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1. Dag Hammarskjöldsleden
mellan Flatåsmotet och Margre-
tebergsmotet.
2. Margretebergsgatan.
3. Fjällgatan, strax öster om
Klamparegatan.
4. Stigbergsliden mellan Ameri-
kagatan och Andra Långgatan.
5. E45, Oscarsleden, mellan
Fiskhamnsmotet och avfarten
mot Oscarsgatan.
6. Emigrantvägen, strax öster om
infarten till Stena.
7. Älvsborgsbron.
8. Lindholmsallén, strax öster om
Karlavagnsgatan.
9. Karlavagnsgatan mellan Lind-
holmsallén och Polstjärnegatan.
10. Polstjärnegatan mellan
Crona ckersgatan och Karlavag-
nsgatan.
11. Lundbyleden mellan Eriks-
bergsmotet och Inlandsgatan.
12. Herkulesgatan strax norr om
Eriksbergsmotet (Herkulesgatan
öppnar 2013).

13. Gropegårdsgatan mellan
Kryddgårdsgatan och Solskiftes-
gatan.
14. Hjalmar Brantingsgatan,
strax öster om Toredalsgatan.
15. Munkedalsgatan mellan
Blackevägen och Toredalsgatan.
16. Björlandavägen mellan Tole-
redsgatan och Klövervallsgatan.
17. Klövervallsgatan mellan Björ-
landavägen och Arvid Lindmans-
gatan.
18. Tuvevägen mellan Knipple-
kullen och Finlandsvägen.
19. Grimboåsen strax söder om
Finlandsvägen.
20. Minelundsvägen mellan
Aröds industriväg och Lillhag-
svägen.
21. Västra Magårdsvägen mellan
Norra Deltavägen och Norra
Backavägen.
22. Brunnsbomotet, rampen från
Lundbyleden österut mot Lillhag-
svägen och rampen från Lillhag-
svägen mot E6 norrgående.

23. Brunnsbomotet, rampen från
Lillhagsvägen mot Lundbyleden
västerut och rampen från Lund-
byleden västerut mot Lillhag-
svägen. &nb sp;
24. E6, Kungälvsleden, mellan
Ringömotet och Tingstadmotet.
25. Salsmästaregatan, där den
passerar över Tingstadtunneln.
26. Göta Älvbron.
27. Marieholmsgatan, där den
passerar över Tingstadtunneln.
28. E45, Marieholmsleden, öster
om Gullbergsmotet.
29. E20, Alingsåsleden, mellan
Olskroksmotet och avfarten till
Martin Anderssons gata.
30. E20, avfartsrampen till
Martin Anderssons gata.
31. E6, påfartsramp norrut från
Redbergsvägen/Martin Anders-
sons gata.
32. Redbergsvägen, där den pas-
serar under järnvägen.
33. Willinsbron.
34. Danska Vägen mellan Sankt

Sigfrids plan och Orangerigatan.
35. Delsjövägen mellan Sankt
Sigfrids plan och Orangerigatan.
36. Sankt Sigfridsgatan strax
söder om Olof Skötkonungs-
gatan.
37. Olof Skötkonungsgatan
mellan Jättegrytsgatan och
Sankt Sigfridsgatan.
38. E6, Kungsbackaleden,
mellan Kallebäcksmotet och
Örgrytemotet.
39. Almedalsvägen mellan Gra-
fiska Vägen och Skårs Led.
40. Mölndalsvägen mellan Fram-
näsgatan och Fredriksdalsga tan.
41. Fridkullagatan mellan Tapet-
seraregatan och Framnäsgatan.
42. Gibraltargatan strax söder
om Liljeforsgatan.
43. Doktor Allards Gata mellan
Doktor Forselius Gata och Doktor
Weltzins Gata.
44. Ehrenströmsgatan starx
nordväst om Doktor Allards 
Gata.

GÖTEBORG. Nu är betal-
zonen för trängselskatt i
Göteborgs fastlagd.

Inringad med 48 betal-
stationer och ett antal
andra åtgärder.

– Nu ändras nog ingen-
ting innan regeringen 
tar beslutet, säger ut-
redaren Per Bergström-
Jonsson.

På GT:s karta här bredvid kan
du se hur du påverkas av träng-
selskatten som införs 2013.

In i det sista har utredarna
skruvat på förslaget. De kartor
vägverket visat förut och GT
publicerat tidigare har juste-
rats.

Dra in mer pengar
De tyngsta skälen till föränd-

ringarna är att göra systemet
mer rättvist och samtidigt dra
in per pengar.

Nu tas skatt ut under en
längre tid av dygnet och till
högre taxor än de första försla-
gen. 

Högst avgift tas ut när träng-
seln anses vara störst.

– Nu ändrar vi inget före 23
mars i alla fall, säger Per
Bergström-Jonsson. Den 11
mars ska kommunfullmäktige
ta beslut om förslaget.

48 betalstationer
Skattezonen är nu inringad

med 48 betalstationer på 44
ställen.

Utredarna har kört runt be-
talzon många många gånger för
att hitta akilleshälarna.

– Vi har väldigt bra koll på
vilka smitvägar som kan tänkas
uppstå, säger Per Bergström-
Jonsson.

Stoppa smitning
Det handlar om trafikregler-

ing och styrning av trafiken på
ett dussintal ställen runt zonen
för att stoppa smitning.

Fler avstängda gator än de
tre som nu spärras för
genomfartstrafik?
– En fysisk avstängning av en

gata är en mycket svår åtgärd
som kraftig gri-
per in de boen-
des vardag så det
vill vi undvika,
säger han.

Ytterligare be-
talstationer blir
det troligen inte.
Varje sådan kos-
tar 10 miljoner
att bygga.

Platserna där
Nu är detaljerna klara i förslaget till trängselskatt

Adresser till kartanFAKTA

Åke
Lundgren
ake.lundgren
@gt.se

DAGS ATT BETALA. Nu är betalzonen för trängselskatt i Göteborg fastlagd. Runt zonen ska det finnas 48 betalzoner och avgiften
kommer att vara som högst när trafiken är som tätast. Foto: JAN WIRIDÉN

Njuter av en cigarr
m Den här kvinnan tänder lång-
samt en cigarr på galamiddagen
under den tolfte cigarrfestivalen i
Havanna. Entusiaster från hela
världen strålar nu samman på
Kuba för festivalen och för att be-
söka tobaksfarmer och fabriker,
samt för att njuta av nya cigarr-
märken. APBildtext liten! Foto: BYRÅ

Lyxsemester för mjukisdjur
m Den här teddybjörnen njuter av vårsolen
framför slottet i Prag. En nyinrättad tjeckisk
resebyrå erbjuder mjukisdjur lyxsemester.
Skicka helt enkelt din nalle till byrån, så gui-
dar de den runt sevärdheterna i Prag, tar bil-
der av nallen mot bakgrund av kända monu-
ment med mera. I det exklusivaste paketet in-
går även thaimassage för mjukisdjuren. Men vi
gissar att det inte är gratis. REUTERSBildtext liten! Foto: BYRÅ


