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Systemet ska
W Genera en nettointäkt av 14
miljarder kronor på 25 år.
W Minska trängseln särskilt i
högtrafik.
W Sträva efter att uppfylla mil-
jökvalitetsnormerna.
W Vara enkelt och logiskt för tra-
fikanterna.

Trängselskatten 
i Göteborg
FAKTA

Nuvarande status
Så här ser förslaget i dagsläget
1. Zonen är fixerad enligt kartan
här bredvid som anger var de
skattebelagda betalstationerna
ska placeras.
2. Trängselskatt ska betalas
måndag - fredag enligt nedanstå-
ende tariff.
Dag före helgdag och juli månad
blir avgiftsfri.
Tid  . . . . .Skatt i kronor/passage
00.00–05.59  . . . .0
06.00–06. 29  . . .8
06.30–06.59  . . .13
07.00–07.29  . . . .18
07.30–07.59  . . . .18
08.00–08.29  . . .13
08.30–14.59  . . . .8
15.00–15.29  . . .13
15.30–15.59  . . .18
16.00–16.29  . . .18
17.00 –17.29  . . .13
17.30 –17.59  . . .13
18.00–18.29  . . . .8
18.30–23.59  . . . .0
3. Den sammanlagda skatten per
kalenderdygn och bil ska högst
uppgå till 60 kronor.
4. ”Flerpassageundantaget” är
med i förslaget. Det innebär att
en bilresa som medför flera skat-
tepliktiga passager inom en viss
tidsperiod enbart beskattas en
gång.

Politisk behandling:
3 mars tar kommunstyrelsen
ställning till det nyheterna i för-
slaget om trängselskattesystem i
Göteborg.
11 mars klubbas det av Göte-
borgs kommunfullmäktige.

Nuvarande status FAKTA

FAKTA

du ska betala

Högst avgift när trängseln är som
störst. Foto JAN WIRIDÉN

Sitt vackert, Dumbo!
m Elefanten gör som tränaren sä-
ger på en cirkus i Gurgaon, en
förort till New Delhi i Indien. I lan-
det finns ungefär 140 elefanter i 26
djurparker och 16 cirkusar. Myn-
digheterna har nu beslutat att
samtliga dessa elefanter ska flyttas
till nationalparker där de kan leva
på ett mer naturligt sätt. APBildt Foto: BYRÅ

Svanar i solen
m Vinterkylan verkar
långt borta på denna här-
liga bild från Österrike,
där ett par svanar sim-
mar i lugn och ro på Pil-
lersee i Tyrolen. Vädret
förväntas förbli soligt och
milt under de närmaste
dagarna. AP

Dubbeldäckare sätts in 
ÖCKERÖ. Under sensommaren sätter
Västtrafik in dubbeldäckare mellan Gö-
teborg och Öckerö. Fem ordinarie bus-
sar på linjerna 290 och 291 ersätts i au-
gusti med dubbeldäckare. Vinsterna
tros vara bättre komfort, bättre kapaci-
tet och ökad framkomlighet. Och så kan
det ju vara lite roligare med dub-
beldäckare också! SR-GT Bildtext liten! Foto: BYRÅ


