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TOP 10 - De største miljøzoner i Europa
Østrigsk zone på 20.000 km² tæt på Frankrig
Berlin, 14.08.2019. Miljøzoneportalen Green-Zones har målt de største
europæiske miljøzoner ud fra længde og bredde i nord-sydlig og øst-vestlig
udstrækning.
På plads 10 over de største miljøzoner i Europa finder vi Burgenland i Østrig. Den
permanente miljøzone, der her befinder sig, omfatter hele delstaten med et areal på
3.962 km². Men hvis man måler ud fra zonens maksimale nord-sydlige og øst-vestlige
udstrækning på henholdsvis 143 km og 86 km ville der dannes et rektangulært areal
på 12.298 km². I dette område er der kørselsforbud for lastbiler i EURO-kategori 0-2,
og det er obligatorisk for disse lastbiler at have en miljømærkat. Denne miljømærkat
hedder Umwelt-Pickerl og den er stadigvæk frivillig til personbiler.
I midten listen over de største miljøzoner ligger Frankrig. Zonerne i Frankrig omfatter
hvert et helt departement. Disse zoner aktiveres for det meste ved høj svævestøv- og
ozonbelastning afhængigt af vejret, og zonerne har ingen skilte ved zonegrænserne
og er derfor svære at se for bilisterne. Derfor er der høj risiko for bøder til alle typer
køretøjer. En Crit’Air-miljømærkat er obligatorisk. Men miljømærkaten giver ikke
automatisk tilladelse til at køre ind i en zone. Det afgørende er altid, hvor forurenet
luften er, og ud fra dette forbydes de forskellige miljømærkatkategorier.
På plads 1 over de største miljøzoner har vi miljøzonen i delstaten Niederösterreich.
Den permanente miljøzone, der her befinder sig, har en nord-sydlig og øst-vestlig
udstrækning på henholdsvis 125 km og 165 km. Dette ville kunne skabe et
rektangulært areal på 20.625 km². Selve delstaten er en smule mindre end dette.
Rækkefølgerne på TOP 10-zonerne kan ses ud fra følgende tabel. Alle detaljer
vedrørende hver af Europas miljøzoner kan ses ved at klikke på linksene i tabellen.
Serien over Europas TOP-miljøzoner fortsættes i sommermånederne – bl.a. følger
opgørelser over de ”største”, ”mindste”, ”mest forurenede”, ”ældste”, ”nyeste”,
”smukkeste”, ”farligste” og ”skøreste” miljøzoner i Europa.
Firmaet Green-Zones, der befinder sig i Berlin, leverer information om permanente og vejrafhængige
(midlertidige) miljøzoner i Europa. Desuden informerer Green-Zones om de forskellige landeregler via
Green-Zones’ hjemmesider som f.eks. green-zones.eu, umwelt-plakette.de, crit-air.fr og blaueplakette.de. Ved hjælp af den gratis Green-Zones-app og pro-appen (”Fleet App”) kan turister, og især
professionelle brugere (såsom bus- og transportvirksomheder), få pålidelig information i realtid over de
aktuelle miljøzoner. De påkrævede miljømærkater og registreringer kan ligeledes anskaffes gennem
Green-Zones.
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