
Renare luft  
i Göteborgsområdet
Luftkvaliteten i delar av Göteborg och Mölndal behöver 
förbättras för att vi och våra barn ska må bra, kunna leka och 
andas i ett framtida hållbart samhälle. Länsstyrelsen har, 
tillsammans med nyckelaktörer, tagit fram ett åtgärdsprogram  
på vad som behöver göras för att minska halten av kvävedioxid 
i luften.

Länsstyrelsen, tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund, 
Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Västtrafik, Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen, vill med sitt åtgärdsprogram sänka halterna av 
kvävedioxid i Göteborgsregionen för att skydda människors hälsa. Barn och 
äldre är särskilt utsatta i en miljö med höga halter av luftföroreningar.

Miljökvalitetsnormer för olika luftföroreningar har instiftats i svensk lag. 
Enligt mätningar och beräkningar av halten av kvävedioxid klaras inte 
miljökvalitetsnormen i stora delar av centrala Göteborg och i begränsade delar 
av Mölndal. Halterna är högst längs de stora trafiklederna, vid starkt 
trafikerade stadsgator med tät bebyggelse, vid tunnelmynningar, längs delar av 
södra och norra älvstranden samt i ytterhamnarna.

Luftföroreningar påverkar hälsan
Människors hälsa påverkas negativt av luftföroreningar genom ökad sjuklighet 
i till exempel luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och demens. 
I Sverige beräknas tusentals människor dö i förtid på grund av exponering för 
luftföroreningar. Sammanlagt beräknas hälsoeffekter som hjärt- och 
kärlsjukdomar och andningsbesvär orsakade av luftföroreningar kosta det 
svenska samhället 42 miljarder kronor årligen.



Hjälp till!
Vad du kan göra för att förbättra luften:

• cykla, gå eller åk kollektivt i stället för att ta bilen
• välj en mindre och bränslesnålare bil,

kör mjukt och dämpa farten
• samåk eller jobba hemifrån någon dag i veckan
• använd bilen så lite som möjligt i de centrala delarna av

Göteborg och Mölndal.
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Före 2025 kan miljö kvalitetsnormen vara uppnådd i 
Göteborgsregionen
De åtgärder som avser lagändringar behöver först genom föras nationellt för 
att sedan implementeras lokalt. Under förutsättning att de åtgärder som har 
störst möjlighet att minska halterna har genomförts 2020 bedöms miljö 
kvalitetsnormen klaras före år 2025.

Läs mer
Mer information finns på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg  www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 vastragotaland@lansstyrelsen.se  010-224 40 00

Åtgärder för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid
• Kraftig minskning av trafikmängder och utsläpp på kommunala och 

statliga vägar.

• Minskning av utsläppen från i första hand lastbilar, men även från 
personbilar, arbetsmaskiner samt kollektivtrafikens bussar och färjor.

• Lagändringar för att ge kommunerna ökade möjligheter och uppmuntra 
till att införa regleringar och avgifter som förbättrar luftkvaliteten. 
Exempel på detta är utsläppssnåla fordon, minskat bilberoende och ökat 
resande med alternativa färdmedel (gång, cykel, kollektivtrafik). 




