför är det viktigt att uppnå en 

luftmiljö i staden med så lite föroreningar som möjligt. 

När barn under lång tid utsätts för luftföroreningar kan utvecklingen av lungorna 

påverkas så att lungorna växer sämre samt att lungfunktionen påverkas. Gränsvärden som 

miljökvalitetsnormer syftar till ett absolut tak för att undvika en oacceptabel nivå av 

luftföroreningar men miljökvalitetsnormerna ger inte det skydd som behövs för en god 

livsmiljö. Därför bör man istället utgå från målnivåerna i stadens lokala miljökvalitetsmål 

för Frisk Luft, som kommunfullmäktige antagit, i miljöer där barn vistas regelbundet. 

Mångfaldsperspektivet 
Ett införande av miljözoner styr vilka fordon som tillåts köra inom den del av staden som 

zonen utgör. För att få köra i zonerna krävs en nyare bil (zon 2) eller el- eller gasdrivna 

fordon (zon 3). Ett vanligt argument mot miljözoner är att ägare av förbjudna fordon ofta 

har lägre inkomster än ägare av tillåtna fordon, och att människor med lägre inkomst 

därför kommer att drabbas hårdare.  

Jämställdhetsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Syftet de nya miljözonerna är att de ska vara ett verktyg för att förbättra luftkvaliteten i 

städerna. Införande av miljözon 3 leder även till minskat buller och minskad 

klimatpåverkan från trafiken. Ett införande av miljözoner är därför en kraftfull åtgärd för 

att staden ska klara av att nå Miljömålen avseende Frisk Luft, God bebyggd miljö och 

Begränsad klimatpåverkan. 
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Omvärldsperspektivet 
Miljözoner med lite olika utformning har införts i en rad europeiska städer, bland annat 

London, Berlin, Oslo, Paris, och Bryssel. De utvärderingar som utförts gäller främst 

städer som hade stor andel äldre dieselbilar, och miljözonerna resulterade i att man bytte 

de äldsta dieselbilarna mot nyare. Sveriges äldre bilflotta består dock till en större del av 

bensinbilar, vilket innebär att ett utbyte av de äldre fordonen ger en mindre effekt på 

luftkvaliteten här. 

Hur stor miljöeffekt en miljözon har i en stad beror, förutom ålder och typ av fordon i 

fordonsflottan, i stor utsträckning på de specifika förutsättningarna för staden. Faktorer 

som påverkar är bland annat zonens storlek i relation till trafiksystem och 

befolkningsstruktur. Den lokala luftkvaliteten påverkas även av stadens specifika 

bebyggelse, topografi, lokala väderförhållanden och nivån av utsläpp från andra källor än 

vägtrafiken. 

Samverkan 
Ingen samverkan är nödvändig. 

 

 

Bilagor 

1. Motion av Karin Pleijel (MP) om att förbättra luftkvaliteten i Göteborg genom att 

införa miljözoner för lätta fordon (KF handling 2018 nr 227) 
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Ärendet  
Karin Pleijel (MP) har lämnat en motion om att förbättra luftkvaliteten i Göteborg genom 

att införa miljözoner för lätta fordon. I motionen förslås kommunfullmäktige besluta: 

1. Att trafiknämnden får i uppdrag att så snart det är möjligt införa miljözon 2 för 

lätta fordon i samma område som nu utgör miljözon 1 för tunga fordon. 

2. Att trafiknämnden får i uppdrag att föreslå områden där det finns stora miljö- och 

hälsovinster med att införa miljözon 3 och förbereda ett sådant genomförande. 

Trafikkontoret har begärt och fått förlängd remisstid till 6 maj 2019. 

 

Beskrivning av ärendet 
Karin Pleijel (MP) har den 20 december 2018 lämnat en motion om att förbättra 

luftkvaliteten i Göteborg genom att införa miljözoner för lätta fordon (Handling 2018 nr 

227, stadsledningskontorets dnr 0322/19). Kommunstyrelsen har skickat motionen för 

yttrande till byggnadsnämnden, miljö-och klimatnämnden, trafiknämnden, Göteborg 

Energi AB och Renova AB.  

Möjlighet för kommuner att införa miljözoner för lätta fordon 

Regeringen ger kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från den 1 januari 

2020, miljözon klass 1, 2 och 3. Respektive kommun avgör själv om de vill införa 

miljözoner eller ej. Kommunen beslutar även om vilka geografiska områden miljözonerna 

ska omfatta, samt om eventuella dispenser eller undantag.  

Miljözon klass 1 (befintlig miljözon) 

Miljözon klass 1 är den befintliga miljözonen för tung trafik, som infördes 1996 i 

Göteborg. Reglerna för denna har skärpts över tid och för närvarande får alla tunga 

fordon som klarar Euro V och VI köra i miljözonen. Från den 1 januari 2021 skärps 

reglerna och endast Euro VI-klassade fordon får köra i miljözonen. 

Miljözon klass 2 

Från 2020 har kommuner möjlighet att införa miljözoner för personbilar och lätta 

lastbilar. Till en början kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 (i 

huvudsak nyare än september 2011) och Euro 6 (i huvudsak nyare än september 2015) att 

få köra där. Men från och med 1 juli 2022 kommer kraven skärpas för dieselbilarna så att 

endast dieselfordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6 får köra. Samma gäller för 

el- och laddhybrider med dieselmotor. Bilar med bensinmotor ska klara minst Euro 5 för 

att få tillträde till zonen, och detta gäller även elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar 

och E85-bilar. Bilar med bättre miljöprestanda, som till exempel elbilar och 

bränslecellsbilar får också köra i zonen. 

Miljözon klass 3 

Från 2020 får kommuner möjlighet att införa miljözon klass tre för personbilar, lätta 

lastbilar och tung trafik. I miljözon klass 3 får endast elbilar, bränslecellsbilar och Euro 6-

gasbilar köras. 
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Förvaltningens bedömning 
 
Luftkvaliteten i Göteborg 

I centrala Göteborg har vi svårt att klara de normer som gäller för en bra luftkvalitet. 

Detta gäller särskilt kvävedioxid, där den största utsläppskällan i stadsmiljö är trafiken. 

Avgaserna har blivit renare men ändå finns föroreningar i utsläppen som påverkar miljön 

och hälsan negativt. Förutom kvävedioxid ger trafiken även utsläpp av koldioxid och 

partiklar. Buller och luftföroreningar utgör idag hinder för att kunna bebygga vissa delar 

av staden. 

För att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen är det nödvändigt 

att minska de lokala utsläppen. Utöver vägtrafiken, som är den dominerande källan, ger 

sjöfarten och arbetsmaskiner märkbara bidrag till kvävedioxidhalterna där människor 

vistas. I samband med framtagandet av Åtgärdsprogram för kvävedioxid i 

Göteborgsregionen gjorde Miljöförvaltningen i Göteborg beräkningar för olika scenarier 

med minskade utsläpp av kväveoxider från vägtrafik och kollektivtrafik i Göteborgs stad. 

Resultaten visar att för att sänka halterna generellt i Göteborg och Mölndal får man bäst 

effekt genom att kraftigt minska emissionerna från den tunga trafiken (utsläppskrav Euro 

VI). Dessutom har en kraftig minskning (storleksordningen 50 procent) av utsläppen från 

all vägtrafik, d.v.s. både lätta och tunga fordon, en tillräcklig effekt för att 

miljökvalitetsnormen ska kunna klaras. För dessa scenarier beräknas nivåerna för 

kvävedioxidnormen klaras i Göteborg och Mölndal. Undantaget är kortare sträckor längs 

de statliga vägarna samt vid tunnelmynningar. En liknande effekt kan sannolikt erhållas 

genom exempelvis en kombination av minskade trafikmängder, stor andel el för lätta 

fordon samt en snabb övergång till EU:s strängaste utsläppskrav för den tunga trafiken 

(Euro VІ). 

Miljökvalitetsnormerna är dock ingen gräns för när luften är bra, utan är det absoluta 

taket för att undvika en oacceptabel nivå av luftföroreningar. För att uppnå en god 

livsmiljö behöver man istället utgå ifrån de nivåer som anges inom Miljökvalitetsmålet 

för Frisk Luft som kommunfullmäktige antagit. 

Hälsoeffekter av dålig luftkvalitet 

Luftföroreningar från trafiken har en rad olika negativa hälsoeffekter och det finns tydliga 

samband mellan exponering av luftföroreningar och olika sjukdomar som lungsjukdomar, 

hjärt- och kärlsjukdomar samt ökad dödlighet. I Sverige orsakas ca 3000 förtidiga 

dödsfall om året av utsläpp från trafiken. Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar och 

det verkar inte finnas någon nedre gräns för när effekterna uppkommer. Forskningen visar 

att ju mer kunskap vi får desto fler hälsoeffekter kan kopplas till förorenad luft. 

Utredning av effekter av miljözoner i Stockholms Stad 

Stockholms Stad har i en utredning analyserat effekterna av ett antal olika möjliga 

utformningar av en miljözon klass 2 i Stockholm (Effekter av miljözoner i Stockholms 

Stad, Dnr KS 2019/7). Utredningen jämför fyra olika alternativa utformningar, samt ett 

jämförelsealternativ för år 2022. Samtliga beräkningar förutsätter full efterlevnad av 

kraven i miljözonerna. 

Utredningen visar att i Stockholm skulle miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid klaras 

2022 redan i jämförelsealternativet på grund av att de nuvarande miljözonskraven för 

tunga fordon skärps, samtidigt som övrig fordonspark också byts ut och blir renare. Vid 
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införande av miljözon klass 2 i samma område som den idag befintliga miljözon 1 för 

tung trafik skulle kvävedioxidhalterna sjunka ytterligare. De samhällsekonomiska 

kostnaderna av att införa miljözon 2 uppskattas dock vara högre än nyttorna. Dessutom 

ser man en risk att införandet av en miljözon 2 kan leda till ökad klimatpåverkan, då man 

ser att det finns en utbredd missuppfattning om att miljözon 2 innebär ett förbud mot alla 

dieselbilar, och att det skulle innebära att fler nybilsköpare väljer bensinbilar istället. 

Detta skulle ha en negativ klimatpåverkan eftersom bensinfordon har högre 

koldioxidutsläpp i förhållande till dieselfordon. Utredningen bedömer att andra åtgärder, 

som tex utsläppsdifferentierade trängselskatter, är bättre åtgärder för att för att nå en 

bättre luftkvalitet i Stockholm. 

Effekter av att införa miljözoner i Göteborg bör utredas 

Luftföroreningar är ett stort hälsoproblem i staden och det är viktigt att staden vidtar 

åtgärder för att minska utsläppen av hälsoskadliga ämnen och partiklar från trafiken. För 

att nå en hälsosam livsmiljö räcker det inte att klara miljökvalitetsnormerna, utan staden 

behöver arbeta aktivt för att uppfylla nivåerna i stadens miljökvalitetsmål för Frisk Luft.  

Införande av miljözoner har inte bara inverkan på miljön inom zonen eftersom de fordon 

som tillåts att köra inom zonen även kör utanför. Ett införande av miljözoner tydliggör 

också vilken utveckling som staden vill se avseende renare fordonsflotta, och kan på så 

sätt skynda på övergången mot renare och tystare fordon. 

Minskad miljö-, hälso- och klimatpåverkan från trafik kan uppnås genom flera olika 

åtgärder, eller kombinationer av åtgärder. För staden är det viktigt att använda de verktyg 

som ger så hög miljömässig nytta som möjligt i förhållande till samhällsekonomiska 

kostnader. Staten har gett kommunerna möjlighet att införa miljözoner som ett verktyg 

för att förbättra luftkvaliteten i städerna, men även för att minska klimatpåverkan från 

trafiken. Trafikkontoret föreslår därför att Göteborg Stad ska utreda effekterna av ett 

införande av miljözon 2 och miljözon 3. En utredning av de miljö- och hälsomässiga 

effekterna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av att införa de olika 

miljözonerna förutsätter ett utökat driftbidrag till trafiknämnden och miljö- och 

klimatnämnden på 1 miljon kronor. 

 

 

 

 

 

 

Stefan Eglinger  

Trafikdirektör 

 

Jenny Adler 

Avdelningschef 
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§ 82   Dnr 2019-758 

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss om motion av 
Karin Pleijel (MP) om att förbättra luftkvalitén i Göteborg 
genom att införa miljözoner för lätta fordon, dnr 0322/19 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden avstyrker motionen och skickar över miljöförvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-04-11 med bilaga. 

Yrkande från MP daterat 2019-04-23. 

Yrkanden 
Helena Norin (MP) yrkar med instämmande av Malin Sommanö (MP) bifall till yrkandet 
från MP. 

Emmyly Bönfors (C) yrkar med instämmande av M och S bifall till miljöförvaltningens 
förslag. 

Reservationer 

Helena Norin (MP) och Malin Sommanö (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
yrkandet från MP. 

Protokollsutdrag och handlingar skickas till 
Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Dag för justering 

2019-04-26 
 

 

 

Miljö- och klimatnämnden 
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Vid protokollet 
 

 

 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2019-04-29. 

 

Sekreterare 

Sara Alander 

 

 

Ordförande 

Emmyly Bönfors (C) 
Justerande 

Helena Norin (MP) 



 

      1 (1) 

  

   

2019-04-23 

 

Yrkande från MP 

Miljözonsmotionen (ärende 13) 

På ärende 13 om motionen om miljözoner (som förvaltningen avstyrker) vill vi göra 
följande tilläggsyrkande: 

I TU står ”Göteborgs Stad bör utreda effekterna av ett införande av miljözon klass 2 och 
3 innan beslut tas. Utredningen behöver visa att de lokala förutsättningarna är sådana 
att de samhällsekonomiska konsekvenser som en miljözon medför kan motiveras, eller 
om andra åtgärder och styrmedel är att föredra”. Vi yrkar på att miljöförvaltningen 
genomför en sådan utredning i samverkan med trafikkontoret och andra förvaltningar 
som kan bidra med viktig kunskap. 
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss om 
motion av Karin Pleijel (MP) om att förbättra 
luftkvalitén i Göteborg genom att införa 
miljözoner för lätta fordon, dnr 0322/19 

Förslag till beslut 
Miljö- och klimatnämnden avstyrker motionen och skickar över miljöförvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Ärendet avser en motion av Karin Pleijel (MP) om att förbättra luftkvaliteten i Göteborg 
genom att införa miljözoner för lätta fordon. Kommunstyrelsen önskar miljö- och 
klimatnämndens yttrande.  

Från och med 1 januari 2020 ger regeringen kommuner möjlighet att införa tre olika 
miljözoner; miljözon klass 1, 2 och 3. Miljözon klass 1 motsvarar dagens befintliga 
miljözon för tunga fordon, medan miljözon klass 2 och 3 även omfattar lätta fordon. Det 
är upp till varje kommun att själva avgöra om de vill införa miljözoner, och även om det 
geografiska området som zonen ska omfatta.  

Bestämmelser om miljözoner bidrar sannolikt till bättre miljö och hälsa inom zonen, 
främst tack vare bättre luftkvalitet. Utan att tillsätta en utredning är det dock svårt att 
avgöra hur pass stor förbättringen skulle bli. Det är också oklart i vilken utsträckning ett 
införande av miljözoner påverkar klimat och buller, och hur området utanför miljözonen 
påverkas.  

Göteborgs Stad bör utreda effekterna av ett införande av miljözon klass 2 och 3 innan 
beslut tas. Utredningen behöver visa att de lokala förutsättningarna är sådana att de 
samhällsekonomiska konsekvenser som en miljözon medför kan motiveras, eller om 
andra åtgärder och styrmedel är att föredra. Flera alternativa åtgärder finns i 
Länsstyrelsens åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen.1 

Ekonomiska konsekvenser 
Luftföroreningar kan orsaka cancer och luftvägsproblem, vilket kostar samhället stora 
summor pengar. Om utsläppen av hälsofarliga ämnen kan minska så är det positivt ur 
detta perspektiv.  

                                                      
1 Länsstyrelsen Västra Götaland, Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen, reviderat 
program 2018-06-19 
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Införande av miljözoner kan medföra ökade kostnader för kommunen om resurser ska 
tillsättas för att kontrollera dess efterlevnad. Här tillkommer också administrativa 
kostnader såsom förvaltning, nya kartor och logistikplanering, skyltning av zonen med 
mera. Förslaget kan också innebära ökade krav på kollektivtrafik, vilket kan medföra 
ökade kostnader för regionen.  

En mer precis beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna av motionens förslag 
behöver utredas innan beslut om införande av miljözoner tas. 

Barnperspektivet 
Barn och unga är särskilt känsliga för luftföroreningar. Om de lokala utsläppen av 
kväveoxider och partiklar kan minska är det positivt ur detta perspektiv.  

Mångfaldsperspektivet 
Det är viktigt att ta hänsyn till mångfaldsperspektivet i frågan om miljözoner, och denna 
fråga lyfts ofta upp i debatten. Miljözoner påverkar inte bara de som bor inom området, 
utan även de som bor utanför och som reser in i det. I hur stor utsträckning olika grupper 
av människor påverkas är oklart, och behöver utredas innan beslut om införande av 
miljözoner tas. 

Ett argument mot miljözoner är att ägare av förbjudna (äldre) fordon ofta har lägre 
inkomster än ägare av tillåtna (nyare) fordon, och att människor med lägre inkomst därför 
kommer att drabbas hårdare. Ett införande kan också påverka 
andrahandsfordonmarknaden, och därmed omfördela förmögenhet från ägare av äldre 
fordon till ägare av nyare fordon. Det är dessutom troligt att ägare av nyare fordon skulle 
ta över åtminstone en del av det gatuutrymme som tidigare användes för äldre fordon. 

Undantag från miljözonsregler kan ges för bland annat transporter av sjuka, och för 
fordon som fraktar förare som innehar parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det går 
således att undvika att dessa grupper av människor påverkas negativt av införande av 
miljözoner. 

Jämställdhetsperspektivet 
I jämställdhetsperspektivet behöver vi ta hänsyn till att män och kvinnor har olika 
körvanor och körmönster i och utanför staden. 

Miljöperspektivet 
Se under rubriken Förvaltningens bedömning. 

Omvärldsperspektivet 
Göteborg var först i världen med att införa miljözoner för tunga fordon 1996, och sedan 
dess har flera länder inom EU infört ”low emission zones (LEZ)” i centrala delar av städer. 
I vissa länder, däribland Belgien, Frankrike, Nederländerna, och Tyskland, har miljözonen 
utvecklats till att i någon form även innefatta lätta fordon. 2  

En kartläggning från Trafikanalys TRAFA3 visar att miljözoner för lätta fordon kan se 
väldigt olika ut avseende storlek, vilka fordon som berörs och vilka emissionskrav som 

                                                      
2 http://urbanaccessregulations.eu , sidan besökt senast 2019-02-20 
3 TRAFA Trafikanalys, Miljözoner för personbilar i EU, PM 2015:13 

http://urbanaccessregulations.eu/
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ställs. Flera miljözoner samordnas med trängselavgifter, både vad gäller geografisk 
omfattning och kontrollsystem. Detta kan exempelvis innebära att alla fordon måste 
betala en avgift för att åka in i zonen, samtidigt som endast bilar som uppfyller 
miljözonskraven tillåts att åka in. Kartläggningen visar också att miljözoner ofta är 
tidsbegränsade, och till exempel enbart gäller vissa tider eller dagar. Tidsbegränsade 
miljözoner öppnar för att styra så att utsläppen minskar då de är som högst, men samtidigt 
skapa tillgänglighet när det är möjligt. Undantag görs i vissa länder för till exempel 
utryckningsfordon, boende, veteranfordon, taxi, arbetsmaskiner och fordon med personer 
med funktionsnedsättning. 

TRAFA sammanfattar att de generella effekterna som miljözoner för lätta fordon har gett 
är dels påskyndad förnyelse av fordonsflottan, dels bättre luftkvalitet både inom och 
utanför zonen. Vidare så dras slutsatsen att miljözoner inte löser problem avseende 
trängsel och trafikmängd.  

Hur stor miljöeffekt en miljözon har i en stad beror i stor utsträckning på de specifika 
förutsättningarna för staden. Faktorer som påverkar är bland annat zonens storlek i 
relation till trafiksystem och befolkningsstruktur, och på hur stor andel av fordonsflottan 
som påverkas. Den lokala luftkvaliteten påverkas även av stadens specifika bebyggelse, 
topografi, lokala väderförhållanden och nivån av utsläpp från andra källor än vägtrafiken.   

Bilaga 
Motion av Karin Pleijel (MP) om att förbättra luftkvalitén i Göteborg genom att införa 
miljözoner för lätta fordon 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över 
motion av Karin Pleijel (MP) för att förbättra luftkvaliteten i Göteborg genom att införa 
miljözoner för lätta fordon, senast den 30 april 2019.  

Miljöförvaltningen har bedömt förslagen i motionen och tagit fram detta förslag till 
yttrande. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser en motion av Karin Pleijel (MP) om att förbättra luftkvaliteten i Göteborg 
genom att införa miljözoner för lätta fordon. Motionen föreslår  

1. att trafiknämnden får i uppdrag att så snart det är möjligt införa miljözon 2 för 
lätta fordon i samma område som nu utgör miljözon 1 för tunga fordon.  

2. att trafiknämnden får i uppdrag att föreslå områden där det finns stora miljö- och 
hälsovinster med att införa miljözon 3 och att förbereda ett sådant genomförande. 

Miljözoner 

Från och med år 2020 ger regeringen kommunerna i Sverige möjlighet att införa tre olika 
miljözoner; klass 1, 2 och 3. Det är kommunerna själva som avgör om de vill införa 
miljözoner eller ej. Det är också kommunerna själva som beslutar om det geografiska 
området som miljözonen ska omfatta, samt om eventuella dispenser och undantag. 
Undantag kan till exempel gälla fordon som används för transporter av sjuka, 
utryckningsfordon, och fordon som fraktar förare som innehar parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade.  

Miljözon klass 1 (befintlig miljözon) 
Miljözon klass 1 är dagens miljözon, som gäller för tunga fordon. För närvarande får alla 
fordon som klarar utsläppsklass Euro V köra inom zonen. Kraven har skärpts succesivt 
sedan införandet, och från och med 1 januari 2021 måste utsläppsklass Euro VI klaras. 
Den geografiska omfattningen av Göteborgs nuvarande miljözon illustreras i figur 1. 

Miljözon klass 2 (möjlig miljözon) 
Från år 2020 har kommuner möjlighet att införa miljözon klass 2, som gäller personbilar, 
lätta bussar och lätta lastbilar. För att få köra i miljözon 2 måste bensin- och dieseldrivna 
fordon uppfylla utsläppsklass Euro V (i huvudsak fordon som är tillverkade efter 
september 2011). Från och med 1 juli 2022 skärps kraven för dieselfordon, som då måste 
klara utsläppsklass Euro VI (i huvudsak fordon som är tillverkade efter september 2015).  

Miljözon klass 3 (möjlig miljözon) 
Från år 2020 har kommuner möjlighet att införa miljözon klass 3 för personbilar, lätta 
lastbilar och tunga fordon. Här får endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon 
köras, lätta som tunga. Gasfordon får köras inom zonen om de uppfyller utsläppsklass 
Euro VI. För tunga fordon gäller att även laddhybrider får köras om de uppfyller 
utsläppsklass Euro VI. I miljözon 3 premieras tysta och emissionsfria fordon. 
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Figur 1. Miljözonskarta tunga fordon. (karta: Göteborgs stad) 

Luftkvalitet 

Göteborg har problem med höga kvävedioxidhalter, och periodvis kan även halterna av 
partiklar vara relativt höga. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid har under flera år 
överskridits i anslutning till de statliga lederna, och vid andra vältrafikerade vägar i 
staden. Vägtrafiken står för det enskilt största bidraget till kvävedioxidhalterna även på 
platser där människor vistas, och därför är det angeläget att minska utsläppen från just 
vägtrafiken.  

Redan den beslutade skärpningen av den befintliga miljözonen för tunga fordon, som 
träder i kraft 2021, kommer att ha en mycket positiv inverkan på de sammantagna 
kvävedioxidhalterna i Göteborg. Detta konstateras i miljöförvaltningens beräkningar av 
källbidrag och minskningsscenarier för kvävedioxid i Göteborgsregionen. 4 I ett scenario 
där all tung trafik i Göteborg uppfyller utsläppsklass Euro VI beräknas halterna minska 
betydligt i anslutning till de flesta vägar och leder. Särskilt stor skillnad ses i innerstaden 
och längs Söderleden-Västerleden. Inga motsvarande beräkningar har gjorts för 
partikelhalter. 

Införandet av miljözon 2 i samma geografiska område som nuvarande miljözon 1 skulle 
sannolikt innebära förbättringar för luftkvaliteten i Göteborg. Hur pass stor denna 
förbättring skulle bli är svårt att avgöra utan att tillsätta en utredning. Den lätta trafikens 

                                                      
4 Miljöförvaltningen Göteborgs stad, Beräkningar av källbidrag och minskningsscenarier för 
kvävedioxid i Göteborgsregionen – underlag för åtgärdsprogrammet för kvävedioxid i 
Göteborgsregionen, utredningsrapport 2016:18 
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bidrag till kvävedioxidhalterna är inte i samma storleksordning som den tunga trafikens 
bidrag, och en minskning av utsläpp från lätta fordon ger således inte lika stor positiv 
effekt.  

Införandet av miljözon 3 skulle högst sannolikt ha mycket stor positiv inverkan på 
luftkvaliteten i lokala områden, där utsläppen minskar avsevärt. Miljözon 3 kan också ha 
en spridningseffekt och påverka luftkvaliteten utanför zonen. 

En ytterligare aspekt på att införa miljözoner är att fordon som inte uppfyller kraven i 
zonen tar andra vägar, där utsläppen då riskerar att bli högre än tidigare. 

Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram ett åtgärdsprogram för kvävedioxid i 
Göteborgsregionen5, som pekar ut ett antal åtgärder för att sänka halterna av kvävedioxid. 
En av de föreslagna åtgärderna är att utreda hur miljözoner för lätta fordon skulle kunna 
utformas och genomföras i Göteborg och Mölndal. Andra förslag är bland annat att 
differentiera trängselskatten, och att på olika sätt utveckla och gynna kollektivtrafiken. 
Det är möjligt att det finns förslag i åtgärdsprogrammet som är mer effektiva än ett 
införande av miljözoner, och detta bör utredas.  

Klimatpåverkan 

Syftet med miljözoner är främst att ge kommunerna ytterligare verktyg för att påverka 
den lokala luftkvaliteten genom att minska utsläppen av kväveoxider och partiklar. 
Vägtrafiken bidrar dock även till utsläpp av klimatpåverkande gaser, främst koldioxid, 
som har en global påverkan. Miljözonskrav för lätta fordon skulle kunna medföra en viss 
positiv klimateffekt i och med en förnyelse av fordonsflottan inom området, eftersom 
nyare fordon generellt anses vara mer effektiva och därmed ge lägre koldioxidutsläpp 
än äldre fordon. Det är osäkert hur stor den effekten kan bli, eftersom 
miljözonsområdet är mycket begränsat. 

Transportstyrelsen6 menar att införande av miljözoner skulle kunna ha en positiv 
klimateffekt, om den påskyndade förnyelsen av fordonsflottan får spridning utanför 
miljözonsområdet. Det som krävs då är att de fordon som byts ut på grund av 
miljözonskraven lever vidare utanför zonen, och att detta bidrar till att ännu äldre fordon 
skrotas i snabbare takt. Miljözoner kan också bidra till att driva fram ny teknik. 

Enligt en rapport från Stadsledningskontoret i Stockholms stad7 finns det dock en risk för 
att miljözon 2 resulterar i en negativ klimateffekt, genom en övergång från dieselbilar till 
bensinbilar. Författaren menar att det finns en utbredd missuppfattning om att miljözon 2 
innebär förbud mot alla lätta dieselfordon, och att ett införande därför kan leda till en 
minskning av nya dieselbilar på vägarna. Om nybilsköpare väljer bensinbilar i stället 
för dieselbilar kan det få klimateffekter, eftersom nya dieselfordon har lägre 
koldioxidutsläpp i förhållande till bensinfordon. En sådan effekt bör kunna undvikas 
med god kommunikation och framförhållning. 

                                                      
5 Länsstyrelsen Västra Götaland, Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen, reviderat 
program 2018-06-19 
6 Transportstyrelsen, Miljözoner för lätta fordon – redovisning av regeringsuppdrag, 2017 
7 Stadsledningskontoret, Stockholms stad, Effekter av miljözoner i Stockholms stad, december 
2018.  
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I miljöförvaltningens utredning om Fossilfritt Göteborg8 pekas miljözon 3 ut som en av 
de åtgärder som ger störst positiv klimateffekt.  

Buller 

Det är inte självklart att ett införande av miljözon 2 för lätta fordon kommer att påverka 
trafikbullret inom zonen. Bullernivåerna bestäms av hur många fordon som kör på 
vägarna, snarare än av hur rena och energieffektiva fordonen är. Om äldre fordon ersätts 
med nya fordon med förbränningsmotor, samtidigt som den totala trafikmängden inte 
minskar, så minskar inte heller bullret från trafiken. Om trafikmängden minskar, eller om 
äldre fordon ersätts med tysta elfordon, så kan det ha en positiv effekt på bullernivåerna.  

Hållbar stadsutveckling 

I stadsplaneringen tas stor hänsyn till luftkvalitetsfrågan, och det ställs höga krav på var 
bostäder, skolor och förskolor får byggas. Om luftkvaliteten blir bättre i centrala 
Göteborg, så kan det också bli möjligt att bygga mer där.  

Förvaltningens bedömning 
Göteborg har problem med höga luftföroreningshalter, och det är viktigt att staden vidtar 
åtgärder för att minska utsläppen av hälsoskadliga och klimatpåverkande ämnen från 
vägtrafiken. Införande av miljözoner är en av flera möjliga åtgärder. Åtgärden att införa 
miljözon 3 finns med i rapporten ”Fossilfritt Göteborg – var krävs?” (miljöförvaltningen 
2018:13) som en av flera andra möjliga åtgärder att använda för att nå 1,5 graders-målet.  

Bestämmelser om miljözoner bidrar sannolikt till förbättrad miljö och hälsa inom 
miljözonsområdet, främst tack vare bättre luftkvalitet. Utan att först göra en fördjupande 
utredning är det dock svårt att avgöra hur pass stor denna förbättring skulle bli. Det är 
också oklart i vilken utsträckning ett införande av miljözoner påverkar klimat och buller, 
och hur området utanför miljözonen påverkas. 

Göteborgs Stad behöver utreda effekterna av ett införande av miljözon klass 2 och 3 
innan beslut tas. Utredningen behöver visa att de lokala förutsättningarna är sådana att de 
samhällsekonomiska konsekvenser som en miljözon medför kan motiveras, eller om 
andra åtgärder och styrmedel är att föredra.  

Mot denna bakgrund föreslår miljöförvaltningen att miljö- och klimatnämnden avstyrker 
motionen.   

 

 

                                                      
8 Miljöförvaltningen Göteborgs stad, Fossilfritt Göteborg – vad krävs? februari 2018. 

Anna Ledin 

Direktör 

 

Henriette Söderberg 

Avdelningschef 
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