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Tidsbegränsad dispens från lokala 
trafikföreskrifter om miljözon samt åtgärder 
för minskad genomfartstrafik i innerstaden 

Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att ge Region Uppsala dispens och tillåta att 40 bussar med miljöklass Euro5 

under perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2022 får köra i miljözon i Uppsala,

2. att ett beslutsunderlag ska tas fram för hur genomfartstrafiken kan begränsas på 

Kungsgatan i syfte att förbättra luftkvalitet och tillgänglighet för att möjliggöra ett

genomförande i början av 2021, 

3. att ett förslag ska tas fram på hur genomfartstrafiken på Dragarbrunnsgatan kan

förbjudas om genomfartstrafik på Kungsgatan begränsas.

Sammanfattning 

Region Uppsala har inkommit med en ansökan om att 40 regionbussar med miljöklass 

Euro5 ska erhålla dispens från bestämmelsen i miljözon klass 1 i centrala Uppsala och 

få fortsätta att köra inom miljözonen under perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2022.  

En bedömning görs att de i ansökan framförda skälen kan anses vara särskilda och att 

dispens bör ges. 

Ärendet 

Beredning 

Ärendet har beretts av Stadsbyggnadsförvaltningen. Barn-, jämställdhet och 

näringslivsperspektivet har beaktats i ärendet. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden  Datum: Diarienummer: 

Tjänsteskrivelse till Gatu- och samhällsmiljönämnden 2020-06-08 GSN-2019-03232 
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Föredragning 

Bakgrund 

Kommuner kan stänga ute vissa tunga fordon (lastbilar och bussar) från särskilt 

miljökänsliga områden i städer genom att införa miljözoner för att förbättra 

luftkvalitén. Miljözon klass 1 infördes inom ett område i centrala Uppsala genom 

beslut i gatu- och samhällsmiljönämnden om en lokal trafikföreskrift som trädde i 

kraft 1 januari 2013 (bilaga 2). 

Fordon som klarar utsläppsklass Euro5 får köra i miljözon klass 1 till och med 

utgången av år 2020 enligt det nationella regelverk som finns. Efter detta datum är 

det inte tillåtet utan alla fordon som kör miljözon 1 måste klara högre utsläppskrav. 

Ansökan från Region Uppsala 

Region Uppsala har inkommit med en ansökan om en tidsbegränsad dispens för att 

40 regionbussar med miljöklass Euro5 ska få fortsätta köra inom Uppsalas miljözon 

under perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2022 (bilaga 1).  

Som skäl för sin ansökan har Regionen angett att upphandlingen av bussarna för 

regiontrafiken gjordes för åtta år sedan och gäller till utgången av juni 2022. Enligt 

Regionen specificerades miljökrav i upphandlingen utifrån då kända 

förutsättningar vilket innebar att fordonen skulle uppfylla utsläppskrav Euro 5. 

Regionen planerar att vidta särskilda åtgärder för att öka antalet fordon som 

uppfyller miljökraven men de anser att de skulle tvingas göra kortsiktiga 

prioriteringar om samtliga fordon ska klara miljökraven innan en ny upphandling 

träder i kraft. Regionen avser att eftermontera avgasrening på 17 fordon som 

frekvent trafikerar miljözonen. Att eftermontera avgasrening på samtliga 

regionbussar skulle kosta ca 15 miljoner kronor. När eftermontering av avgasrening 

gjorts innebär det att 105 fordon av totalt 145 regionbussar klarar miljökraven i 

miljözonen, de återstående 40 bussarna söker Regionen dispens för.  

Lagstiftning och möjlighet till dispens 

I 4 kap § 22 i trafikförordningen (1998:1276) beskrivs förutsättningarna för 

miljözoner. I 23 § beskrivs övergångsbestämmelser för tunga fordon i miljözon 

klass 1. Där sägs bland annat att fordon med Euro 5 får föras i miljözon till och med 

utgången av 2020.  

Kommunen kan medge undantag från bestämmelserna i miljözon enligt 

trafikförordningen 13 kap 4 §.  Undantag får föreskrivas eller medges om det 

behövs av särskilda skäl och kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen 

eller någon annan avsevärd olägenhet. 

Särskilda skäl är skäl som på något vis avviker från det normala och som inte är 

vanligt förekommande. Det ska bedömas om de särskilda skälen är tillräckliga med 

hänsyn till det ändamål undantaget ska gälla för. 

Konsekvenser avseende miljökvalitetsnormen (MKN) 

Under 2017-2019 har miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskridits utmed 

Kungsgatan. Dygnsmedelvärdet för kvävedioxid (NOx) får överskridas högst sju 

gånger per år enligt nationella normer. År 2019 överskreds dygnsmedelvärdet 24 

gånger. Det finns ett uppdrag i Mål och budget 2019-2021 att klara 
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miljökvalitetsnormerna för luft och en särskild utredning har genomförts under 

hösten 2019 och början på 2020 för att undersöka vilka åtgärder som ger bäst effekt 

för att sänka utsläppen. Utredningen visar att det finns stor potential att minska 

utsläppen genom att bussar med Euro 5 byts ut till bussar enligt miljöklass Euro 6. 

Ett förbud för genomfart för annan trafik än bussar på Kungsgatan ger mindre 

effekt men kan ändå bidra till att utsläppen minskar. Om genomfartstrafiken 

minskar kan också tillgängligheten till målpunkter i staden förbättras för de 

trafikanter som behöver använda bilen för att komma in till centrum.  

Ett förslag till minskning av genomfartstrafiken på Kungsgatan ska innefatta en 

beskrivning av hur fysiska åtgärder i gaturummet kan öka tydligheten i trafikmiljön 

för trafikanter som har en målpunkt i centrum samtidigt som de ska bidra till en 

ökad efterlevnad av en genomfartsbegränsning. Målet är att hitta en trafiklösning 

som ger bäst efterlevnad och störst minskning av luftföroreningar.  

För att inte genomfartstrafiken på Dragarbrunnsgatan ska öka när 

genomfartstrafiken på Kungsgatan begränsas så bör trafikregleringen av 

Dragarbrunnsgatan ses över och förbud för genomfart införas. 

Bedömning 

En bedömning görs att de i ansökan framförda skälen kan anses vara särskilda och att 

dispens bör ges för 40 regionbussar i enlighet med det av Regionen inlämnade 

ansökan. Som viss kompensation för den uteblivna miljöeffekten kan övrig trafik 

minskas genom att ett förbud för genomfartstrafik på Kungsgatan införs. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet om dispens bedöms inte medföra några direkta ekonomiska effekter för 

kommunen. Ett beslut om att minska genomfartstrafiken på Kungsgatan kan 

innebära kostnader för fysiska åtgärder och nya skyltar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08
Bilaga 1: Ansökan om tidsbegränsad dispens från Uppsala kommuns lokala 

trafikföreskrifter om miljözon i innerstaden

Bilaga 2: lokaltrafikforeskrift_0380_2011_00875

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 

Stadsbyggnadsdirektör 
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0380 2011-00875

 

Uppsala kommuns lokala trafikföreskrifter om miljözon i innerstaden;
 

beslutade den 28 september 2011.

 

Uppsala kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § första

stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

 

Markerat område enligt kartbild ska vara miljözon. Samtliga gator ingår i området

samt de i huvudsak avgränsande gatorna Kyrkogårdsgatan, Drottninggatan, Nedre

Slottsgatan, Munkgatan, Östra Ågatan, Strandbodgatan, Väderkvarnsgatan,

Råbyvägen och Luthagsesplanaden.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2013.

 

På Uppsala kommuns vägnar.

Stefan Hanna

Ann-Britt Ådegren


