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Trängselskatten* är en del av Västsvenska paketet och har tre 

syften. Den skapar en bättre miljö med friskare luft, minskar 

trängseln och är med och finansierar Västsvenska paketet. 

Det är en av de största satsningar som görs på vägar, järn  -

vägar, kollektivtrafik och cykelbanor i Västsverige. Paketet 

beräknas kosta 34 miljarder kronor (2009 års prisnivå). 

När möjligheterna att resa förbättras, blir det enklare att bo 

där man trivs och samtidigt nå jobb eller skola inom rimlig 

tid. Det blir också lättare att ta sig till skog, hav, stad, nöjen 

och allt som bidrar till ett gott liv.

Trängselskatten höjs den 1 januari 2015

I Västsvenska paketet ingår även pendelparkeringar, cykelbanor, bullerskydd med mera.

Perrongförlängningar

Ger plats för längre tåg 

och fler resenärer.

Västlänken

Tågtunnel under Göteborg 

som gör det möjligt att utöka 

tågtrafiken och skapa 

direktresor i regionen.  

Tre stationer ger Göteborg 

nya förutsättningar att skapa 

framtidens stad.

Busskörfält

Gör kollektivtrafiken 

punktligare och mer 

tillförlitlig.

Hisingsbron

Ersätter den utslitna Götaälvbron. 

Ger mer plats för kollektiv-, gång-, 

cykeltrafik och ny bebyggelse nära 

vattnet på både sidor av älven.

Gamlestaden

Ett nytt resecentrum byggs 

som en del av en växande 

stadsdel.

Marieholmstunneln

En vägtunnel under Göta älv som 

avlastar Tingstadstunneln och 

förbättrar framkomligheten.

Höjd trängselskatt

Från 1 januari 2015 gäller nya belopp 

i Göteborg efter ett beslut som togs  

i riksdagen 2011. Det innebär en 

höjning med 1, 3, eller 4 kronor 

beroende på när du passerar. 

Det maximala beloppet per dag och 

fordon är fortfarande 60 kronor.

För mer info: 

www.transportstyrelsen.se

Tider Belopp

06:00 – 06:29  ............. 9 kr

06:30 – 06:59  ..........  16 kr

07:00 – 07:59  ...........  22 kr

08:00 – 08:29  ..........  16 kr

08:30 – 14:59  .............. 9 kr

15:00 – 15:29  ............  16 kr

15:30 – 16:59  ............  22 kr

17:00 – 17:59  ............  16 kr

18:00 – 18:29  .............. 9 kr

18:30 – 05:59  .............  0 kr

*  I samband med riksdagsvalet 2014 genomförde Göteborg en rådgivande 

folkomröstning om trängselskatt. Göteborgs Stad är en av de fem parter som 

har tecknat avtal om Västsvenska paketet, där trängselskatten är en del. 

Förändringar av trängselskatten kräver beslut i riksdagen.
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Gäller på alla våra tapeter i lager

Ellen Gellerbrant.
– Vi har gått från att tycka 

det var äckligt och läskigt att 
ta på dem till att vi leker med 
dem och sedan glatt äter en, 
säger Emma Aspholmer.

– Nu blir vi nästan arga när 
nån säger att det är äckligt 
utan att verkligen ha testat.

Jenny Sallander som är 
kommundietist i Ale kom-
mun tycker att det är bra 
att man mer och mer börjar 
koppla samman hälsa och 

miljö. Däremot tror hon inte 
att insekter kommer att ham-
na på alebornas tallrikar inom 
det närmsta.

– Det ligger långt fram i ti-
den! Vi människor är så obe-
nägna att ändra våra vanor 
att det är svårt att genomföra 
stora förändringar. Det kan 
kännas personligt när någon 
säger till om vad man får äta.  
Hon tror också att det ligger 
långt ifrån oss kulturellt. 

– Insekter skiljer sig så 

mycket från den maten vi är 
vana vid. Det är möjligt att 
de skulle accepteras lättare i 
mald form.

Anledningen till att vi inte 
äter insekter i Europa beror 
enligt Ellen Gellerbrant och 
Emma Aspholmer på att det 
historiskt sett inte funnits så 
mycket insekter att äta här 
och att de är svåra att förva-
ra. I varmare länder finns det 
ett större urval och tillgången 
har funnits året runt. 

Skadedjur
– För oss var det mer naturligt 
att börja med jordbruk. Då 
kunde man odla stora mäng-
der så att det räckte i ett år. 
När vi odlade blev insekten 
till något negativt. Den blev 
ett hot mot våra grödor och 
började ses som ett skadedjur, 
säger Ellen Gellerbrant.

Än så länge är insekter en 
dyr råvara, men Emma Asp-
holmer och Ellen Geller-
brant tror att allt eftersom 
efterfrågan ökar och produk-
tionen kan dra igång på allvar 
kommer priset att sänkas.

– Kött kommer att vara en 
lyxvara i framtiden. Experter 
säger att det kommer att vara 
lika exklusivt som kaviar är 
idag, säger Ellen Gellerbrant.

I Ale kommun anser man 
inte att insekter är något att 
fundera allt för mycket på i 
nuläget, men man följer man 
utvecklingen.

– Det finns mycket att göra 
redan nu. Vi får börja med 
det, säger Andreas Kjällgren.
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