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Gult eller blått?
Beslutsunderlag för 30-policy 

i Sveriges kommuner

Enligt nollvisionen bör den faktiska hastigheten inom tättbebyggt område på sikt 
uppgå till högst 30 km/tim vid tider och platser där gående och cyklister på ett 
planlagt sätt blandas med biltrafik.
Det finns två sätt för kommunerna i Sverige att genom skyltning begränsa hastighe-
ten till 30 km/tim:
 
(1) Besluta om att den tillåtna hastigheten ska begränsas till 30 km/tim (tvingande  
 30-skyltning eller s.k. gul 30). 
(2) Besluta om att den rekommenderade högsta hastigheten ska vara 30 km/tim   
 (s.k. blå 30). Sådan skyltning åtföljs av fysiska åtgärder som gör att det inte är  
 lämpligt att hålla en högre färdhastighet än 30 km/tim. 

Studien utgår från följande frågeställningar:

• Hur stor är kommunernas användning av gul 30 respektive blå 30? 
• Hur ser kommunerna på den framtida användningen av gul 30 och blå 30?
• Vilka skäl har kommunerna till att införa av gul 30 respektive blå 30?
• Hur kan kommunernas beslutsunderlag ifråga om gul 30 och blå 30  
 förbättras?

Studien är baserad på tre metoder: (1) En sammanställning av hastighetsgränser 
från den nationella vägdatabasen (NVDB), (2) en enkätundersökning riktad till 
104 svenska kommuner och (3) intervjuer med tjänstemän i elva kommuner.

Studien finansierades med medel från Skyltfonden vid Vägverket samt Sveriges 
Kommuner och Landsting.

Studien är författad av Magnus Andersson och Gunnar Carlsson.
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SAMMANFATTNING 
 
 
Enligt nollvisionen bör den faktiska hastigheten inom tättbebyggt område på sikt uppgå till högst 
30 km/tim vid tider och platser där gående och cyklister på ett planlagt sätt blandas med biltrafik. 
Det finns två sätt för kommunerna i Sverige att genom skyltning begränsa hastigheten till 30 
km/tim: 
  

(1) Besluta om att den tillåtna hastigheten ska begränsas till 30 km/tim (tvingande 30-
skyltning eller s.k. gul 30). Bostadsområden eller andra områden med gul 30 kan antingen 
bestå av (a) skyltning utan hastighetssäkrande åtgärder eller (b) skyltning med 
hastighetssäkrande åtgärder. 

 
(2) Besluta om att den rekommenderade högsta hastigheten ska vara 30 km/tim (lågfartsväg 

eller s.k. blå 30). Sådan skyltning åtföljs av fysiska åtgärder som gör att det inte är lämpligt 
att hålla en högre färdhastighet än 30 km/tim.  

 
Frågeställningar och metod 
 
Studien utgår från följande frågeställningar: 
 

1. Hur stor är kommunernas användning av gul 30 respektive blå 30?  
2. Hur ser kommunerna på den framtida användningen av gul 30 och blå 30? 
3. Vilka skäl har kommunerna till att införa av gul 30 respektive blå 30? 
4. Hur kan kommunernas beslutsunderlag ifråga om gul 30 och blå 30 förbättras? 

 
Studien är baserad på tre metoder: (1) En sammanställning av hastighetsgränser från den 
nationella vägdatabasen (NVDB) vid Vägverket, (2) en enkätundersökning riktad till 104 svenska 
kommuner och (3) intervjuer med tjänstemän i elva kommuner. 
 
 
Resultat av NVDB och enkätundersökning 
 
Enkäten skickades ut till 104 kommuner och 65 kommuner svarade på enkäten. Svarsfrekvensen 
var högre bland större kommuner än bland mindre kommuner. 
 
Knappt 20 procent av väglängden för det kommunala väg- och gatunätet har gul 30.1 Variationen 
mellan kommunerna är mycket stor. I 160 av 285 kommuner är mindre än 10 procent av 
väglängden hastighetsbegränsad till 30 km/tim och i 15 kommuner är andelen över 60 procent. 
Gul 30 används i 61 kommuner av de 65 kommuner som svarade på enkäten. 
 
Det visade sig att blå 30 används av 43 av de 65 kommuner som svarade på enkäten.  
 
Utifrån enkäten och NVDB uppskattas att högst 3-4 procent av det kommunala vägnätet har 
blå 30, d.v.s. det är en relativt marginell företeelse. 
 
Variationen mellan kommunerna är ännu större för blå 30 än för gul 30. Nästan 80 procent av 
den totala väglängden för blå 30 i de svarande kommunerna ligger i Göteborgs stad.   

                                                
1 Avser läget 2008-12-10. 



 4 

 
Enkätundersökningen visade att de oftast förekommande skälen till att införa blå 30 är följande: 
 
1. Önskan att öka tryggheten  51%  
2. Påtryckningar från boende  37%   
3. Information från Vägverket  22%   
4. Information från Kommunförbundet/SKL 12%   
5. Forskningsresultat   5%      
 
      Blå 30 kommer sannolikt att öka i nio kommuner och minska i nio kommuner. Fem 
kommuner kommer att upphöra med blå 30.   
      De fem oftast förekommande skälen till att införa gul 30 på det kommunala vägnätet är 
följande: 
 
1. Önskan att öka tryggheten  71%      
2. Påtryckningar från boende  68%      
3. Forskningsresultat   28%      
3. En politiskt beslutad policy att använda gul 30  28%   
5. Information från Vägverket  22%  
 
      Gul 30 kommer sannolikt att öka i närmare hälften av de kommuner som deltog i enkät-
undersökningen. I drygt en tredjedel av kommunerna kommer troligen inte gul 30 att förändras. 
      40 km/tim kommer sannolikt att delvis ersätta 50 km/tim i 35 kommuner av de 65 
kommuner som svarade på enkäten. I 18 av kommunerna kommer troligen 40 att ersätta gul 30 
eller blå 30. Drygt en tredjedel av kommunerna uppger att de inte vet vilka förändringar som är 
att vänta när det gäller 40 km/tim. Knappt tio procent av kommunerna uppger att de sannolikt 
inte kommer att använda 40 km/tim. 
 
 
Användningen av gul 30 och blå 30 i elva kommuner - resultat av intervjuer 
 
De elva kommuner som granskades kan indelas i fyra kategorier i fråga om 30-policy i bostads-
områden: 
 
Ensidig satsning på blå 30               Göteborg och Uppsala 
Ensidig satsning på gul 30                 Gävle, Huddinge, Luleå, Stockholm och Växjö 
Ökad orientering mot gul 30                Hylte, Västerås och Örebro  
Ingen tydlig satsning på 30            Umeå 
 
Göteborg: Göteborg var tidigt ute med att försöka få ner farterna på gator med oskyddade 
trafikanter. Man började med att anlägga farthinder i bostadsområden. Samtidigt sattes 
varningsskyltar upp vid varje farthinder. Senare började kommunen skylta blå 30 vid infarterna till 
bostadsområdena för att slippa sätta upp varningsskyltar vid varje farthinder. Blå 30 kom att bli 
en praxis som successivt växte fram utan att några övergripande politiska beslut togs i frågan. 
Göteborg anser att blå 30 har varit enklare att administrera än gul 30 eftersom gul 30, till skillnad 
från blå 30, kräver formellt trafiknämndsbeslut som måste protokollföras.  
 
Uppsala: Uppsala kommun inledde för ett par år sedan en stor satsning på blåa 30-områden. 
Tjänstemännen på gatu- och trafikkontoret argumenterade för gul 30 medan den politiska 
majoriteten var för blå 30. Politikerna ville ha blå 30 för att få en förändring som var bestående 
över tid och som skulle klara sig över en mandatperiod.  
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Gävle: Gävles trafiknätsanalys utgjorde ett viktigt beslutsunderlag för satsningen på 30 km/tim i 
bostadsområden. Framgångsrika resultat från ett försöksområde med gul 30 i centrum skapade 
intresse för att skala upp användningen av gul 30 till alla bostadsområden.  
 
Huddinge: Huddinges trafiknätsanalys ledde fram till förslag som gjorde att kommunen började 
orientera sig mot gul 30 och försöka komma bort från blå 30. Gul 30 finns i alla bostadsområden 
i Huddinge. Huvuddelen av de fysiska åtgärderna görs på huvudgatorna. 
 
Luleå: I Luleå kommun har det funnits starka påstötningar från allmänheten för att sänka 
hastigheten till 30 km/tim i bostadsområdena. Blå 30 var inget alternativ för kommunen eftersom 
det inte var möjligt för kommunen att vidta fysiska åtgärder på gatorna.  
 
Stockholm: Stockholm har infört gul 30 på lokalgatorna i alla bostadsområden. Efterhand 
kommer man att förstärka med fysiska åtgärder där det behövs. Enligt Stockholm är det lättare, 
billigare och snabbare att skylta om än att bygga om stort antal gator. Stockholm anser att gul 30 
är en tydligare signal än blå 30. 
 
Växjö: Växjö satsar bara på gul 30 i bostadsområdena. Blå 30 har tidigare använts men eftersom 
det inte gav önskvärd effekt ersattes det av gul 30. Det viktigaste beslutsunderlaget för införande 
av gul 30 var kommunens trafiknätsanalys. 
 
Hylte: Hylte kommun har infört gul 30 vid skolor och daghem. Denna hastighetsbegränsning har 
ofta tillkommit som ett resultat av skrivelser från allmänheten, t.ex. från föräldraföreningar vid 
skolor och daghem. Blå 30 har aldrig diskuterats i Hylte och kommer inte att bli aktuellt i fram-
tiden. I framtiden kommer Hylte sannolikt att satsa på gul 30 i kommunens villaområden. 
 
Västerås: Ursprungligen satsade Västerås på blå 30 i bostadsområden men omkring år 2003 tog 
kommunen ett principbeslut om att gul 30 skulle prioriteras. Det viktigaste beslutsunderlaget var 
kommunens trafiknätanalys. Gul 30 är idag det dominerande alternativet och har införts i hälften 
av stadsdelarna. 
 
Örebro: Örebro har både blå 30 och gul 30. Områdena med blå 30 är av äldre datum än de gula 
30-områdena. Skälet för att Örebro initialt satsade på blå 30 var att denna skyltning kunde göras 
utan tillstånd från länsstyrelsen. Politikerna har angett att gul 30 bör införas i hela staden utom på 
huvudgatorna. Gul 30 har alltid kombinerats med fysiska hastighetsdämpande åtgärder. Grunden 
för införande av gul 30 är krockvåldskurvan för oskyddade trafikanter. 
 
Umeå: Umeås grundstrategi är 50 km/tim i tätorten. Gul 30 används endast vid utsatta platser 
såsom vid skolor och daghem. Trots påtryckningar från allmänheten ger kommunen i regel avslag 
till 30 i bostadsområden. Blå 30 finns på enstaka gator men undviks numera eftersom det har 
skapat förvirring bland politiker och allmänhet. Umeå uppger att man har saknat faktaunderlag 
kring 30 i bostadsområden. Därför har kommunen fått göra egna antaganden om vad som är 
bäst. Umeå önskar mera faktaunderlag från SKL och Vägverket, både när det gäller 30 och 40.  
 
Tjänstemän och politiker har i de granskade kommunerna oftast haft en samsyn när det gäller 
valet av hastighetsbegränsning i bostadsområden. Undantaget är Uppsala kommun där tjänste-
männen och politikerna varit djupt oeniga. 
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Fördelar och nackdelar med gul 30 och blå 30 
 

Typ av skyltning Fördelar 
 

Nackdelar 

Gul 30 Gul 30 ger ISA-signal vid fart 
över 30 km/tim.  
 
Gul 30 kan kombineras med 
fartdämpande åtgärder. 
 
Böter för hastighetsöverträdelse 
vid hastigheter över 30 km/tim. 
 
Körkortsåtgärd för 
hastighetsöverträdelse över 50 
km/tim. 
 
Gul 30 bidrar till att skapa ett 
enhetligt hastighetsgränssystem. 
Lätt att följa upp effekten på 
olyckor pga att information 
finns i vägregistret. 

Falsk säkerhet om gul 30 inte 
kombineras med 
fartdämpande åtgärder. 
 
 

Blå 30 Lättare att införa än gul 30. 
Ofta behövs inte nämndbeslut, 
sträckorna behöver inte mätas 
upp och beslutet förs inte in i 
vägregistret. 
 
Blå 30 måste kombineras med 
fartdämpande åtgärder. 
 
 

Blå 30 ger ingen ISA-signal 
vid fart över 30 km/tim, 
endast vid fart över 50 
km/tim. 
 
Böter för 
hastighetsöverträdelse endast 
vid hastigheter över 50 
km/tim. 
 
Körkortsåtgärd för 
hastighetsöverträdelse över 
80 km/tim. 
 
Blå 30 bidrar inte till skapa 
ett enhetligt 
hastighetsgränssystem. 
 
Blå 30 skapar osäkerhet och 
förvirring bland trafikanter 
och politiker om vilken 
hastighetsgräns som egentlig 
gäller. 
 
Blå 30 kan binda upp 
investeringsmedel för 
trafiksäkerhet till lokalgator 
när dessa medel ofta bäst 
behövs på huvudgatorna. 
Mycket svårt att följa upp 
effekten på olyckor pga 
avsaknad i vägregister. 
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Rekommendationer 
 
 
Kommunerna bör förbättra sitt beslutsunderlag inför beslut om gul 30 eller blå 30 i tätort. I 
synnerhet behöver små kommuner förbättra sitt fakta- och beslutsunderlag. Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) och Vägverket bör informera kommunerna om fördelarna och nackdelarna 
med gul 30 respektive blå 30. Särskilt mindre kommuners behov av fakta- och beslutsunderlag 
behöver uppmärksammas.  
 
Ett viktigt argument för att införa gul 30 istället för blå 30 är att ISA-tekniken inte reagerar på 
den rekommenderade hastigheten blå 30. Ett annat argument mot blå 30 är att numera finns 
totalt tio olika hastighetsgränser. Om blå 30 används på många gator i en stad riskerar man att 
skapa förvirring bland trafikanter och boende om vilka hastighetsgränser som verkligen gäller. 
 
Författarna till denna rapport anser att gul 30 är ett bättre alternativ än blå 30. På sikt bör blå 30 
ersättas av gul 30. Blå 30 är på väg ut i många kommuner vilket enligt författarnas mening är en 
positiv utveckling.  
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FÖRORD 
 
 
 
Den här studien har finansierats med medel från Skyltfonden samt Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
 
Vi vill rikta ett varmt tack finansiärerna samt till alla de personer som intervjuades eller som 
deltog i enkätundersökningen.  
 
 
 
Uppsala och Stockholm april 2009 
 
Magnus Andersson och Gunnar Carlsson 
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1. INLEDNING 
 
 
Enligt nollvisionen bör den faktiska hastigheten inom tättbebyggt område på sikt uppgå till högst 
30 km/tim vid tider och platser där gående och cyklister på ett planlagt sätt blandas med biltrafik. 
      Det finns två sätt för kommunerna i Sverige att genom skyltning begränsa hastigheten till 30 
km/tim: 

 
1. Besluta om att den tillåtna hastigheten ska begränsas till 30 km/tim (tvingande 30-

skyltning eller s.k. gul 30). Gul 30 kan antingen bestå av (a) skyltning utan 
hastighetssäkrande åtgärder eller (b) skyltning med hastighetssäkrande åtgärder. 
År 1998 fick kommunerna utökad rätt att själva bestämma om införande om gul 30   
(tvingande hastighetsgräns). Detta år ersattes Vägtrafikkungörelsen av 
Trafikförordningen. Genom Trafikförordningen infördes regler som syftar till att öka 
hänsynstagandet till särskilt utsatta trafikantgrupper. Bland annat gavs kommunerna 
utökade möjligheter att föreskriva om högsta hastighet om 30 km/tim. 

 
2. Besluta om att den rekommenderade högsta hastigheten ska vara 30 km/tim (lågfartsväg 

eller s.k. blå 30). Sådan skylting följs av fysiska åtgärder som gör att det inte är lämpligt att 
hålla en högre färdhastighet än 30 km/tim. Det är dock inget lagbrott att köra upp till 50 
km/tim.  

 
Det finns flera kommuner i Sverige som har infört gul 30 i alla bostadsområden. I Stockholms 
stad är hastigheten begränsad till 30 km/tim på alla lokalgator i bostadsområden sedan år 2005. 
År 2007 begränsades hastigheten till 30 km/tim på alla lokalgator i Gävles bostadsområden (gul 
30). 
      Pionjärkommunen för blå 30 är Göteborg som redan på 1980-talet införde blå 30 i ett större 
antal bostadsområden. Uppsala kommer de närmaste tio åren att införa blå 30 i tätortens närmare 
50 bostadsområden. 

 
Disposition av studien 
 
Studien består av sju kapitel. Kapitel 2 presenterar frågeställningar och metod. Kapitel 3 
behandlar gul 30 och blå 30 i ett historiskt och lagstiftningsmässigt perspektiv.  Kapitel 4 inne-
håller en genomgång av aktuella hastighetsgränser på kommunernas gator och vägar, med särskilt 
fokus på användningen av gul 30 och blå 30. Kapitel 5 presenterar resultat av den 
enkätundersökning som genomfördes för denna studie. Kapitel 6 behandlar användningen av gul 
30 och blå 30 i elva kommuner. Kapitel 7 innehåller slutsatser och rekommendationer till 
handling.     
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2. FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD 
 
 
2.1 Frågeställningar 
 
Studien utgår från följande fyra ”problem”: För det första, kommunerna har valt olika 30-
skyltning. Stockholm och Gävle har satsat på gul 30 medan exempelvis Göteborg och Uppsala 
har valt att satsa på blå 30. Vi vet inte på vilka grunder som kommunerna har gjort dessa skilda 
vägval. För det andra, en övergripande sammanställning om hur kommunerna har agerat för att 
genom hastighetsbegränsningar sänka hastigheten saknas. Det är oklart hur kommunernas 
beslutsunderlag ser ut när de har att ta ställning till om gul 30 (tvingande hastighetsgräns) eller blå 
30 (icke tvingande hastighetsgräns) ska införas. För det tredje, den svenska 
trafiksäkerhetsexpertisen har inte varit helt enig huruvida gul 30 eller blå 30 är att föredra från 
trafiksäkerhetssynpunkt. Exempelvis har vissa delar av polisen samt ledande företrädare för 
Vägverket och NTF har argumenterat för gul 30 medan företrädare för Vägtrafikinspektionen 
och delar av polisen argumenterat för blå 30. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
avstått från att ge explicita rekommendationer till kommunerna i denna fråga, bland annat med 
hänvisning till det kommunala självbestämmandet. För det fjärde, trots att kommunerna år 1998 
fick utökad rätt att själva bestämma om införande om gul 30 (tvingande hastighetsgräns) på det 
kommunala vägnätet finns det kommuner som inte utnyttjar denna möjlighet.  
Mer precist formulerades följande frågeställningar: 

− Hur fördelar sig kommunernas vägnät på olika hastighetsgränser? 
− Hur vanligt är gul 30 i kommunerna? 
− Hur vanligt är blå 30 i kommunerna? 
− Blir gul 30 vanligare eller ovanligare i framtiden? 
− Blir blå 30 vanligare eller ovanligare i framtiden? 
− Hur kommer kommunernas möjlighet att använda hastighetsgränsen 40 km/tim att påverka 

användningen av hastighetsgränserna 30 km/tim respektive 50 km/tim? 
− Vilka beslutsunderlag har kommunerna använt vid beslut om blå 30 eller gult 30? 
− Vilka aktörer har påverkat kommunernas beslut om blå 30 och gul 30? 

 
 
2.2 Metoder 
 
Studien är baserad på tre metoder: (1) Sammanställning av hastighetsgränser från den nationella 
vägdatabasen (NVDB), (2) en enkätundersökning riktad till 104 svenska kommuner och (3) 
intervjuer med tjänstemän i elva kommuner. 
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3. KUNSKAPSGRUND, HISTORIK OCH LAGSTIFTNING  
 
 
Att färdas och transportera med allt högre hastighet har hela tiden varit en stark drivkraft för 
utvecklingen av samhället. Samtidigt innebär transporter i höga hastigheter risker för olyckor och 
skador och en belastning på miljön. Kapitel 3 är organiserat efter följande teman: Hastighetens 
betydelse för säkerheten, den historiska utvecklingen av hastighetsgränser, de lagliga grunderna 
för gul 30 och blå 30, kombination med fysiska fartdämpande åtgärder och sanktioner vid 
hastighetsöverträdelser. 
 
 
3.1 Hastighetens betydelse för trafiksäkerheten 
 
Hastigheten har en direkt inverkan på såväl sannolikheten för olyckor som på konsekvensen av 
olyckan. Grunden för detta är fysikens lagar, förarens begränsningar och människokroppens tålig-
het mot de krafter som utvecklas i en kollision. 
      Den åtgärd nästan alla förare vidtar för att undgå en uppkommen olyckssituation är att så fort 
som möjligt få stopp på sitt fordon. Hur hastigheten ändras under detta förlopp och hur lång 
vägsträcka som behövs för att få stopp på bilen från olika utgångshastigheter illustreras under 
ideala förhållanden (snabb reaktion och hård inbromsning på torr asfalt) av figur 3.1. 
 

Figur 3.1. Hastighet under bromsning för personbil. 
Reaktionstid=1 sek. Retardation=0,8g. 
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När föraren upptäcker faran flyttar han över foten till bromspedalen. Det tar i genomsnitt en 
sekund. Under denna reaktionstid ändras i stort sett inte fordonets hastighet och den sträcka som 
fordonet hinner på denna tid kallas reaktionssträckan. När föraren bromsar sjunker hastigheten 
minst i början och mest i slutet av den s.k. bromssträckan. Den totala stoppsträckan, som är lika 
med reaktionssträckan + bromssträckan, avgör om föraren kan undvika en kollision eller inte. 
Hastigheten i kollisionsögonblicket avgör hur svåra skadorna blir. Fordonets rörelseenergi ger i 
kollisionen direkt upphov till krafter som skadar fordonet och de inblandade människorna i eller 
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utanför fordonet. Dessa krafter är proportionella mot rörelseenergin och således kvadratiskt 
beroende av kollisionshastigheten. 
      Omfattande studier av medelhastigheter och olyckor har visat att olycksrisken är 
proportionell mot stoppsträckan och risken för dödlig skada vid en inträffad olycka är 
proportionell mot den hastighet man hade innan man började bromsa upphöjt till tre. Detta 
innebär att sambanden mellan medelhastigheten på en väg eller på ett vägnät och olyckorna, 
skadefallen och dödsfallen kan uttryckas på följande sätt: 
 

Antal olyckor              =    
5,1

ghetenmedelhasti Konstant !   

Antal ej dödliga skador =   32!
" ghetenmedelhasti Konstant , där 2 gäller lindriga skador  

                                                 och 3 svåra skador 

Antal dödliga skador    =   5,4ghetenmedelhastiKonstant !        
 
I tätorter har speciella studier av påkörda fotgängare visat att risken för att fotgängaren dödas är 
starkt beroende på den påkörande bilens hastigheter och att risken ökar snabbt vid farter över 30 
km/tim. 
      Dödsrisken för förare och passagerare som sitter i en bil som kolliderar med en annan bil 
eller ett hårt föremål är också starkt beroende av kollisionshastigheten. Sämst skydd ger bilen om 
den körs på i sidan då dödsrisken ökar snabbt från ca 50 km/tim. Bilen ger ett bättre krockskydd 
vid frontalkollision och där ligger den kritiska hastigheten vid ca 70 km/tim. Dödsriskerna i detta 
fall har bestämts utifrån krocktester med provdockor. Approximativa dödsriskkurvor visas i figur 
3.2. 
 

Figur 3.2. Approximativa dödsrisker vid olika typer av 
krockar och kollisionshastigheter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Av denna figur framgår att dödsrisken för oskyddade trafikanter är cirka 10 procent när 
kollisionshastigheten uppgår till 30 km/tim och cirka 70 procent när den uppgår till 50 km/tim.  
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      Enligt Transportekonomiska Institutet i Oslo är en hastighetsbegränsning till 30 km/tim i 
tätort den mest kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärden av alla som för närvarande finns att 
tillgå. 
      Vi har inte funnit några studier där effekterna av blå 30 och gul 30 har jämförts. Alla studier 
av hastigheter visar dock det självklara att effekten på säkerheten bestäms av den verkliga 
hastigheten och inte av vad som står på skylten. Studier visar också att inverkan av en sänkning 
av hastighetsgränsen från 50 till 30 km/tim är en betydligt mindre sänkning av den verkliga 
hastigheten. Ofta uppgår sänkningen av den verkliga medelhastigheten till bara 2-5 km/tim. För 
att få en större sänkning måste även fysiska åtgärder vidtas. Effektiva gupp sänker t.ex. medel-
hastigheten till under 30 km/tim. Detta torde innebära att trafiksäkerhetseffekten av blå 30 totalt 
sett är minst lika stor som effekten av gul 30 eftersom blå 30 nästan alltid åtföljs av fysiska hastig-
hetsreducerande åtgärder vilket inte är fallet för gul 30. 
 
 
3.2 Hastighetsgränser - historik 
 
I bilismens barndom i början av 1900-talet var man rädd för bilarnas höga hastigheter och de 
olyckor som kunde inträffa. Man försökte begränsa hastigheten genom att införa lagstiftning om 
hastigheter som inte fick överskridas. De första hastighetsgränserna för motorfordon infördes 
1906 och var 15 km/tim i tättbebyggt samhälle och 25 km/tim ”annorstädes”. 
      I slutet på 1920-talet fördes en diskussion om ansvaret hos det ökande antalet bilister. Många 
hävdade att förarna alltid måste anpassa farten till rådande omständigheter för att undvika 
olyckor. Hastighetsbegränsningar ansågs därför onödiga och vissa hävdade att de delvis tog an-
svaret från bilisten och därigenom t.o.m. kunde försämra trafiksäkerheten. 1930 togs den 
generella gränsen på landsbygden bort och 1936 togs den även bort i tätorter. Städer, köpingar 
etc. kunde dock besluta om lokala föreskrifter om hastighetsbegränsningar. 
      Det skulle dröja ända till 1956 innan vi fick en generell hastighetsgräns på 50 km/tim i tätt-
bebyggt område och ända till högertrafikomläggningen 1967 innan vi fick generella hastighets-
begränsningar på landsbygden. 
      Efter högertrafikomläggningen den tredje september 1967 fram till 1971 provades olika 
nivåer på ett system för differentierade generella hastighetsgränser på landsvägar. På motorvägar 
provades 100, 110 och 130 km/tim och på övriga landsvägar 80, 90 och 110 km/tim. 
      1971 infördes på vanliga landsvägar bashastigheten 70 km/tim och 90 och 110 km/tim på 
vägar med bättre standard medan motorvägar fick 110 km/tim. Detta system beräknades minska 
dödstalen i trafiken med ca 200 personer per år i jämförelse med situationen med fri fart. 
      1971 års system har i princip använts ända fram till 2008. Under tiden har dock kriterierna för 
de olika gränserna ändrats och många ändringar har genomförts. Den allmänna förändringen har 
medfört fler höjningar än sänkningar vilket inverkat negativt på trafiksäkerheten. 
      Under 2008 och 2009 inför Vägverket och vissa kommuner nya hastighetsgränser baserade på 
ett mer flexibelt tiostegsystem. Det innebär att dagens hastighetsgränser kompletteras med 40, 60, 
80, 100 och 120 km/tim. Hastigheten ska successivt anpassas efter hur säker vägen är och den 
grad av våld människokroppen tål, till exempel vid en påkörning av fotgängare eller avåkning 
med bil. 
      I tätorter har ”bashastigheten” ända sedan 1950-talet varit 50 km/tim. De första riktlinjerna 
om hastighetsgränsen 30 km/tim på bostadsgator kom 1973 och kommunerna kunde införa gult 
30 som lokal trafikföreskrift enligt Trafikförordningen 10:1 och från 1998 även enligt Trafik-
förordningen 3:17 (se nedan).  
      Rekommenderad hastighetsgräns 30 km/tim, blå 30, infördes i vägmärkesförordningen och 
blev ett alternativ till den skarpa hastighetsgränsen 30 km/tim eller gul 30. 
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3.3 De lagliga grunderna för alternativen gul 30 och blå 30 
 
De två alternativen är dels högsta tillåten hastighetsgräns på 30 km/tim (som det är straffbart att 
överskrida) (gul 30), dels en rekommenderad hastighet på 30 km/tim (blå 30). Hastighetsgränsen 
vid blå 30 är 50 km/tim. Straffansvaret är i det rekommenderade fallet knutet till hastighets-
gränsen. 
 
 
3.4 Gul 30 - högsta tillåten hastighetsgräns  
 
Kommunerna kan införa en högsta tillåten hastighetsgräns på 30 km/tim på två olika sätt.  
 
1. Den lagliga grunden för det första sättet beskrivs i Trafikförordningen 3 kap. Bestämmelser för 
trafik med fordon, 17 § (TF 3:17). TF 3:17 lyder i tillämpliga delar på följande sätt: 
 

”Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 50 
kilometer i timmen. Om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, 
framkomligheten eller miljön får kommunen föreskriva att den högsta tillåtna 
hastigheten inom tättbebyggt område eller del av sådant område skall vara 30 
kilometer i timmen. Utom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre 
hastighet än 70 kilometer i timmen (bashastighet). Vägverket får föreskriva att den 
högsta tillåtna hastigheten på väg skall vara 90 eller 110 kilometer per timme.” 

 
Denna möjlighet för kommunerna att införa högsta tillåten hastighetsgräns på 30 km/tim i tätt-
bebyggt område infördes 1998 i TF 3:17 som en följd av 1997 års nollvisionsproposition. 
 
TF 3:17 är nu under ändring så att även högsta tillåten hastighetsgräns på bl.a. 40 km/tim 
kommer att ingå.  
 
2. Den lagliga grunden för det andra sättet är genom Trafikförordningens 10 kap. Lokala trafik-
föreskrifter m.m., 1 § (TF10:1). TF10:1 lyder i tillämpliga delar: 
 

”Särskilda trafikregler får,…, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för viss väg 
eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område 
… 
De särskilda trafikreglerna får gälla följande. 
… 
14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet 3 kap. 17 § första stycket eller i 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, om det är 
motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. 
15…” 

 
Kommunerna kunde införa högsta tillåten hastighetsgräns på 30 km/tim genom lokal trafik-
föreskrift redan före 1998 års ändring av TF 3:17. I båda fallen (3:17 resp. 10:1) ska polisen och 
Vägverket ges tillfälle att yttra sig innan kommunen beslutar föreskrifter om införande av högsta 
tillåten hastighetsgräns. 
 
 
3.5 Blå 30 - rekommenderad hastighet 
 
Något stöd för införandet av rekommenderad hastighet (blå 30) finns inte i Trafikförordningen. 
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Däremot finns vägmärket för blå 30 och dess funktion beskrivet i Vägmärkesförordningen. I 
andra kapitlet, 12:e paragrafen står följande: 
 
 
 

”Anvisningsmärken är följande. 
 

                          
 
E11 Rekommenderad lägre hastighet 
  
Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits 
eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med  
lägre hastighet än den högsta tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten  
anges på märket. 

 
E12 Rekommenderad lägre hastighet upphör. 
 

.                          
 

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att sträckan upphör. 
…” 

 
3.6 Kombination med fysiska fartdämpande åtgärder 
 
Några bestämmelser för hur högsta tillåten hastighet eller rekommenderad hastighet på 30 
km/tim ska eller bör kombineras med fysiska farthinder finns inte i lagtexterna. Fysiska fart-
hinder finns bara beskrivna i Vägmärkesförordningen i samband med varningsmärken för 
upphöjning (gupp) eller grop.  
 
 
3.7 Sanktioner vid överträdelser 
 
Sanktionerna vid överträdelser bestäms av den högsta tillåtna hastigheten. Om hastighetsgränsen 
överskrids tillräckligt mycket2 och överträdelsen registreras av polis eller hastighetskamera  
straffas överträdelsen normalt med ordningsbot. Vid högre överträdelser vidtas körkortsåter-
kallelse3 och vid ännu högre överträdelser förs ärendet vidare till åklagare. I dessa fall straffas 

                                                
2 Enligt lagen är en överträdelse straffbar från första kilometern. I praktiken tillämpar polisen tolerans-
gränser som tidigare uppgick till 10-20 km/tim. Dessa minskas för närvarade och enligt Rikspolisstyrelsens 
strategi ska toleransgränsen vara högst 5 km/tim.   
 
3 Vid dessa nivåer på överträdelser meddelar polisen länsstyrelsen som beslutar om körkortsåterkallelse. 
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överträdaren normalt med dagsbot och körkortsåterkallelse. En sammanställning över sank-
tionerna visas i tabell 3.1 nedan. 
 
 
Tabell 3.1 Sanktioner vid hastighetsöverträdelser. 
 

Påföljd när begränsningen är Överträdelse 
km/tim 30 km/tim 50 km/tim högre än 50 km/tim4 

1-10 2000 kr 2000 kr 1500 kr 
11-15 2400 kr 2400 kr 2000 kr 
16-20 2800 kr 2800 kr 2400 kr 
21-25 3200 kr + körkortsåterk. 3200 kr 2800 kr 
26-30 3600 kr + körkortsåterk. 3600 kr 3200 kr 
31-35 4000 kr + körkortsåterk. 4000 kr + körkortsåterk. 3600 kr 
36-40 4000 kr + körkortsåterk. 4000 kr + körkortsåterk. 4000 kr 
41-50 till åklagare till åklagare 4000 kr 
51- till åklagare till åklagare till åklagare 

 
Körkortsåterkallelsen beslutas av länsstyrelsen och gäller normalt i 1-3 månader. Återkallelsen 
innebär dock att körkortet upphör att gälla och man måste ansöka om ett nytt. 
 
Det är viktigt att observera att en rekommenderad hastighet på 30 km/tim tillåter hastigheter upp 
t.o.m. 50 km/tim utan straffansvar och upp t.o.m. 80 km/tim utan att körkortsåterkallelse blir 
aktuell.  

                                                
4 Vid hastighetsgränser över 50 km/tim sker vanligen körkortsåterkallelse vid en överträdelse som är 
större än 30 km/tim, d.v.s. samma regel som vid gränsen 50 km/tim. 
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4. HASTIGHETSGRÄNSER PÅ KOMMUNERNAS GATOR OCH 
VÄGAR 
 
 
 
Kapitel 4 innehåller en genomgång av aktuella hastighetsgränser på kommunernas gator och 
vägar, med särskilt fokus på användning av gul 30 och blå 30. Uppgifterna om hastighetsgränser 
på kommunernas vägnät har hämtats från den nationella vägdatabasen (NVDB) vid Vägverket. 
 
 
Procentuell fördelning av olika hastighetsgränser 
 
Hastighetsgränserna på det kommunala vägnätet i Sverige (status 2008-10-12) redovisas i figur 4.1 
nedan. 
 

Figur 4.1. Procentuell fördelning av det kommunala vägnätet på olika 

hastighetsgränser. Status 2008-12-10.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

<30 km/h  30  km/h  40  km/h  50  km/h  60  km/h  70  km/h >70 km/h

Hastighetsgräns

%

 
Figuren visar att knappt 20 procent av väglängden har hastighetsgränsen 30 km/tim medan drygt 
70 procent av väglängden har hastighetsgränsen 50 km/tim. 
 
Kommunernas användning av hastighetsgränsen 30 km/tim 
 
Variationen mellan kommunerna avseende användandet av hastighetsgränsen 30 km/tim är dock 
stor vilket framgår av figur 4.2. 
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Figur 4.2 Antal kommuner med olika procentuell andel av väglängden med 
hastighetsgränsen 30 km/tim. Status 2008-12-10.
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      Figur 4.2 visar bl.a. att i 160 kommuner är mindre än 10 procent av väglängden hastighets-
begränsad till 30 km/tim och i 15 kommuner är andelen över 60 procent. 
      Rekommenderad hastighetsgräns 30 km/tim, blå 30, finns inte registrerat i den nationella 
vägdatabasen. I den enkät som sändes ut till ett urval av kommunerna (se kapitel 5) ställdes bl.a. 
frågan hur många kilometer gata eller väg som har blå 30. De flesta av de kommuner som svarade 
kunde ange denna väglängd. De kommuner som angav oklara svar eller inget svar på frågan 
ringdes upp och uppgifterna kompletterades muntligen. I vissa fall är uppgifterna osäkra men de 
har valts på ett sådant sätt att förekomsten av blå 30 inte underskattas utan snarare överskattas (se 
bilaga 5). 
      I figurerna 4.3-4.6 nedan redovisas den procentuella andelen av väglängden uppdelad dels på 
hastighetsgränser och dels på rekommenderad blå 30 km/tim för kommuner med olika 
folkmängd. Observera att hastighetsgränsen för de blå 30-sträckorna är 50 km/tim men längden 
av 30-sträckorna har tillförts dessa. 
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Figur 4.3. Procent väglängd med olika hastighets-
reglering i ett urval på åtta kommuner.

Kategori A - Sveriges tio största kommuner.
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Figur 4.4. Procent väglängd med olika hastighetsreglering i ett urval på
23 kommuner. Kategori B - Sveriges 11-69 största kommuner.
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Figur 4.5. Procent väglängd med olika hastighetsreglering i ett 
urval på 17 kommuner. Kategori C - Sveriges 70-139 största kommuner.
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Figur 4.6. Procent väglängd med olika hastighetsreglering i ett urval på
17 kommuner. Kategori D - Sveriges 140-290 största kommuner.
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      Figurerna 4.3-4.6 ovan visar att förekomsten av blå 30 i kommunerna är liten. Det är bara i 
kommunkategori A (Sveriges tio största kommuner) som den når upp till 14 procent av det 
kommunala vägnätet. I kommunkategorierna B och C utgör de blå 30-sträckorna mindre än 1 
procent, i kommunkategori D drygt 2 procent av det kommunala vägnätet.5 

                                                
5 I den enkätundersökning som genomfördes för denna studie indelades kommunerna i fyra kategorier: A , 
B, C och D. Dessa kategorier presenteras närmare i kapitel 5. 
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      I figur 4.7 nedan visas den uppskattade hastighetsregleringen för hela det kommunala väg- 
och gatunätet. Resultaten från kommunkategorierna A, B, C och D har räknats upp med den 
totala väglängden från den nationella vägdatabasen för respektive kategori. 
 

Figur 4.7 Procent väglängd med olika hastighetsreglering.
Alla kommunkategorier (A+B+C+D). Viktat.
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      Den totala omfattningen av blå 30 i på hela det kommunala vägnätet uppskattas till högst 3,5 
procent, d.v.s. en högst marginell företeelse. 
      Den totala väglängden av blå 30 i de 65 kommuner som besvarat enkäten uppgick till 1047 
km. Längden är koncentrerad till ett fåtal kommuner vilket figur 4.8 visar. 
 
   

Figur 4.8. Kilometer blå 30 i de kommuner som svarat på enkäten.
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      En enda kommun, Göteborg, står för 800 km (76 procent) av den totala blåa väglängden på 
1047 km. 22 kommuner av de 65 som svarade på enkäten (33 procent) har ingen blå 30 över 
huvud taget.   
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5. RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
 
I detta kapitel redovisas svar från de kommuner som deltog i enkätundersökning om använd-
ningen av gul 30 och blå 30 i kommunerna. Enkäten återfinns i sin helhet i bilaga 3. 
 
 
5.1 Inledning 
 
Enkäten skickades till trafikchefen, eller person med motsvarande funktion, i 104 kommuner. 
Kommunerna indelades i följande fyra kategorier: 
 

• Kategori A: Landets tio största kommuner. Enkäten skickades till samtliga kommuner i 
denna kategori. 

• Kategori B: Landets 11-69 största kommuner. Enkäten skickades till varannan kommun i 
denna kategori. 

• Kategori C: Landets 70-139 största kommuner. Enkäten skickades till var tredje kommun i 
denna kategori. 

• Kategori D: Landets 140-290 största kommuner. Enkäten skickades till var fjärde kommun 
i denna kategori. 

 
Tabell 5.1 nedan visar att svarsfrekvensen uppgick till 62 procent. Svarsfrekvens var högst i 
kategori A (80 procent) och lägst i kategori D (45 %). 
 
Tabell 5.1 Enkätundersökning om kommunernas användning av gul 30 och blå 30. 
Utskick och svarsfrekvens. 
 

Kategori Antal utskick Antal svar Svarsfrekvens (%) 
A. 1-10 största 
kommunerna 

 
10 

 
8 

 
80 % 

B. 11-69 största 
kommunerna 

 
30 

 
23 

 
77 % 

C. 70-139 största 
kommuner  

 
25 

 
17 

 
68 % 

D. 140-290 största 
kommunerna 

 
38 

 
17 

 
45 % 

Ej godkända svar  2 2  
TOTALT 
A+B+C+D 

 
104 

 
65 

 
62 % 

 
 
5.2 Resultat av enkätundersökningen 
 
I det följande redovisas en sammanfattande analys av enkätundersökningen.  
 
 
5.3 Antal km blå 30 
 
Blå 30 används på något sätt av 43 av de 65 kommuner som svarade på enkäten. 22 av 65 
svarande kommuner använder alltså inte blå 30. Den uppskattade längden av de blå 30-sträckorna 
redovisades i kapitel 4. 
 



 23 

 
5.4 Skäl till att införa blå 30 
 
I tabell 5.2 visas det sammanlagda resultatet för de fyra kommunkategorierna (A+B+C+D) när 
det gäller skäl till att införa blå 30 på det kommunala vägnätet. De fem oftast förekommande 
skälen är följande: 
 
1. Önskan att öka tryggheten   50,7 % 
2. Påtryckningar från boende   36,9 % 
3. Övrigt     29,3 % 
4. Information från Vägverket   21,5 % 
5. Information från Kommunförbundet/SKL  12,3 % 
 
Lokal olycksstatistik har endast använts av större och medelstora kommuner som tillhör katego-
rierna A och B. Forskningsresultat har spelat störst roll som beslutsunderlag i kommunkategori 
B. Bara tre kommuner har en politiskt beslutad policy att använda blå 30. 
 
Tabell 5.2 Skäl till att fatta beslut om införande av blå 30. 
 

 
 
Skäl 

 
A 
Antal 
kom. 
 

 
B 
Antal 
kom. 

 
C 
Antal 
kom. 

 
D 
Antal 
kom. 

 
Totalt 
A+B+C+D 

 
I procent 
av de kom-
muner som 
svarade på 
enkäten (totalt 
65 st.) 

Lokal olycksstatistik 2 2   4 6,1 % 
Information från 
Vägverket 

3 5 2 4 14 21,5 % 

Information från 
Vägtrafik-
inspektionen 

1    1 1,5 % 

Information från 
NTF 

1    1 1,5 % 

Information från 
Kommunförbundet/ 
SKL 

2 4  2 8 12,3 % 

Forskningsresultat 1 5   6 9,2 % 
Påtryckningar från 
boende 

3 10 2 9 24 36,9 % 

Det finns i 
kommunen en 
politiskt beslutad 
policy att använda 
rekommenderad 30 
km/tim (”blå 30”) 

3    3 4,6 % 

Önskan att öka 
tryggheten  

4 12 8 9 33 50,7 % 

Det är en praxis i 
kommunen 

2   1 3 4,6 % 

Övrigt 3 6 3 7 19 29,3 % 
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5.5 Sannolik förändring av användningen av blå 30 
 
I tabell 5.3 visas det sammanlagda resultatet för de fyra kommunkategorierna (A+B+C+D) när 
det gäller sannolik förändring av blå 30 på det kommunala vägnätet. Av tabellen framgår att blå 
30 kommer att öka i nio kommuner och minska i nio kommuner. Blå 30 kommer att upphöra i 
fem kommuner.   
 
Tabell 5.3 Sannolik förändring av användningen av blå 30 i samtliga kommunkategorier.  
47 kommuner svarade på denna fråga. 
 
 
 
Typ av förändring 

 
 
A 
 

 
 
B 

 
 
C 

 
 
D 

 
Totalt 
antal 
kommu
ner 

 
I procent 
av de kom-
muner som 
svarade på 
enkäten 
(totalt 65 st.) 

Den kommer att öka 2 2 2 3 9 13,8 % 
Den kommer att minska 2 4 1 2 9 13,8 % 
Den kommer att upphöra  3 1 1 5 7,6 % 
Den kommer inte att förändras 2 7 1 2 12 18,4 % 
Vet ej 1 2 5 4 12 18,4 % 
 
 
5.6 Skäl till att fatta beslut om att införa gul 30  
 
I tabell 5.4 nedan visas det sammanlagda resultatet för de fyra kommunkategorierna 
(A+B+C+D) när det gäller skäl till att införa gul 30 på det kommunala vägnätet. De fem oftast 
förekommande skälen är följande: 
 
1. Önskan att öka tryggheten       70,7 % 
2. Påtryckningar från boende       67,6 % 
3. Forskningsresultat        27,6 % 
3. Det finns en i kommunen politiskt beslutad policy att använda gul 30  27,6 % 
5. Information från Vägverket       23,0 % 
 
Precis som i fallet blå 30 är det önskan att öka tryggheten och påtryckningar från boende som 
flest kommuner anger som skäl för att införa gul 30.  
      Forskningsresultat har spelat störst roll som beslutsunderlag i kommunkategori B. 18 
kommuner har en politiskt beslutad policy att använda gul 30. Lokal olycksstatistik har inte 
använts av de minsta kommunerna som tillhör kategori D.  
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Tabell 5.4 Skäl till att fatta beslut om att införa gul 30 i samtliga kommunkategorier. 
 

Skäl  
A 
Antal 
kom. 
 

 
B 
Antal 
kom. 

 
C 
Antal 
kom. 
 

 
D 
Antal 
kom. 

 
Totalt 
A+B+C+D 

 
I procent 
av de kommuner 
som svarade på 
enkäten (totalt 65 
st.) 

Lokal olycksstatistik 3 7 4  14 21,5 % 
Information från 
Vägverket 

1 6 3 5 15 23,0 % 

Information från 
Vägtrafik-
inspektionen 

  1  1 1,5 % 

Information från 
NTF 

 1 2 1 4 6,1 % 

Information från 
Kommunförbundet/ 
SKL 

 5 2 4 11 16,9 % 

Forskningsresultat 1 11 5 1 18 27,6 % 
Påtryckningar från 
boende 

2 18 12 12 44 67,6 % 

Det finns i 
kommunen en 
politiskt beslutad 
policy att använda 
tvingande 30 
km/tim (”gul 30”) 

2 9 5 2 18 27,6 % 

Önskan att öka 
tryggheten  

2 17 14 13 46 70,7 % 

Det är en praxis i 
kommunen 

1 3 2 1 7 10,7 % 

Övrigt 3 5 1 5 14 21,5 % 
 
 
5.7 Sannolik förändring av användningen av gul 30 
 
Tabell 5.5 nedan visar att tvingande gul 30 sannolikt kommer att öka i drygt 44 procent av de 
kommuner som deltog i enkätundersökningen. I drygt 32 procent av kommunerna kommer inte 
mängden gul 30 att förändras. 
 
Tabell 5.5 Sannolik förändring av användningen av gul 30 i samtliga kommunkategorier. 
65 kommuner svarade på denna fråga. 
 
 
 
Typ av förändring 

 
 
A 
 

 
 
B 

 
 
C 

 
 
D 

 
Totalt 
antal 
kommuner 
 

 
I procent 
av de kom-
muner som 
svarade på 
enkäten 
(totalt 65 
st.) 

Den kommer att öka 4 11 5 9 29 44,6 % 
Den kommer att minska  1 1 2 4 6,1 % 
Den kommer att upphöra      0 
Den kommer inte att förändras 2 9 7 3 21 32,3 % 
Vet ej 1 2 4 4 11 16,9 % 
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5.8 Sannolik framtida användning av hastighetsgränsen 40 km/tim  
 
Tabell 5.6 nedan visar att 40 km/tim sannolikt kommer att delvis ersätta 50 km/tim i 35 
kommuner av de 65 kommuner som svarade på enkäten. I 18 av kommunerna kommer troligen 
40 att ersätta gul 30 eller blå 30. Drygt en tredjedel av kommunerna uppger att de inte vet vilka 
förändringar som är att vänta. Knappt tio procent av kommunerna uppger att de sannolikt inte 
kommer att använda 40 km/tim. 
 
Tabell 5.6 Sannolik framtida användning av hastighetsgränsen 40 km/tim i samtliga 
kommunkategorier. (OBS Vissa kommuner markerade här mer än ett alternativ.) 
 

 
Typ av förändring 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
Totalt 
antal 
kommuner 
 

  
I procent 
av de kom-
muner som 
deltog i 
enkäten  
(65 st) 
 

40 km/tim kommer sannolikt att delvis 
ersätta tvingande 30 km/tim (”gul 30”) 

2 5 4 3 14 21,5 % 

40 km/tim kommer sannolikt att delvis 
ersätta rekommenderad 30 km/tim (”blå 
30”) 

1 1 2 - 4 6,1 % 

40 km/tim kommer sannolikt att delvis 
ersätta 50 km/tim 

3 15 9 8 35 53,8 % 

40 km/tim kommer sannolikt inte att 
användas 

1  2 3 6 9,2 % 

Vet ej 2 8 6 8 24 36,9 % 
 
 
5.9 Slutsatser  
 
Enkätundersökningen visar att de fem oftast förekommande skälen till att införa blå 30 på det 
kommunala vägnätet är följande: 
 
1. Önskan att öka tryggheten      50,7 % 
2. Påtryckningar från boende      36,9 % 
3. Övrigt        29,3 % 
4. Information från Vägverket      21,5 % 
5. Information från Kommunförbundet/SKL     12,3 % 
 
      Lokal olycksstatistik har endast använts av större och medelstora kommuner som tillhör 
kategorierna A och B. Forskningsresultat har spelat störst roll som beslutsunderlag i 
kommunkategori B. Bara tre kommuner har en politiskt beslutad policy att använda blå 30. Blå 30 
kommer att öka i nio kommuner och minska i nio kommuner. Blå 30 kommer att upphöra i fem 
kommuner.   
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      De fem oftast förekommande skälen till att införa gul 30 på det kommunala vägnätet är 
följande: 
 
1. Önskan att öka tryggheten         70,7 % 
2. Påtryckningar från boende         67,6 % 
3. Forskningsresultat          27,6 % 
3. Det finns en i kommunen politiskt beslutad policy att använda gul 30    27,6 % 
5. Information från Vägverket         23,0 % 
 
Precis som i fallet blå 30 är det önskan att öka tryggheten och påtryckningar från boende som 
flest kommuner anger som skäl för att införa gul 30. Lokal olycksstatistik har inte använts av de 
mindre kommunerna som tillhör kategori D. Forskningsresultat har spelat störst roll som besluts-
underlag i kommunkategori B. 18 kommuner har en politiskt beslutad policy att använda gul 30. 
      Gul 30 kommer sannolikt att öka i drygt 44 procent av de kommuner som deltog i enkät-
undersökningen. I drygt 32 procent av kommunerna kommer inte mängden gul 30 att förändras. 
      40 km/tim kommer sannolikt att delvis ersätta 50 km/tim i 35 kommuner av de 65 
kommuner som svarade på enkäten. I 18 av kommunerna kommer troligen 40 att ersätta gul 30 
eller blå 30. Drygt en tredjedel av kommunerna uppger att de inte vet vilka förändringar som är 
att vänta när det gäller 40 km/tim. Knappt tio procent av kommunerna uppger att de sannolikt 
inte kommer att använda 40 km/tim. 
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6. ANVÄNDNINGEN AV GUL 30 OCH BLÅ 30 I ELVA KOMMUNER  
 
 
Kapitel 6 handlar om användningen av gul 30 respektive blå 30 i elva kommuner. Följande 
aspekter behandlas: aktuell status och trender när det gäller 30 i bostadsområdena, besluts-
underlag för 30 i bostadsområden, förankring, trafiksäkerhetseffektivitet, motstånd och 40 
km/tim som möjlig ny hastighetsgräns. Informationen är insamlad genom intervjuer med tjänste-
män verksamma inom trafiksäkerhetsområdet. Beskrivningen av varje kommun startar med en 
redovisning av folkmängden (status 2008-11-01) och längden av det kommunala vägnätet 
uppdelat på hastighetsgränser (status 2008-12-10).  
 
 
6.1 Gävle 
 
 
Folkmängd     Kilometer väg med olika hastighetsgränser   

  < 30 km/tim 30 km/tim 40 km /tim 50 km/tim 70 km/tim >70 km/tim Alla 
93 432 0 237 0 172 73 4 486 

 
 
 
30 i bostadsområden – aktuell status och trend 
 
I oktober 2007 infördes gul 30 på samtliga lokalgator i Gävles bostadsområden. Under perioden 
maj-oktober 2007 sattes 1400 skyltar upp på 700 platser. Kostnaden för skyltningen uppgick till 
1,2 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag för 30 
 
Tekniska kontoret i Gävle har fått många önskemål från allmänheten om att sänka hastighets-
gränsen till 30 km/tim. I allmänhetens kontakter med kommunen var det aldrig tal om blå 30. 
Det fanns ingen budget för att bygga om gator för blå 30. Gul 30 var ett billigare alternativ än blå 
30. Så småningom föll det sig naturligt att gå vidare med gul 30 i alla bostadsområden. 
      I den trafiknätsanalys som tekniska kontoret under 2001-2002 utarbetade för Gävle tätort 
föreslogs att hastigheten i samtliga bostadsområden skulle begränsas till 30 km/tim. Utgångs-
punkten för ställningstagandet för 30 km/tim var krockvåldskurvan för oskyddade trafikanter. 
Förslaget genomfördes dock aldrig. 
      År 2002 infördes gul 30 i ett 1x1 km stort område i centrala Gävle. Hastighetsgränsen 
infördes utan att några fysiska åtgärder vidtogs. Efter ett år visade det sig att medelhastigheten 
hade sjunkit med cirka 10 procent, från 38 km/tim till 33-34 km/tim. De polisrapporterade 
trafikolyckorna minskade med 45-50 procent efter ett år. Olyckorna har sedan legat kvar vid 
samma nivå och till och med sjunkit ytterligare. Efter det första årets positiva resultat började 
trafikingenjörerna på tekniska kontoret diskutera hur man skulle gå vidare med andra delar av 
staden.  
 

”Vi hade mycket positiv statistik från det gula 30-området i centrum. Det hade gett 
bra effekt och därför ansåg vi att gul 30 var en kostnadseffektiv åtgärd.” 
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Förankring 
 
Ärendet rörande gul 30 i bostadsområden skickades ut på samråd till Vägverket, polisen, taxi, 
byggnadskontoret och kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken hade synpunkter på bussarnas fram-
komlighet vilket ledde till vissa justeringar. Polisen uppgav att man med befintliga resurser inte 
skulle klara övervakningen för att garantera regelefterlevnad. En företrädare för tekniska kontoret 
i Gävle säger följande:  
 

”Kommunen inte låta bli att trafikreglera bara för att polisen inta klarar 
övervakningen.”  

 
Vägverket ställde sig positiv till gul 30. Vägverket frågade sig vad ärendet ställde för krav på Väg-
verkets hantering av ärenden som gäller önskemål om 30. Ingen part tog upp frågan om blå 30.  
 
40 km/tim som möjlig ny hastighetsgräns 
 
En företrädare för tekniska kontoret i Gävle uppger att man inom kommunen har diskuterat 40 
men att man inte ser 40 som ett alternativ till befintliga 30-gator utan som ett alternativ på andra 
gator. 
 
 
6.2 Göteborg 
 
 
Folkmängd     Kilometer väg med olika hastighetsgränser   

  < 30 km/tim 30 km/tim 40 km /tim 50 km/tim 70 km/tim >70 km/tim Alla 
499 747 4 31 6 1 493 68 7 1609 

 
 
30 i bostadsområden – aktuell status och trend 
 
De första farthindren i Göteborg anlades år 1978 och varningsskyltar sattes upp vid varje 
farthinder. Senare föreslog en medarbetare vid trafikkontoret i Göteborgs kommun att man 
skulle skylta blå 30 i början av gator eller områden där det fanns farthinder. På det sättet skulle 
man slippa att sätta upp varningsskyltar vid varje farthinder. För närvarande finns det drygt 3 000 
farthinder på det kommunala vägnätet i Göteborg.  
      År 1998 beslutades att kommunerna själva har rätt att besluta om gul 30. Tidigare hade 
Länsstyrelsen fattat dessa beslut.6 Länsstyrelsen ville sällan ha gul 30 vilket ledde till att vissa 
kommuner satte upp blåa 30-skyltar istället. 
      I Göteborg används bara gul 30 används där inget annat medel finns att sätta till. Det sparas 
till skolor och andra säkerhetsprioriterade områden. Cirka 78 procent av trafikarbetet i Göteborg 
sker på gator där farthinder inte kan byggas.  
      För närvarande satsar trafikkontoret i Göteborg cirka fyra miljoner kronor per år på 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Den totala årliga trafikbudgeten är cirka två miljarder kronor. 
      En f.d. tjänsteman vid trafikkontoret berättar följande om Göteborgs trafiksäkerhetsfilosofi: 
 

”I samband med att det blev modernt att göra trafiknätsanalyser skapade vi vad vi 
kallar 30-enklaver d.v.s. områden som vi bedömde borde vara lågfartsområden. 
Målet var sedan att genom farthinder säkra hastigheten till ca 30 km/tim i hela 

                                                
6 Kommunen hade redan tidigare rätt att införa gul 30 som lokal trafikföreskrift enligt TF 10:1. 
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området. Ingen gata skulle upplevas som genomfartsgata eller inbjuda till högre 
hastighet än någon annan gata i området. Dessa planer gäller fortfarande men på 
grund av bristande ekonomiska resurser försöker vi nu prioritera de större och mer 
riskfulla gatorna. Effekten av enklavarbetet är förutom att olyckorna minskar och 
tryggheten ökar att bilisterna söker sig närmsta väg ut ur området och trafikarbete 
inne i enklaverna minskar till gagn även för boendemiljön.” 

 
Beslutsunderlag för 30 i bostadsområden 
 
Göteborgs kommuns beslutsunderlag för införandet av blåa 30-områden kan beskrivas som en 
praxis som successivt vuxit fram. Inga beslut om införande av blå 30 har fattats vid något 
formellt möte. 
      Införande av gul 30 kräver formellt trafiknämndsbeslut. Alla beslut rörande gul 30 måste 
protokollföras. För införande av blå 30 behöver inte trafikkontoret göra någon sådan redovisning 
eftersom blå 30 inte är beskrivet i lokal trafikföreskrift. Det är svårt att knyta blå 30 till den 
digitala kartan eftersom det inte krävs i lokal trafikföreskrift. Det är ett stort jobb att koordinat-
bestämma varenda gul 30-skylt som ska sättas upp. Det är ett mycket stort arbete att begränsa 
hastigheten till gul 30 medan blå 30 är mera flexibelt. 
      Göteborg har haft två huvudtyper av beslutsunderlag för fysiska trafiksäkerhetsåtgärder: 
allmänhetens krav och påtryckningar samt trafikkontorets lokala olycksstatistik.  

 
”I bostadsområden med gator med relativt lite trafik men där klagomålen är tydliga 
lägger vi ut farthinder om trafikingenjören finner det befogat efter en bedömning 
av hastigheten på gatan och om farthindren stämmer överens med våra enklav-
planer. Dessa farthinder har ibland karaktären av trygghetsåtgärder. I andra fall ser 
vi att olycksbilden kräver åtgärder. Det handlar då oftare om lite större gator där vi 
successivt flyttat fram åtgärdspositionerna. På dessa gator får vi mer sällan klagomål 
troligen beroende på att medborgarna bedömer att framkomligheten är viktig. Men 
det är på dessa gator vi behöver farthinder om vi skall få ner olyckstalen 
ytterligare.” 

 
Förankring 
 
Beslut om nya farthinder i Göteborg föregås av samråd mellan polisen, Västtrafik och trafik-
kontoret. En samrådsgrupp träffas var fjortonde dag. Enskilda trafiksäkerhetsåtgärder (t.ex. 
farthinder) tas aldrig upp i trafiknämnden.7  
      Polisen har helhjärtat ställt sig bakom blå 30 medan Vägverket inte uttryckt några synpunkter 
om blå 30. På större gator skapar farthindren konflikter med utryckningstrafiken. 
Kollektivtrafiken har framfört klagomål när man kört sönder bromsar vid busskuddar. 
      Enligt trafikkontoret finns det stöd bland bilister för farthindren. Men många bilister vet inte 
vad blå 30 betyder. ”De kan t.ex. fråga om kan man åka dit om man kör för fort där.” 
 
Trafiksäkerhetseffektivitet 
 
Enligt en tjänsteman vid trafikkontoret skapar en 30-skylt utan farthinder en falsk trygghet. Poli-
tiker kan förespråka gul 30 för att på så sätt slippa bygga farthinder. Politikerna förstår inte att 
skylten inte påverkar den faktiska hastigheten.  

 

                                                
7 I samband med ombyggnation av gator kan emellertid trafiksäkerhetsärenden behandlas i trafiknämnden. 
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”Om vi gödslar med gul 30 försvinner respekten för det. Detta är även polisens 
ståndpunkt. Samtidigt finns det en stor respekt för gul 30 eftersom förarna vet att 
körkortet lätt kan åka. Respekten för 30 är större än för övriga hastighetsgränser.” 

 
”Det är inte skylten det handlar om utan det är åtgärden det handlar om. Hur man 
skyltar är en administrativ åtgärd. Gul 30-skylt kräver mera administrativt och 
juridiskt arbete.” 

 
      Trafikkontoret i Göteborg undersökte för ett antal år sedan olycksbilden under fem års tid 
vid omkring cirka 200 skolor i Göteborg och fann att de flesta olyckorna inte inträffade under 
skoltid utan under kvällstid och på lediga dagar. Därför skyltar Göteborg numera gul 30 vid 
skolor att det gäller mellan kl. 6 och 21 alla dagar. En f.d. tjänsteman vid trafikkontoret säger 
följande: 
 

”Gul 30 vid skolor mellan kl. 7 och 17 kan ifrågasättas eftersom de flesta 
trafikolyckorna kring skolorna inträffar på fritiden inom en radie på 500 meter. Det 
är lugnt när barnen går till och från skolan – det är ljust ute och det finns en social 
kontroll. På kvällarna är det mörkt och den sociala kontrollen finns inte. Därför 
finns det inget underlag för att hastigheten ska vara begränsad till 30 bara mellan kl. 
7 och 17.”  

 
 
40 km/tim som möjlig ny hastighetsgräns 
 
Grundidén i Göteborg är 30 km/tim på bostadsgator i tätorten. Med många hastighetsgränser i 
tätort blir det ett virrvarr. Varje år tillkommer många pensionärer. Ju fler äldre det blir i trafiken 
desto längre åt vänster måste krockvåldskurvorna skjutas. Hastighetsgränsen 40 km/tim bör 
kompletteras med mjukare typer av hastighetshinder, t.ex. wattska gupp med förlängd ramp (två 
meter ramp istället för en meter). 
 
 
6.3 Huddinge 
 
 
Folkmängd     Kilometer väg med olika hastighetsgränser   

  < 30 km/tim 30 km/tim 40 km /tim 50 km/tim 70 km/tim >70 km/tim Alla 
93 791 0 201 0 211 11 0 423 

 
 
30 i bostadsområden – aktuell status och trend 
 
I Huddinge kommun har ett politiskt beslut fattats om att införa gul 30 på alla lokalgator och att 
koncentrera de fysiska trafiksäkerhetsåtgärderna till huvudgatorna. Huddinge har avsatt åtta 
miljoner kronor per år för åtgärder på huvudgator och två miljoner kronor per år för 30-zonerna. 
Alla 30-zoner i Huddinge är skyltade med gul 30. Sammanlagt finns det ett trettiotal 30-zoner i 
Huddinge. 30-zonerna har införts stegvis. Arbetet inleddes år 2005 och hösten 2007 hade alla 
lokalgator skyltats med gul 30. Några fysiska åtgärder har ännu inte vidtagits i 30-zonerna. 
Huddinge kommer att utvärdera 30-zonerna genom att mäta hastigheterna och genomföra en 
medborgarundersökning. 
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Beslutsunderlag för 30 i bostadsområden 
 
Huddinge kommun har gjort en trafiknätsanalys som politikerna ställde sig bakom år 2004. I 
denna analys delades Huddinge in i lokalgator och huvudgator. Möjliga 30-zoner utmärktes och 
oskyddade trafikanters behov identifierades. Förslag till åtgärder presenterades.  
      Huddinges trafiknätsanalys utgjorde själva beslutsunderlaget för införandet av 30-zonerna 
med gula skyltar. Blå 30 fanns tidigare på flera ställen i Huddinge. Trafiknätsanalysen och 
förslagen i den var ett sätt att komma bort från blå 30. En tjänsteman säger följande: 
 

”På tjänstemannasidan tyckte vi att det var självklart att ha gul 30 i 30-zonerna. Blå 
30 var aldrig på dagordningen, det var aldrig någon valsituation. Vi undrade inte 
om den ena skylten var bättre än den andra.”  

 
 
Trafiksäkerhetseffektivitet  
 
En företrädare för Huddinge kommun konstaterar att blå 30 kräver fysiska åtgärder men att man 
får mest trafiksäkerhet för pengarna om man satsar på huvudgatorna. Få trafikanter skadas och 
dödas på lokalgatorna. 
 

”Det är inte kostnadseffektivt att lägga investeringarna på lokalgatorna. Dessutom 
tar det i regel 10-15 år att genomföra investeringarna.” 
 
”Ofta resonerar de som förespråkar blå 30 på följande sätt: Det är trafikmiljön som 
anger hur fort bilarna kör (vilket i och för sig är sant) och därför kan man inte 
införa 30 förrän gatorna är hastighetssäkrade. Det finns sedan länge en djupt rotad 
tanke hos trafikingenjörerna att om man inför för mycket 30 leder det till att 
respekten för 30 går förlorad. Men det finns ingenting som bevisar detta. Däremot 
finns det vetenskapliga bevis för följande påståenden: Om man kör ut ur ett 
lågfartsområde behåller man den lägre hastigheten ytterligare ett tag. Om man kör 
från ett område med hög hastighetsgräns till ett område med lägre hastighetsgräns 
behåller man den högre hastigheten ytterligare ett tag. Detta talar mot att respekten 
skulle försvinna i ett 30-område utan fysiska åtgärder.” 

 
40 km/tim som möjlig ny hastighetsgräns 
 

”För oss som planerar trafiken är det solklart att vissa gator som nu har 50 borde 
ha 40. Det finns en risk för att vissa kommuner kommer att införa 40 på lokalgator 
istället för 30.”  

 
”Det blir svårt för trafikanterna att hålla reda på hastighetsgränserna. Det kan bli 
rörigt om kommunerna kommer att tillämpa 30, 40 och 50 på olika sätt.” 
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6.4 Hylte 
 
 
Folkmängd     Kilometer väg med olika hastighetsgränser   

  < 30 km/tim 30 km/tim 40 km /tim 50 km/tim 70 km/tim >70 km/tim Alla 
10 271 0 1 Uppg.saknas Uppg.saknas Uppg.saknas Uppg.saknas 1 

 
 
30 i bostadsområden – aktuell status och trend 
 
Hylte kommun har infört gul 30 vid skolor och daghem. Denna hastighetsbegränsning har ofta 
tillkommit som ett resultat av skrivelser från allmänheten, t.ex. från föräldraföreningar vid skolor 
och daghem. Blå 30 har aldrig diskuterats i Hylte och blå 30 kommer inte att bli aktuellt i fram-
tiden.8  
 
40 km/tim som möjlig ny hastighetsgräns 
 
Hylte deltog i Vägverkets 40-försök som inleddes den 1 juni 2007 och avslutades den 31 maj 
2008. Under försöket sänktes alla huvudgator till 40 och samtliga villagator i tätorten sänktes till 
gul 30. Under försöket har det inte varit möjligt att göra fysiska åtgärder på de gator där hastig-
hetsgränsen sänkts till 30 och 40. Hylte kommer sannolikt att fortsätta med gul 30 i villaområdena 
efter försöket. Vissa huvudgator kommer inte att behålla 40 eftersom den hastighetsgränsen inte 
passar alla huvudgator.  
 
 
6.5 Luleå 
 
 
Folkmängd     Kilometer väg med olika hastighetsgränser   

  < 30 km/tim 30 km/tim 40 km /tim 50 km/tim 70 km/tim >70 km/tim Alla 
73 405 1 156 12 193 52 15 432 

 
 
30 i bostadsområden – aktuell status och trend 
 
Luleå kommun har begränsat hastigheten till 30 km/tim (gul skylning) i princip i alla bostads-
områden. 30-områdena infördes klumpvis och etappvis mellan 2001 och 2007, de flesta mellan 
2004 och 2006. Dessutom finns det 30-områden i delar av vissa byar utanför tätorten. Luleå har 
inte satsat på fysiska åtgärder i 30-områdena. Enstaka gator har åtgärdats i samband med att gator 
har grävts upp av andra skäl. Skolor som ligger i 30-områdena har ingen extra 30-skyltning. På 
tekniska förvaltningen i kommunen funderar man på vad som ska göras åt detta. Luleås 30-
områden är stora. Gatorna och vägarna är långa och breda. Det finns risk för sämre regel-
efterlevnad i stora 30-områden där det är stora avstånd från 30-områdets entré till de bortre 
delarna.  
      Blå 30 har inte varit aktuellt som ett alternativ till gul 30. Men i ett område i centrala Luleå, 
”Gymnasiebyn”,9 har ett blått 30-område anlagts. Här har olika byggnadstekniska åtgärder 
vidtagits, huvudsakligen höjda gångpassager. Tekniska förvaltningen ville med dessa åtgärder 

                                                
8 En blå 30-skylt finns emellertid i tätorten. 
9 I detta område har gymnasieutbildningarna i Luleå koncentrerats. 
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begränsa genomfartstrafiken. Tekniska förvaltningen ville också testa om regelefterlevnaden 
förbättrades med blå 30.  
 
Beslutsunderlag för 30 i bostadsområden 
 
En tjänsteman på tekniska förvaltningen i Luleå kommun säger följande om beslutsunderlag för 
30: 
 

”Det har varit mycket påstötningar från allmänheten som har önskemål om sänkt 
hastighetsgräns i bostadsområden. När vi beslutade om att sänka hastigheten till 30 
var aldrig blå 30 ett alternativ eftersom vi inte kunde göra några åtgärder på 
gatorna.” 

 
Motstånd 
 
Tekniska nämnden i Luleå anser att det har blivit för många 30-områden i tätorten. Vissa politiker 
har opponerat sig mot 30 där det är genomfartstrafik. 
 
Trafiksäkerhetseffektivitet 
 
Några hastighetsmätningar har inte gjorts i det blå 30-området eller i de gula 30-områdena på 
grund av tekniska förvaltningens bristande resurser. En tjänsteman anser att efteranalysen av 
trafiksäkerhetsåtgärderna har varit dålig:  
 

”Vi har en för dålig utvärdering av det vi gjort. Vi har inte tidsmässiga och 
personella resurser för att genomföra en ordentlig utvärdering. En sådan 
utvärdering behövs när man står vid ett vägskäl. Vi känner oss villrådiga.” 

 
40 km/tim som möjlig ny hastighetsgräns 
 
Luleå kommun deltog i Vägverkets 40-försök. Försöket genomfördes i hela centrum (men inte i 
hela tätorten) och ledde till att en fyrfältsväg höljdes till 60, att genomfartsleder med övergångs-
ställen sänktes från 50 till 40 och övriga gator sänktes till 30. 
      Många kritiska röster hörs mot 30-områdena i bostadsområdena eftersom ”det är svårt att 
hålla 30 med en modern bil.” Den verkliga hastigheten idag är närmare 40 än 30. Att höja till 40 i 
bostadsområdena skulle få visst stöd från de boende. En tjänsteman säger att det inte känns bra 
som väghållare att föreslå högre hastighet som innebär högre krockvåld.  
 

”Fördelen med att höja till 40 i bostadsområdena är att vi skulle kunna sätta upp 
30-skyltar vid skolorna och andra utsatta platser. Tydligheten skulle öka och det 
skulle ge en bättre effekt än idag. Tjänstemännen funderar på detta. Det står och 
väger.” 

 
Luleå har ett behov av externt stöd i sitt utformande av de framtida hastighetsgränserna. 
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6.6 Stockholm 
 
 
Folkmängd     Kilometer väg med olika hastighetsgränser   

  < 30 km/tim 30 km/tim 40 km /tim 50 km/tim 70 km/tim >70 km/tim Alla 
809 072 19 1 055 0 589 102 0 1765 

 
 
30 i bostadsområden – aktuell status och trend 
 
Den 14 februari 2005 införde Stockholm stad gul 30 på så gott som alla lokalgator i bostads-
områdena. Detta beslut baserades på insikten att 30 km/tim är den lämpligaste hastighetsgränsen 
i trafikmiljöer där oskyddade trafikanter blandas med biltrafik.  
 
Beslutsunderlag för 30 i bostadsområden 
 
Tjänstemännen tog fram ett förslag till politikerna som tydligt angav vilka gator som skulle 
komma att beröras av gul 30. Förslaget skickades på remiss till de olika stadsdelarna som lämna 
de sina synpunkter. En tjänsteman säger följande:  
 

”Vi ville att det skulle vara en tvingande hastighetsgräns. Med blå 30 måste man 
inte köra 30 km/tim. Gul 30 är en tydligare signal. Vi såg hastighetsgränsen som en 
början av en process i vilken vi efterhand skulle förstärka säkerheten med fysiska 
åtgärder där det behövdes. Det är lättare att skylta om på en gång än att bygga om 
ett stort antal gator. Omskyltningen till 30 var en signal till alla trafikanter att nu är 
det 30 som gäller.” 

 
Trafiksäkerhetseffektivitet 
 
En stor uppföljning av 30-zonerna har utförts sedan 2005. Utvärderingen utfördes av VTI och 
fokuserade på hastigheter och olyckor. Det visade sig att en mindre minskning av hastigheten 
hade åstadkommits. Det fanns en viss spridningseffekt av hastighetsminskningen till angränsande 
huvudgator.  
       I den reviderade versionen av Stockholms trafiksäkerhetsprogram utpekas huvudgatorna 
som ett stort problem. Här behövs olika former av åtgärder. 
 
Motstånd 
 

”Tanken var att fysiska åtgärder skulle vidtas i 30-zonerna för att successivt 
säkerställa att den faktiska hastigheten inte är högre än 30 km/tim. Men de politiker 
som för närvarande har makten i Stockholm vill inte ha fysiska åtgärder i 30-
zonerna och de vill inte heller att 30-zonerna ska utökas. Vi har hamnat i en knepig 
sits. Politikerna betonar framkomlighet framför trafiksäkerhet: ”Trafiken ska flyta”. 
Politikerna har uttalat att vissa gupp ska ersättas av andra tekniska lösningar, t.ex. 
ATK eller ISA. Vidare har den planerade ombyggnaden av Hornsgatan stoppats av 
ekonomiska skäl. De planerade fysiska åtgärderna på tre huvudgator i ytterstan 
(Enskedevägen, Lingvägen och Herrhagsvägen) har bromsats av politiska skäl.”  
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40 km/tim som möjlig ny hastighetsgräns 
 
En tjänsteman uppger att någon diskussion om 40 inte har förts bland tjänstemän och politiker i 
Stockholms stad.  

 
”En personlig reflektion är att 40 kan vara ett alternativ till 50 men inte till 30. 
Stockholm har två slags zoner – 30-zoner och 50-zoner – vilket är en tydlig 
indelning. Om man blandar in 40 kan det bli svårare att se skillnaden.” 

 
 
6.7 Umeå 
 
 
Folkmängd     Kilometer väg med olika hastighetsgränser   

  < 30 km/tim 30 km/tim 40 km /tim 50 km/tim 70 km/tim >70 km/tim Alla 
112 547 0 24 0 377 34 0 435 

 
 
30 i bostadsområden – aktuell status och trend 
 
Grundstrategin för hastighet i Umeås tätort är 50 km/tim. Umeå har öronmärkt 30 km/tim till 
särskilt utsatta trafikmiljöer vid skolor, förskolor, äldreboenden och i centrum där det finns 
mycket oskyddade trafikanter. Blå 30 finns på enstaka gator i Umeå. De blåa skyltarna har fått 
folk att ringa till kommunen och fråga vad som gäller. Folk har haft svårt att förstå vad blå 30 
innebär. Kommunen har även fått frågor från allmänheten om vad som är skillnaden mellan gul 
30 och blå 30. Politikerna tycker att de blå 30-skyltarna har skapat förvirring. 
      Umeå har varit sparsam med fysiska åtgärder på lokalgatorna i bostadsområdena. Sådana 
åtgärder har inte prioriterats eftersom det inte är där som olyckorna inträffar. Umeå satsar mest 
pengar på huvudgatorna där det finns många konfliktpunkter mellan motorfordon och 
oskyddade trafikanter.   
      Umeå bygger om villagator till säkrare gator i samband med att gatorna grävs upp för VA- 
och fjärrvärmearbeten. På det sättet tillskapar kommunen en samfinansiering av ombyggnader av 
gator.  
       
Beslutsunderlag för 30 i bostadsområden 
 
Polisen och Vägverket Region Norr har argumenterat för att hastigheten bara ska begränsas till 
30 på platser där det finns många utsatta trafikantgrupper. 
      I ett PM om hastigheter i bostadsområden som togs fram för cirka tio år sedan hävdades att 
30 i bostadsområden skulle leda till minskad regelefterlevnad. Polisen, Vägverket Region Norr 
och Umeå kommun stod bakom detta PM. 
      Kommunens trafiksäkerhetsansvariga tjänstemän blir ofta uppringda av privatpersoner som 
vill ha sänkt hastighetsgräns på en gata. Tjänstemännen hänvisar då till kommunens policy som 
säger att hastighetsgränsen bara sänks till 30 km/tim vid platser där oskyddade trafikanter är 
särskilt utsatta. En tjänsteman säger följande: 
 

”Folk hör av sig till oss och vill ha 30 i sitt bostadsområde. Så gott som alltid ger vi 
avslag. Samtidigt säger vi att vi är öppna för att se över vår policy om faktaunderlag 
skulle förändras. Vi ser fram emot mera faktaunderlag från SKL och Vägverket 
både när det gäller 30 och 40.” 
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”Det har inte funnits mycket faktaunderlag kring 30 i bostadsområden. Det finns 
för lite forskning om hur det hela fungerar. I bristen på detta har vi fått göra ett 
eget antagande om vad som är bäst. Vi vill ha mer forskningsunderlag om vilka 
effekter en hastighetsbegränsning på 30 km/tim ger på villagator.” 

 
Enligt Umeå kommun har det inte funnits klara riktlinjer från Vägverket i fråga om 30-policy. 
 

”Om Vägverket kommer fram till vissa forskningsbaserade slutsatser om att 30 är 
bra ur alla aspekter då är vi intresserade av att ta del av detta. Idag bygger det 
mycket på spekulationer om hur det verkligen fungerar. Om det inte finns 
tillräckligt faktaunderlag får man göra ett eget ställningstagande utifrån det man 
tror.” 

 
Trafiksäkerhetseffektivitet 
 
En tjänsteman uppger att kommunen har prövat gul 30 i ett par områden men att man inte ser 
några skillnader i medelhastigheten i dessa områden jämfört med andra områden. Medelhastig-
heten på villagatorna är 35-40 km/tim oavsett skyltningen. All forskning visar att 30-skyltning 
inte ger några fördelar utan fysiska åtgärder. 

 
”Om man inför 30 km/tim i större skala finns det en risk för inflation, d.v.s. det 
finns en risk att den generella acceptansen för 30 minskar. Man tar med sig 
beteendet från bostadsgatorna vilket drabbar de mest utsatta trafikantgrupperna vid 
skolor och äldreboenden etc. där vi verkligen vill att hastigheten ska vara max 30 
km/tim.”  

 
40 km/tim som möjlig ny hastighetsgräns 
 
Umeå kommun funderar på att införa 40 som ny bashastighet i tättbebyggda områden. Trots att 
det inte finns någon forskning om 40 hoppas man inom kommunen att det ska leda till att medel-
hastigheten sjunker något. Samtidigt vill Umeå behålla 30 på de särskilt utsatta platserna. 
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6.8 Uppsala 
 
 
Folkmängd     Kilometer väg med olika hastighetsgränser   

  < 30 km/tim 30 km/tim 40 km /tim 50 km/tim 70 km/tim >70 km/tim Alla 
190 311 0 43 0 373 27 1 444 

 
 
30 i bostadsområden – aktuell status och trend 
 
Uppsala har en blandning av gula 30-områden och blå 30-områden.10 Huvudinriktningen är sedan 
ett par år tillbaka blå 30. Uppsala kommun genomför för närvarande fem blåa 30-områden per år. 
Totalt finns det nu tio blåa 30-områden i Uppsala. Ytterligare 40 stycken blåa 30-områden 
kommer att anläggas. 
      Vid entrén till varje blått 30-område sätts en skylt upp och någonstans i området finns ett 
farthinder. Det är minimikrav för ett blått 30-område. Dessutom säkras de farligaste gång- och 
cykelpassagerna, dock inte alla. I enstaka fall förekommer vägbulor och busskuddar. 
      Inför arbetet med nya blåskyltade 30-områden hålls medborgarmöten. Tonvikten är lagd på 
information. Medborgarna kan inte säga nej till 30-området men de kan i viss omfattning påverka 
utformningen. Kommunens tjänstemän har tolkningsföreträde. 
      Det finns en referensgrupp för de blåa 30-områdena som består av representanter får 
Upplands Lokaltrafik, yrkestrafiken, räddningstjänsten och Trafiksäkerhetsrådet. Förslag på 
utformningen av ett blått 30-område måste förankras i referensgruppen. Hänsyn görs till olika 
aktörers framkomlighetskrav. Eventuellt revideras det ursprungliga förslaget.  
      Uppsala kommuns årliga budget för fysiska åtgärder i blåa 30-områden uppgår till cirka 1,5 
miljoner kronor. Betydligt mera pengar har avsatts för fysiska åtgärder på huvudgatorna. 

 
”Vi räddar inte liv i de blåa 30-områdena. Huvuddelen av de fysiska åtgärderna 
satsar vi på huvudgatunätet som är betydligt farligare.” 

 
Beslutsunderlag för 30 i bostadsområden 
 
Det finns en politisk majoritet i Uppsala för att satsa på blåa 30-områden med förändringar i 
gatumiljön. Gatu- och trafiknämndens ställningstagande för blå 30 har backats upp av Trafik-
säkerhetsrådet i Uppsala kommun. Vägtrafikinspektionen uttalade sig för blå 30 i samband med 
ett besök i Uppsala. 
      En politiker säger följande: 

 
”Valet mellan gul 30 och blå 30 handlar om man ska tilltala människor i trafiken 
genom förbud eller möjligheter. Grundfrågan är om man inbjuds att köra försiktigt 
eller om man förbjuds att göra det.” 

 
      Tjänstemännen vid gatu- och trafikkontoret har förespråkat gul 30 framför blå 30 men inte 
fått med sig politikerna på den linjen. En tjänsteman säger följande: 

 

                                                
10 Ett gult 30-område med fysiska åtgärder anlades för ett antal år sedan i stadsdelen Kungsgärdet i 
Uppsala. Åtgärderna finansierades av Vägverket. 
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”Det är inte självklart att det finns ett beslutsunderlag till politikerna. Politikernas 
beslut är ofta baserade på egna värderingar.” 

 
Förankring 
 
Införandet av 30-zoner i Uppsala har tagit lång tid. ”Man diskuterar mycket i Uppsala kommun” 
vilket leder till att förankringsprocessen är omfattande. Det finns ett motstånd mot gupp i 
Uppsala eftersom det finns många områden som är vibrationskänsliga.  
      Trafik- och gatukontorets tjänstemän har argumenterat för gula 30-områden. De har ansett 
det vara mera resurseffektivt än blå 30. Dessutom finns det en påtaglig rädsla bland bilister att bli 
bötfälld om de kör för fort på en gul 30-sträcka. Tjänstemännens linje har i fallet om 30-områden 
inte följts av politikerna. Trafiksäkerhetsrådet i Uppsala kommun har stött blå 30 och har haft 
stort inflytande i frågan. Uppfattningen om gul 30 och blå 30 skiljde sig inledningsvis inom poli-
tiska block och partier. Så småningom skapade socialdemokraterna och moderaterna en allians 
kring blå 30. (Miljöpartiet tog ställning för gul 30.) Den dåvarande ordförande i trafik- och gatu-
nämnden argumenterade för blå 30 eftersom hon ville ha en förändring som var bestående över 
tid och som skulle klara sig över en mandatperiod. 
 
Trafiksäkerhetseffektivitet 
 
En politiker i Uppsala tror inte att polisen ägnar sig åt att övervaka gator med gul 30. Det finns 
ingen möjlighet till övervakning. Allra viktigast är att bilisterna känner respekt för gul 30 vid 
skolor, äldreboenden och förskolor. För mycket gul 30 kan tunna ut respekten för gul 30. Gul 30 
kan vagga in oskyddade trafikanter i en falsk säkerhet. 
 
40 km/tim som möjlig ny hastighetsgräns 
 
En tjänsteman säger följande: 
 

”Det är för tidigt att ställa frågan om 40. Det finns en osäkerhet i hela Sverige om 
detta. Vi har ställt oss på åskådarläktaren. Vi vill avvakta och se vad man får för 
erfarenheter i andra kommuner. Det finns fördelar med tiosteg men det kan också 
skapa komplexitet för trafikanterna. Uppsala har redan en komplex trafiksituation.”  

 
6.9 Växjö 
 
 
Folkmängd     Kilometer väg med olika hastighetsgränser   

  < 30 km/tim 30 km/tim 40 km /tim 50 km/tim 70 km/tim >70 km/tim Alla 
80 974 2 149 3 220 5 1 400 

 
 
30 i bostadsområden – aktuell status och trend 
 
I Växjö kommun används endast gul 30. Blå 30 i kombination med vissa fysiska åtgärder 
provades ”för länge sedan” men det gav inte önskvärd effekt och ersattes av gul 30. I cirka 80 
procent av bostadsområdena har gul 30 införts och dialog med de boende har förts i alla dessa 
områden. Fysiska åtgärder har använts i alla bostadsområden som har gul 30. Från början 
användes de ganska frekvent inne i områdena. Numera har omfattningen minskat men samtidigt 
har områdenas avgränsningar gjorts tydligare genom portaler och avsmalningar där man kör in i 
området. I områden med busstrafik kan bussgator fortfarande ha kvar gränsen 50 km/tim. 
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Beslutsunderlag för 30 i bostadsområden 
 
Gul 30 i Växjös bostadsområden startade genom initiativ från de boende i området Öster. Detta 
blev ett testområde med lyckade resultat. Hastigheterna gick ner och de boende var nöjda. 
Projektet fick också NTF:s Guldtriangel. 
      De boendes önskemål har även i andra områden varit pådrivande för införandet av gul 30. 
Om starka önskemål framkommer i områden som ligger i framtiden i kommunens planer kan 
enskilda gator få gul 30 och fysiska åtgärder införas vid sidan av planen. Gul 30 vid skolor och 
förskolor har använts länge.  
      Det viktigaste underlaget för införande av gul 30 är de nätanalyser som Växjö kommun har 
utfört i kommunens tätorter. 11 Från dessa analyser identifieras potentiella 30-områden, i de flesta 
fall bostadsområden. Områdena prioriteras utifrån inträffade olyckor. 
 
Förankring 
 
Då ett 30-område är färdigt för införande i Växjö kallas de boende till ett allmänt möte. En 
arbetsgrupp tillsätts med representanter för kommunen, kollektivtrafiken, de boende och andra 
intressenter. Ett förslag till omfattning av 30-gränsen och kompletterande fysiska åtgärder tas 
fram av arbetsgruppen. Förslaget föreläggs tekniska nämnden för beslut varefter det genomförs. 
Trafikavdelningen kan också införa gul 30 på delegation från nämnden men detta används 
sparsamt. 
 
Trafiksäkerhetseffektivitet 
 
Ett år efter införandet av gult 30 i ett område görs en utvärdering. Utvärderingarna visar på en 
minskning av medelhastigheten på mellan 3 och 10 procent. Hastigheterna är dock fortfarande 
högre än 30 km/tim. Typiska medelhastigheter ligger i intervallet 35-45 km/tim. 
 
Motstånd 
 
Den starkaste oppositionen mot införandet av gul 30 har kommit från busstrafiken. Argumenten 
är att tidtabellerna blir svåra att hålla och att guppen inte är anpassade till bussar. Busskuddar 
accepteras dock. Taxi har inte framfört några klagomål och politiskt har det inte varit något större 
motstånd. 
 
40 km/tim som möjlig ny hastighetsgräns 
 
Växjö ser positivt på möjligheten att kommunerna även kommer att få föreskriva 40 och 60 
km/tim. Ett system med hastighetsgränserna 30, 40 och 60  välkomnas. 30 kommer att användas 
som nu. 50 ersätts med 40 och i vissa fall 60 km/tim. T.ex. får den i ”Lugna Gatan” föreslagna 
50/30-gatan sannolikt 40 km/tim. 70 ersätts av 60 km/tim.     
 

                                                
11 En tjänsteman påpekar att det är viktigt att kommunens tjänstemän själva utför nätanalysen då den är 
viktig för att förstå problemen och välja de effektivaste åtgärderna. 
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6.10 Västerås 
 
 
Folkmängd     Kilometer väg med olika hastighetsgränser   

  < 30 km/tim 30 km/tim 40 km /tim 50 km/tim 70 km/tim >70 km/tim Alla 
134 553 0 190 0 244 52 0 486 

 
 
 
30 i bostadsområden – aktuell status och trend 
 
Både blå 30 och gul 30 finns i Västerås. Från början användes blå 30 men för cirka fem år sedan 
togs ett principbeslut att gul 30 skulle användas. Detta innebär att gul 30 sedan dess ökar i 
omfattning och idag är det dominerande alternativet. Skälet för beslutet var att tydligt annonsera 
att farten inte skulle vara högre än 30 km/tim. 
      Enstaka bostadsområden med gul 30 har funnits ända sedan 1970-talet. Att man under en 
period började använda blå 30 berodde främst på politikerna. De borgerliga föredrog oftast blå 
30. Blå 30 är alltid kombinerat med fysiska farthinder. 
      För närvarande har gul 30 införts i ca hälften av stadsdelarna. Huvudgatorna har fortfarande 
50 och det finns även s.k. 50/30- gator där hastigheten satts ner med hjälp av fysiska farthinder 
på ställen där många oskyddade trafikanter korsar gatan. På dessa ställen skyltas dock inte 30 
km/tim. Blå 30 används också av många samfälligheter (privata vägföreningar) beroende på att 
de inte får fatta beslut om gul 30.  
      Fortsatta dialogprojekt och införande av gul 30 kommer att genomföras i de områden som 
fortfarande har 50 km/tim. Det är möjligt att den nya borgerliga majoriteten kommer att vara 
mindre intresserad och att detta kan medföra att processen går långsammare men den kommer 
att fortsätta. 
 
Beslutsunderlag för 30 i bostadsområden 
 
Önskemål från boende och allmänhet har varit den viktigaste drivkraften för införandet av gul 30. 
Underlaget för att införa gul 30 i bostadsområden var nätanalyser enligt principerna i ”Lugna 
Gatan”. 
 
Trafiksäkerhetseffektivitet 
 

”Frågan om den blå eller gula 30-skylten ger den lägsta verkliga hastigheten är 
obesvarad.” 

 
Motstånd 
 
Oppositionen mot att införa gul 30 har varit måttlig och i stort sett inskränkt sig till kollektiv-
trafiken. Nämnden har gett ett uppdrag att utreda möjligheterna för en snabbare busstrafik på de 
gator i 30-områdena som trafikeras av bussar. 
 
40 km/tim som möjlig ny hastighetsgräns 
 

”Hur kommer kommunernas rätt att besluta om 40 och 60 att påverka situationen? 
Användningen av 30 i bostadsområden kommer förhoppningsvis inte att påverkas. 
Möjligen kommer bussgatorna att få 40 km/tim. För närvarande utreds möjlig-
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heterna att införa 50 km/tim på vissa olycksdrabbade 70-leder. På dessa kanske 60 
km/tim kan användas i stället. De nuvarande 50/30-gatorna kanske kan få 40 
km/tim.”   

 
 
6.11 Örebro 
 
 
Folkmängd     Kilometer väg med olika hastighetsgränser   

  < 30 km/tim 30 km/tim 40 km /tim 50 km/tim 70 km/tim >70 km/tim Alla 
132 052 0 136 0 240 26 2 404 

 
 
30 i bostadsområden – aktuell status och trend 
 
Både blå 30 och gul 30 finns i Örebro. Gul 30 är vanligast och blå 30 är av äldre datum. Från 
början användes blå 30 alltid i kombination med hastighetsreducerande fysiska åtgärder. Skälet 
för att använda blå 30 var troligen att man slapp gå till länsstyrelsen vilket var nödvändigt innan 
kommunen fick rätt att själv besluta om hastighetsgränsen 30 km/tim 1998.12 Därefter har gul 30 
införts i de flesta bostadsområdena och i innerstadens centrumkärna. En stor del av kommunens 
vägnät är nu hastighetsbegränsat till 30 km/tim och utvecklingen fortsätter på uppdrag av 
politikerna som angett att gul 30 bör införas i hela staden utom på huvudgatorna. Detta innebär 
att kvarvarande sträckor med blå 30 kommer att ersättas med gul 30. 
      Gul 30 har alltid kombinerats med fysiska hastighetsdämpande åtgärder. Detta är en 
förutsättning för att få effekt. Den lägsta ambitionsnivån är portaler och avsmalningar vid infarter 
till 30-områden. 
      Processen med att öka antalet 30-gator fortsätter och just nu pågår en klassificering av de 
gator som ska få behålla 50 km/tim.  
 
Beslutsunderlag för 30 i bostadsområden 
 
Grunden för införandet av gul 30 i Örebro är nollvisionens våldskurva för fotgängare. Processen 
startade tidigt och NTF:s opinionsbildningsarbete var viktigt i sammanhanget. ”Lugna Gatan” 
och nätverksanalys utgjorde underlaget för att bestämma 30-områdena. Man startade med väl av-
gränsade områden och utvidgade sedan områdena till större enklaver. 
 
Trafiksäkerhetseffektivitet 
 
Utvärderingar av de gula 30-områdena i Örebro visar att hastigheterna sänkts och olyckorna 
minskats. Från 2002 har antalet svårt skadade halverats. Även olyckorna på övergångsställen har 
minskat vilket avviker från den nationella trenden. 
  
Motstånd 
 
Det har varit mycket litet motstånd mot införandet av gul 30. Kollektivtrafiken har varit med i 
processen. Politikerna har varit intresserade och i många fall pådrivande och media har varit 
positiva. Detta kan bero på att tjänstemännen har varit mycket tydliga när de beskrivit vad man 
vill uppnå och på den omfattande dialogen med allmänheten. 

                                                
12 Kommunen hade redan tidigare rätt att införa gul 30 som lokal trafikföreskrift enligt TF 10:1. 
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40 km/tim som möjlig ny hastighetsgräns 
 
Hur kommer kommunernas rätt att få besluta om 40 och 60 km/tim påverka användningen av 
gul 30? En tjänsteman i Örebro anser att processen med fler 30-gator fortsätter och att 50 ersätts 
av 40 och 70 ersätts av 60 km/tim. Detta skulle vara mycket bra för trafiksäkerheten samtidigt 
som framkomligheten endast påverkas marginellt. 
 
 
6.12 Sammanfattning och analys 
 
De kommuner som granskats i detta kapitel kan indelas i fyra kategorier i fråga om 30-policy i 
bostadsområden: 
 
Ensidig satsning på blå 30               Göteborg och Uppsala 
Ensidig satsning på gul 30                 Gävle, Huddinge, Luleå, Stockholm och Växjö  
Ökad orientering mot gul 30            Hylte, Västerås och Örebro  
Ingen tydlig satsning på 30           Umeå 
 
Göteborg: Göteborg var tidigt ute med att försöka få ner farterna på gator med oskyddade 
trafikanter. Man började med att anlägga farthinder och sätta upp varningsskyltar vid varje 
farthinder. Sedan började man skylta blå 30 för att slippa sätta up varningsskyltar vid varje fart-
hinder. Blå 30 blev en praxis som successivt växte fram utan att några politiska beslut togs i 
frågan. Göteborg anser att blå 30 har varit enklare att administrera än gul 30 eftersom gul 30, till 
skillnad från blå 30, kräver formellt trafiknämndsbeslut som måste protokollföras. Blå 30 är mera 
flexibelt än gul 30 eftersom varje gul 30 skylt som sätts upp, till skillnad från blå 30 skyltar, måste 
koordinatbestämmas. 
 
Uppsala: Uppsala kommun inledde för ett par år sedan en stor satsning på blåa 30-områden. 
Tjänstemännen argumenterade för gul 30 medan den politiska majoriteten var för blå 30. Politik-
erna ville ha blå 30 för att få en förändring som var bestående över tid och som skulle klara sig 
över en mandatperiod.  
 
Gävle: I Gävle utgjorde trafiknätsanalysen ett viktigt beslutsunderlag för en satsning på 30 
km/tim i bostadsområden. Ett försöksområde med gul 30 i centrum ledde till att antalet polis-
rapporterade olyckor minskade med närmare 50 procent vilket skapade intresse för att skala upp 
användningen av gul 30 till alla bostadsområden.  
 
Huddinge: Företrädare för Huddinge kommun uppger att den trafiknätsanalys som genomfördes 
ledde fram till förslag som gjorde att kommunen började orientera sig mot gul 30 och försöka 
komma bort från blå 30. Gul 30 i bostadsområden gör det lättare för Huddinge att prioritera 
trafiksäkerhetsinvesteringar på huvudgatorna. 
 
Luleå: I Luleå kommun har det funnits starka påstötningar från allmänheten att sänka hastigheten 
till 30 km/tim i bostadsområdena. Blå 30 var inget alternativ för kommunen eftersom det inte 
fanns resurser för att vidta fysiska åtgärder på gatorna. Luleå anser sig ha bristande efteranalys av 
trafiksäkerhetsåtgärder. God utvärdering av det som har gjorts skulle kunna bli ett viktigt 
beslutsunderlag. 
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Stockholm: Stockholm har infört gul 30 på lokalgatorna i alla bostadsområden. Det är lättare att 
skylta om än att bygga om stort antal gator. Efterhand kommer man att förstärka med fysiska 
åtgärder där det behövs. Stockholm anser att gul 30 är en tydligare signal än blå 30. 
 
Växjö: Växjö satsar bara på gul 30 i bostadsområdena. Blå 30 har tidigare använts men gav inte 
önskvärd effekt och ersattes därför av gul 30. Det viktigaste beslutsunderlaget för införande av 
gul 30 var kommunens trafiknätsanalys. 
 
Hylte: Hylte kommun har infört gul 30 vid skolor och daghem. Denna hastighetsbegränsning har 
ofta tillkommit som ett resultat av skrivelser från allmänheten, t.ex. från föräldraföreningar vid 
skolor och daghem. Blå 30 har aldrig diskuterats i Hylte och kommer inte att bli aktuellt i fram-
tiden. Hylte kommer sannolikt att satsa med gul 30 i kommunens villaområden.  
 
Västerås: Ursprungligen satsade Västerås på blå 30 i bostadsområden men omkring år 2003 tog 
kommunen ett principbeslut om att gul 30 skulle prioriteras. Det viktigaste beslutsunderlaget var 
kommunens trafiknätanalys. Gul 30 är idag det dominerande alternativet och har införts i hälften 
av stadsdelarna. 
 
Örebro: Örebro har både blå 30 och gul 30. Områdena med blå 30 är av äldre datum än de gula 
30-områdena. Skälet för att Örebro initialt satsade på blå 30 var att denna skyltning kunde göras 
utan tillstånd från länsstyrelsen. Politikerna har angett att gul 30 bör införas i hela staden utom på 
huvudgatorna. Gul 30 har alltid kombinerats med fysiska hastighetsdämpande åtgärder. Grunden 
för införande av gul 30 är krockvåldskurvan för oskyddade trafikanter. 
 
Umeå: Umeås grundstrategi är 50 km/tim i tätorten. Gul 30 används endast vid utsatta platser 
som t ex skolor och daghem. Trots påtryckningar från allmänheten ger kommunen avslag till 30 i 
bostadsområden. Blå 30 finns på enstaka gator men undviks numera eftersom det har skapat 
förvirring bland politiker och allmänhet. Umeå efterlyser mera faktaunderlag från SKL och 
Vägverket både när det gäller 30 och 40. Enligt Umeå har inte Vägverkets riktlinjer i fråga om gul 
30 och blå 30 varit tydliga.  
 
      Tjänstemännen och politiker i de kommuner som granskats i detta kapitel har haft en samsyn 
när det gäller valet av hastighetsbegränsning i bostadsområden. Undantaget är Uppsala kommun 
där tjänstemän och politiker varit oeniga och där politikernas preferens - blå 30 - kom att segra. 
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 
 
Blå 30 och gul 30 – förekomst och trender 
 
Gul 30 är betydligt vanligare än blå 30. Blå 30 finns 43 av de 65 kommuner som deltog i 
enkätundersökningen. Göteborg och Uppsala är de enda kommunerna i Sverige som helhjärtat 
satsar på blå 30. Göteborg ensam har cirka 800 kilometer blå 30. I övriga kommuner där det finns 
blå 30 är det oftast ett ganska marginellt fenomen. Totalt för alla kommuner har 19 procent av 
det kommunala väg- och gatunätet gul 30 medan högst 3-4 procent har blå 30. 
      Användningen av gul 30 ökar på bred front i kommunerna medan användningen av blå 30 är 
på väg att minska eller försvinna i allt fler kommuner.  
      Den totala användningen av gul 30 och blå 30 varierar mycket mer mellan olika kommuner 
än vad som kan förklaras av fysiska skillnader mellan kommunerna. Detta inverkar sannolikt 
menligt på trafiksäkerheten och skapar en oklarhet hos trafikanterna. SKL och Vägverket har 
tagit ett bra initiativ genom skriften ”Rätt fart i staden – hastighetsnivåer i en attraktiv stad”. Det 
är viktigt att nu följa upp vad som händer i praktiken ute i kommunerna. 
      Fysiska åtgärder betyder mer än hastighetsskylten för den verkliga hastigheten. I praktiken 
kombineras blå 30 alltid med fysiska åtgärder medan gul 30 i större utsträckning används utan 
fysiska åtgärder.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
 I de undersökta kommunerna tycks gul 30 och blå 30 sällan ha ställts mot varandra som två 
alternativ. Detta kan delvis bero på att faktaunderlag baserat på forskning och/eller nationella 
riktlinjer har saknats eller varit ofullständigt. 
      Den enkätundersökning som genomfördes för detta projekt visade att önskan att öka 
tryggheten och påtryckningar från boende är kommunernas dominerande skäl till att fatta beslut 
om att införa 30.  
       Större och medelstora kommuner tenderar att ha ett bredare beslutsunderlag än mindre 
kommuner, t.ex. använder de i högre grad forskningsresultat och lokal olycksstatistik.  
      Trafiknätanalyserna har spelat en viktig roll för införande av 30 i flera kommuner. Vissa 
kommuner (t.ex. Västerås och Örebro) började med blå 30 men övergick till gul 30 när 
beslutsunderlaget förbättrades, bl.a. genom trafiknätsanalyser.  
      Tjänstemännen och politiker i de kommuner som granskats har i regel haft en samsyn när det 
gäller valet av hastighetsstrategier för bostadsområdena. Undantaget är Uppsala kommun där 
tjänstemännen argumenterade för gul 30  medan den politiska majoriteten ställde sig bakom blå 
30.  
      Uppsala satsade på blå 30 eftersom politikerna varit övertygade om att gul 30 inte är förenligt 
med fartdämpande åtgärder. Att fysiska åtgärder kan mycket väl vidtas även på gator med gul 30 
tycks inte politikerna i Uppsala ha känt till.  
      Göteborg har gjort en omfattande satsning på farthinder i bostadsområdena. Man började 
med skylta med blå 30 av praktiska skäl: för att minska antalet varningsskyltar för farthinder och 
för att få en mera flexibel administrativ behandling. Det fattades inga övergripande politiska 
beslut om att införa blåa 30-områden utan det hela kom att bli en praxis som växte fram – utan 
beslutsunderlag. 
      Umeå är den kommun som allra tydligast efterlyser ett förbättrat faktaunderlag från 
Vägverket och SKL när det gäller användningen av gul 30 och blå 30. 
       Polisen har ofta ställt sig positiv till blå 30 eftersom man inte anser sig ha resurser att 
övervaka lokalgator i bostadsområden.  
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Fördelar och nackdelar med gul 30 respektive blå 30 
 
Denna studie har identifierat ett antal fördelar och nackdelar med att använda gul 30 respektive 
blå - se tabell 7.1 nedan. 
 
Tabell 7.1 Fördelar och nackdelar med gul 30 och blå 30 
 

Typ av skyltning Fördelar Nackdelar 
Gul 30 Gul 30 ger ISA-signal vid fart 

över 30 km/tim.  
 
Gul 30 kan kombineras med 
fartdämpande åtgärder. 
 
Böter för hastighetsöverträdelse 
vid hastigheter över 30 km/tim. 
 
Körkortsåtgärd för 
hastighetsöverträdelse över 50 
km/tim. 
 
Gul 30 bidrar till att skapa ett 
enhetligt hastighetsgränssystem. 
Lätt att följa upp effekten på 
olyckor pga att information 
finns i vägregistret. 

Falsk säkerhet om gul 30 inte 
kombineras med 
fartdämpande åtgärder. 
 
 

Blå 30 Lättare att införa än gul 30. 
Ofta behövs inte nämndbeslut, 
sträckorna behöver inte mätas 
upp och beslutet förs inte in i 
vägregistret. 
 
Blå 30 måste kombineras med 
fartdämpande åtgärder. 
 
 

Blå 30 ger ingen ISA-signal 
vid fart över 30 km/tim, 
endast vid fart över 50 
km/tim. 
 
Böter för 
hastighetsöverträdelse endast 
vid hastigheter över 50 
km/tim. 
 
Körkortsåtgärd för 
hastighetsöverträdelse över 
80 km/tim. 
 
Blå 30 bidrar inte till skapa 
ett enhetligt hastighets-
gränssystem. 
 
Blå 30 skapar osäkerhet och 
förvirring bland trafikanter 
och politiker om vilken 
hastighetsgräns som egentlig 
gäller. 
 
Blå 30 kan binda upp 
investeringsmedel för 
trafiksäkerhet till lokalgator 
när dessa medel ofta bäst 
behövs på huvudgatorna. 
Mycket svårt att följa upp 
effekten på olyckor pga 
avsaknad i vägregister. 
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Denna studie leder fram till slutsatsen att gul 30 är ett bättre alternativ än blå 30. Blå 30 har 
fördelar men som framgår av tabell 7.1 är nackdelarna betydligt fler än fördelarna. Att blå 30 
håller på att minska eller försvinna i flera kommuner är enligt författarnas mening en positiv 
trend. 
       
Den här studien har identifierat ett antal frågeställningar som är värda att följa upp. 
 
Övervakning av lokalgator i bostadsområden: 
Polisen anser sig inte ha resurser att övervaka trafiken på lokalgatorna. Vad innebär detta för val 
av trafiksäkerhetsstrategi på lokalgatorna i bostadsområden? 
 
Spridningseffekter: 
Tidigare forskning visar att om man genom olika åtgärder lyckas får ner hastigheten i ett område 
kör man även långsammare i näraliggande områden. Vilken hastighet tar man med sig från ett 
område med blå 30 till andra gator? Vilken hastighet tar man med sig från ett område med gul 30 
till andra gator? Vilken smittoeffekt har hastighetsvanan i dessa båda fall? 
 
Risken för inflation vid användning av gul 30: 
Det finns kommuner som anser att ”inflation” kan uppstå om man ”gödslar” med gul 30. Frågan 
är om det finns någonting i trafiksäkerhetsforskningen som pekar på detta.  
 
Balansen mellan åtgärder på lokalgator i bostadsområden och åtgärder på huvudgator: 
En annan viktig fråga är hur kommunen kan skapa rätt balans mellan fysiska åtgärder på 
lokalgator i bostadsområden och på huvudgator. Exempelvis är Huddinge kommun medvetet 
restriktiv med fysiska åtgärder på lokalgator i bostadsområden för att få ökade resurser för 
trafiksäkerhetsåtgärder på huvudgatorna. 
 
Enhetligt och tydligt hastighetsgränssystem: 
Enhetligheten när det gäller hastighetsgränser är mycket större Vägverkets vägar än på kommun-
ernas vägar och gator. Denna studie indikerar att allmänhetens kunskap om blå 30 är låg och att 
blå 30 kan skapa viss förvirring bland trafikanterna. Vissa trafikanter kan tro att blå 30 är 
rekommenderad fart medan andra tror att det är lagstadgad fart. En möjlig fråga att undersöka är 
därför följande: Vad vet trafikanterna om vad blå 30 egentligen betyder? 
 
Ett ISA-perspektiv: 
En viktig slutsats i denna studie är att ur ett ISA-perspektiv är det en nackdel att ha blå 30. I ett 
blått 30-område ger ISA-utrustningen ingen fortkörningsindikation förrän man kör fortare än 50 
km/tim. Detta har att göra med att blå 30 aldrig läggs in i nationella vägdatabasen. Däremot ger 
gul 30 ger en ISA-signal att man kör fortare än 30 km/tim. Vi hävdar att det är en klar nackdel att 
ha blå 30 ur detta perspektiv, då en ökad användning av ISA-system troligen är avgörande för att 
klara det nya nationella trafiksäkerhetsmålet om högst 220 dödade i vägtrafiken år 2020. För att 
illustrera detta skulle användningen av ISA kunna demonstreras i ett område med gul 30 och i ett 
område med blå 30. 
  
Rekommendationer 
 
Den här studien utmynnar i följande rekommendationer: 
  
Kommunerna bör förbättra sitt beslutsunderlag inför beslut om gul 30 eller blå 30 i tätort. I 
synnerhet behöver små kommuner förbättra sitt fakta- och beslutsunderlag. Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) och Vägverket bör informera kommunerna om fördelarna och nackdelarna 
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med gul 30 respektive blå 30. Särskilt mindre kommuners behov av fakta- och beslutsunderlag 
behöver uppmärksammas.  
 
Ett viktigt argument för kommunerna att införa gul 30 istället för blå 30 är att ISA-tekniken inte 
reagerar på den rekommenderade hastigheten blå 30. 
 
Ett annat argument mot blå 30 ska ses i ljuset av att det numera finns totalt tio olika hastighets-
gränser. Om blå 30 används på många gator i en stad riskerar man att skapa förvirring bland 
trafikanter och boende om vilka hastighetsgränser som verkligen gäller. 
 
Det finns visserligen fördelar med blå 30 men de nackdelar som finns överväger ganska klart. 
Användningen av blå 30 bör därför på sikt ersättas av gul 30. 
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Bilaga 1. Lista på intervjuade personer 
 
 
 
Lennart Adolfsson, seniorkonsult vid trafikkontoret i Göteborgs kommun 
 
Ulf Agermark, chef för trafik och stadsmiljöavdelningen, Växjö kommun  
 
Nina Andersson, trafikinformatör, samhällsbyggnadskontoret, Hylte kommun 
 
Valter Brandberg, f.d. trafikansvarig på Kommunförbundet 
 
Kerstin Chley, trafikingenjör, tekniska förvaltningen, Luleå kommun 
 
Sven Ekman, trafikingenjör, gatu- och trafikkontoret, Uppsala kommun 
 
Annika Feychting, avdelningschef, väg- och trafiktrafikavdelningen, Huddinge kommun 
 
Hilde Klasson, f.d. ordf. i gatu- och trafiknämnden (s), Uppsala kommun  
 
Nils Lahti, trafikingenjör, samhällsbyggnadskontoret, Umeå kommun 
 
Angelica Persson, trafikingenjör, tekniska kontoret, Gävle kommun 
 
Göran Svensson, trafikingenjör, trafikmyndighetsenheten, Västerås stad 
 
Mats Svensson, trafikchef, gatu- och trafikkontoret, Uppsala kommun 
 
Göte Toftler, chef, trafikavdelningen, Örebro kommun 
 
Jan Törnberg, chef, gatu- och trafikenheten, Västerås stad 
 
Anna-Sofia Welander, trafikingenjör, trafikkontoret, Stockholm stad 
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Bilaga 2. Representativitet hos utvalda kommuner för enkätundersökningen 
 
En avgörande fråga för att bedöma om resultaten av vår enkät som presenterades i kapitel 5 kan 
generaliseras till hela landet är om de kommuner som svarat kan anses representativa med 
avseende på våra slutsatser. För att närmare undersöka om så är fallet så kan de svarande 
kommunerna inom varje kategori (A, B, C och D) jämföras med alla kommuner inom 
motsvarande kategori för ett antal relevanta variabler som vi känner för alla kommuner. 
Väglängdens fördelning på hastighetsgränser och folkmängden är variabler som får anses 
relevanta och som finns för alla kommuner. I figurerna 1-4 jämförs dessa variabler för de olika 
kategorierna. 
 
Kategori A. 1-10 största kommunerna 
 

<30Km/h30 Km/h
40 Km/h50 Km/h

60 Km/h70 Km/h
>70Km/h

Urval. N=8

Alla. N=10

0,0
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20,0
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40,0
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60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Procent väglängd med olika hastighetsgränser.

Kategori A - 10 största kommunerna

Befolkning (alla): 257 000 invånare/kommun
Befolkning (urval): 289 000 invånare/kommun         

 
Hos kategori A skiljer är vårt urval mycket likt alla kommunerna.  
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Kategori B. Nr 11-69 av kommunerna i storleksordning 
 

<30Km/h30 Km/h
40 Km/h50 Km/h

60 Km/h70 Km/h
>70Km/h

Urval. N=23

Alla. N=58
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Figur 2. Procent väglängd med olika hastighetsgränser 2008-12-10.

Kategori B - nr. 11- 69 av kommunerna

Befolkning (alla): 59 000 invånare/kommun
Befolkning (urval): 67 000 invånare/kommun

 
I kategori B uppvisar också kommunerna i urvalet endast små skillnader i jämförelse med alla 
kommuner.  
 
Kategori C. Nr 70-139 av kommunerna i storleksordning 
 

<30Km/h30 Km/h
40 Km/h50 Km/h

60 Km/h70 Km/h
>70Km/h

Urval. N=17

Alla. N=69
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Figur 3. Procent väglängd med olika hastighetsgränser.

Kategori C - nr. 70-139 av kommunerna 

Befolkning (alla): 24 000 invånare/kommun
Befolkning (urval): 25 000 invånare/kommun

 
Även för kategori C så är skillnaderna mellan urvalet och alla kommunerna marginella. 
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Kategori D. Nr 140-290 av kommunerna i storleksordning 
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>70Km/h

Urval. N=18
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Figur 4. Procent väglängd med olika hastighetsgränser.

Kategori D - nr. 140-290 av kommunerna 

Befolkning (alla): 10 000 invånare/kommun
Befolkning (urval): 11 000 invånare/kommun

 
Skillnaden mellan urvalet och alla kommuner är marginella även för kategori D. 
 
Sammanfattningsvis så är vårt urval av kommuner mycket likt alla kommuner med avseende på 
de undersökta variablerna hastighetsgräns och befolkning. Det torde innebära att resultaten av 
enkäten kan anses vara representativa för hela landet.    
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Bilaga 3. Enkät 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enkät till chef/person med ansvar för 

 trafikplaneringen i kommunen    

 
 
 

Användningen av tvingande (”gul”) 30 km/tim  
respektive rekommenderad (”blå”) 30 km/tim  

i Sveriges kommuner 
 
 



 55 

 
 
 
Information/instruktion 
 
 
 

• Denna enkät har skickats till chefer/personer med ansvar för trafikplaneringen i 104 
kommuner i Sverige.  

 
• Enkätundersökningen ingår i projektet ”Beslutsunderlag för gul 30 eller blå 30 i tätort” 

som finansieras av Skyltfonden vid Vägverket. Projektet genomförs av Magnus 
Andersson, Cajoma Consulting i samarbete med Gunnar Carlsson, f.d. 
trafiksäkerhetsansvarig vid NTF. Projektet kommer att redovisas i rapportform under 
våren 2009. 

  
• Enkäten innehåller sex frågor. Frågorna 2-6 har färdiga svarsalternativ och kan besvaras 

mycket snabbt.  
 

• De kommuner som inte har rekommenderad 30 km/tim ( ”blå 30”) på någon del av 
gatunätet behöver inte svara på frågorna 1-3. 

 
• Enkäten är anonym och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 

 
 
Ert deltagande i denna undersökning är viktigt för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt.  
 
Den ifyllda enkäten (s. 3-4) läggs i det bifogade svarskuvertet och skickas med vanlig post senast 
den 14 januari 2009 till: 
 

Cajoma Consulting 
Ringgatan 7A 
752 17 Uppsala 

 
 
Ring gärna undertecknad om ni har några frågor.  
 
Tack på förhand för er värdefulla medverkan! 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Magnus Andersson 
 
Cajoma Consulting 
Ringgatan 7A 
752 17 Uppsala 
018-500 965, 070-29 48 301 
info@cajomaconsulting.se 
www.cajomaconsulting.se 
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Kommun:………………………………………………………..(fyll i kommunens namn) 
 
 
 
 
Fråga 1. Ungefär hur många km gator/vägar på det kommunala vägnätet i er kommun har 
rekommenderad hastighet 30 km/tim (”blå 30”)? 
(Om ni inte har några gator med rekommenderad maxhastighet 30 km/km (”blå 30”) - gå direkt till fråga nr 4.) 
 
 
 
 
 
Fråga 2. Vilka skäl har funnits i er kommun till att fatta beslut om att införa rekommenderad  
30 km/tim (”blå 30”)? 
Markera med kryss de skäl som varit aktuella. Ange sedan betydelsen av de kryssmarkerade skälen på 
följande sätt: 1 = viss betydelse  2 = viktigt   3 = mycket viktigt   
(Det kan finnas flera ettor, tvåor och treor.) 
 

Skäl Kryssmarkera 
de skäl som 
varit aktuella 

Betydelse 
(1-3)  
 
 

Lokal olycksstatistik   
Information från Vägverket   
Information från Vägtrafikinspektionen   
Information från NTF   
Information från Kommunförbundet/SKL   
Forskningsresultat   
Påtryckningar från boende   
Det finns i kommunen en politiskt beslutad policy att 
använda rekommenderad 30 km/tim (”blå 30”) 

  

Önskan att öka tryggheten    
Det är en praxis i kommunen   
Övrigt - ange vad:   

 
 
Fråga 3. Hur kommer användningen av rekommenderad 30 km/tim (”blå 30”) sannolikt att 
förändras i er kommun? Markera med ett kryss. 

 
Den kommer att öka  
Den kommer att minska  
Den kommer att upphöra  
Den kommer inte att förändras  

Vet ej  
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Fråga 4. Vilka skäl har funnits i er kommun till att fatta beslut om att införa 
tvingande 30 km/tim (”gul 30”)? 
Markera med kryss de skäl som varit aktuella. Ange sedan betydelsen av de kryssmarkerade skälen på 
följande sätt: 1 = viss betydelse  2 = viktigt   3 = mycket viktigt   
(Det kan finnas flera ettor, tvåor och treor.) 
 

Skäl Kryssmarkera 
de skäl som 
varit aktuella 

Betydelse 
(1-3)  
 
 

Lokal olycksstatistik   
Information från Vägverket   
Information från Vägtrafikinspektionen   
Information från NTF   
Information från Kommunförbundet/SKL   
Forskningsresultat   
Påtryckningar från boende   
Det finns i kommunen en politiskt beslutad policy att 
använda tvingande 30 km/tim (”gul 30”) 

  

Önskan att öka tryggheten    
Det är en praxis i kommunen   
Övrigt - ange vad:   

 
 
Fråga 5. Hur kommer användningen av tvingande 30 km/tim (”gul 30”) sannolikt att förändras i 
er kommun? Markera med ett kryss. 

 
Den kommer att öka  
Den kommer att minska  
Den kommer att upphöra  
Den kommer inte att förändras  
Vet ej  

 
 
Fråga 6. Hur kommer hastighetsgränsen 40 km/tim att användas i er kommun?  
Markera med ett eller flera kryss. 

 
40 km/tim kommer sannolikt att delvis ersätta tvingande 
30 km/tim (”gul 30”) 

 

40 km/tim kommer sannolikt att delvis ersätta  
rekommenderad 30 km/tim (”blå 30”) 

 

40 km/tim kommer sannolikt att delvis ersätta  
50 km/tim 

 

40 km/tim kommer sannolikt inte att användas  
Vet ej  

 
 

Tack för er medverkan! 
 

Den ifyllda enkäten (s. 3-4) läggs i det bifogade svarskuvertet och skickas med vanlig post 
senast den 14 januari 2009 till: Cajoma Consulting, Ringgatan 7A, 752 17 Uppsala 
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Bilaga 4. Antal km blå 30 på det kommunala vägnätet i de kommuner som 
deltog i enkätundersökningen 
 
Kommuner markerade med fet stil saknar blå 30. 
 
KATEGORI A – 1-10 största kommunerna: 

- Göteborg: 75 % av alla bostadsgator. Kompletterats: Ca 800 km, 3 455 farthinder. 
- Malmö: vet ej. Kompletterats: Högst 15 km 
- Uppsala: Cirka 15 av totalt 60 bostadsområden, sammanlagt 6-7 mil 
- Linköping: 29,2 km 
- Örebro: Ca 120 punkter. Kompletterats: Högst 18 km 
- Norrköping: 10-20 km plus många punkter Kompletterats: Högst 16 km 
- Helsingborg: Vi använder det endast vid farthinder, sannolikt högst 3 km  
- Stockholm: 2-3  sträckor Kompletterats: Högst 5 km 

KATEGORI B - 11-69 största kommunerna: 
- Lidköping: 7,5 km  
- Eskilstuna: 0      
- Västervik: 5-10 km  
- Tyresö: ca 150 m 
- Sigtuna: 0 km 
- Halmstad: mindre än 10 km 
- Karlstad: 0 km 
- Sundsvall: ca 50 lokalgator. Kompletterats: Högst 10 km. 
- Skellefteå: 0 km 
- Piteå: 4 st  
- Lund: 1 km 
- Värmdö: 6 st. Kompletterats: Högst 1,2 km 
- Växjö: 0 km 
- Skövde: rör sig om ett fåtal km. Kompletterats: 1,2 km.  
- Sandviken: 1 km  
- Gävle: 1-2 km på huvudvägnätet 
- Luleå: 0 km 
- Huddinge: 0 km 
- Kungälv:  35 st. Kompletterats: Högst 7 km. 
- Kristianstad: ca 10 enskilda grusvägar, ca 10 km kommunal 
- Umeå: ca 6 km 
- Motala: 5,5 km 
- Gotland: 2 st. Kompletterats: Högst 0,4 km. 

KATEGORI C – 70-139 största kommunerna: 
- Danderyd: ca 1 km 
- Söderhamn: 6-7 km 
- Värnamo: Mindre än 1 km 
- Sölvesborg: 0 km 
- Kiruna: 50 meter 
- Köping: 0,2 km 
- Finspång: 0 km 
- Sala: 0 km 
- Strängnäs: 0 km 
- Vallentuna: Det förekommer på ett antal villagator. Kompletterats: Högst 2 km 
- Skara: 0 km 
- Ljusdal: 0 km 
- Kramfors: 0 km 
- Mark: 500 m i anslutning till förhöjda övergångsställen och vid gupp 
- Avesta: 0 km 
- Nässjö: 1,0 km 
- Staffanstorp: Vet ej. Kompletterats: Högst 2 km 
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KATEGORI D – 140-290 största kommunerna: 

- Vaggeryd: 0 km 
- Tanum: 0 km 
- Svalöv: 0 km 
- Krokom: 0 km 
- Munkedal: 0 km 
- Tingsryd: 0 km 
- Tibro: ca 4 km 
- Forshaga: 0,3 km 
- Sotenäs: 1 km 
- Tranemo: 1 km 
- Älvdalen: 2 km 
- Perstorp: Kompletterats: Högst 5 km 
- Kinda: 1 km 
- Lekeberg: 5 km 
- Säffle: ca 1 km 
- Tomelilla: 1 st Kompletterats: Högst 0,2 km 
- Sunne: 0 km 
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uppgå till högst 30 km/tim vid tider och platser där gående och cyklister på ett 
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Studien utgår från följande frågeställningar:

• Hur stor är kommunernas användning av gul 30 respektive blå 30? 
• Hur ser kommunerna på den framtida användningen av gul 30 och blå 30?
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