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Riktlinje för hastighetsgränser i Göteborg
Förslag till beslut
Trafiknämnden antar Riktlinje för hastighetsgränser i Göteborg

Sammanfattning
Trafikkontoret har tagit fram en riktlinje för hastighetsgränser i Göteborg, med inriktning 
på 30, 40 och 60 km/h. Sedan 2017 har förvaltningen inväntat ett nationellt beslut om 
sänkt bashastighet till 40, eller 30, km/h, men det finns inga tecken på att det är på gång. 
Nu driver stadsutvecklingsprojekt och teknisk utveckling på behovet att använda fler 
hastighetsgränser, idag utgår Göteborg från bashastighet 50 km/h och skyltar 
rekommenderad (blå) hastighet 30 km/h där hastigheten behöver vara lägre. Redan idag 
utformas gator i detaljplaner och ombyggnader för 30 och 40 km/h i enlighet med VGU 
(Vägar och gators utformning) och trafikkontorets tekniska handbok, men 
bullerberäkningarna görs på 50 km/h eftersom det blir den faktiska hastighetsgränsen i 
avsaknad av en riktlinje.

Riktlinjen följer intentionerna med lagstiftningen från 2008 med inriktningen 30, 40 och 
60 km/h, och med utgångspunkten i närvaron av gående och cyklister. 

Ett beslut om riktlinjen innebär att trafikkontoret, eller motsvarande i ny organisation, kan 
använda inriktningen i arbetet med detaljplaner och genomförandestudier, samt starta 
planeringen med underlag för genomförande. I vilken omfattning och takt förändringarna 
genomförs styrs av behov och förmåga i den ordinarie drifts- och 
investeringsplaneringen.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Förändring av hastighetsgränserna i Göteborg kommer att innebära omskyltning, fler 
hastighetsskyltar och ombyggnad av vissa gator för att designen ska motsvara önskad 
högsta hastighet. Eftersom Göteborg har arbetat med hastighetsdämpande åtgärder under 
flera decennier finns områden och gator där hastigheten redan är 30 och 40 km/h. 
Bostadsområden med rekommenderad 30 km/h och hastighetsdämpande åtgärder är ett 
sådant exempel och också huvudgator med hastighetsdämpade övergångar för gång och 
cykel.

En följd av beslutet om ändrade hastighetsgränser blir att planeringen för genomförande 
på sikt kan starta i den årliga planeringen av driftsbudget samt i investeringsplaneringen. I 
vilken omfattning och takt förändringarna genomförs styrs av behov och förmåga i 
verksamhetsplaneringen.
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Verksamheter med tidtabeller och transportplanering, som Serviceresor och Västtrafik, 
kan komma att påverkas beroende på hur planeringsmodellerna för körtider ser ut, en del 
modeller bygger på hastighetsgräns och andra på faktisk hastighet. En effekt av stadens 
systematiska arbete med hastighetsdämpande åtgärder är att den faktiska hastigheten på 
stora delar av det kommunala gatunätet är lägre, eller betydligt lägre, än den gällande 
hastighetsgränsen (bashastighet 50 km/h). I konsekvensbeskrivningar för genomförande 
tas detta i beaktande.

Bedömning ur ekologisk dimension
Riktlinjen för hastighetsgränser bidrar till bättre möjligheter att gå, cykla och ta sig till 
och från kollektivtrafikens hållplatser, som beskrivs i Miljö- och klimatprogrammets1 
strategi att driva på utvecklingen för hållbara transporter. Hastighet och körmönster har 
betydelse för luft, buller och att vistas i våra stadsmiljöer. 

Hastighet har betydelse för hur mycket buller som avges och minskar med minskande 
hastighet. En hastighetsändring med 10km/h (i intervallet 30-70km/h) sänker i grova drag 
bullret med 2dBA, Som jämförelse; en halvering av trafiken leder till en minskning med 
3dBA. Lugn körning i jämn takt ger mindre buller, detsamma gäller för utsläpp till luft.
Sänkt hastighet påverkar utsläppen till luft, hur det påverkar beror på flera faktorer, såsom 
körsätt, vägtyp och fordonstyp. Det viktigaste för att minska avgasutsläppen är ett jämnt 
körsätt oavsett hastighet, där ett jämnt körmönster minskar avgasutsläppen medan ett 
ryckigt körsätt får motsatt effekt. En viktig positiv effekt av en hastighetssänkning, 
oavsett hur stor den är, är att hastighetsvariationen minskar. Ryckig körning är också 
negativt för partikelhalterna, eftersom det ökar slitaget mellan däck och vägbana

Bedömning ur social dimension
Hastighet är kopplat till flera hållbarhetsmål som hälsa och jämlikhet. 

Låga hastigheter i städer bidrar till ökad trygghet, tillgänglighet, säkerhet och 
förutsättningar för att gå, cykla och vistas i våra stadsmiljöer. Det bidrar till att fler kan 
röra sig självständigt, barn och ungas får bättre förutsättningar för självständig mobilitet 
och detsamma gäller äldre och funktionsnedsatta.

Förhållande till styrande dokument
I flera beslutade styrdokument inom staden nämns sänkta hastighetsgränser

• Göteborg 2035 Trafikstrategi för en nära storstad: Strategi för stadsrum: ”Ge 
gående och cyklister förtur och anpassa hastigheter efter i första hand gående”

• Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030:  Ett av målen i 
programmet är: ”Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö”. Anpassning av 
hastighetsgränserna bidrar till bättre luft- och ljudmiljö och också till bättre 
förutsättningar för gående och cyklister.

Bilagor
1. Riktlinje för hastighetsgränser i Göteborg

1 Göteborgs+Stads+miljö-+och+klimatprogram+2021-2030.pdf (goteborg.se)

https://goteborg.se/wps/wcm/myconnect/4578bcdd-0a21-4d90-98c5-8ec4e68b366b/G%C3%B6teborgs+Stads+milj%C3%B6-+och+klimatprogram+2021-2030.pdf?MOD=AJPERES
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Ärendet 
Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till riktlinje för hastighetsgränser i Göteborg. 
Syftet med riktlinjen är att skapa möjligheten att använda den mest lämpade 
hastighetsgränsen när behov uppstår inom trafikkontorets olika verksamhetsområden. 

Beskrivning av ärendet
Riktlinjen
Utgångspunkten för val av hastighetsgräns ska utgå från närvaron av gående och 
cyklister, utgångspunkten är 30 km/h.
Vid val av skyltad hastighetsgräns ska det eftersträvas att hastighetsgränsen stämmer 
överens med gaturummets rumsliga karaktär och gatan separeringsgrad.

Bakgrund
Idag arbetar trafikkontoret efter en praxis från 1990-talet men inga beslut till inriktningen 
har hittats. Praxisen innebär att bashastighet 50 km/h gäller som hastighetsgräns. I 
bostadsområden har gatorna hastighetssäkrats med hjälp av farthinder och skyltas med en 
rekommenderad hastighet (blå skylt) på 30 km/h. I närhet till några sjukhusområden är 
hastighetsgränsen 30 km/h och i undantagsfall används 30 km/h på kortare sträckor där 
det inte är möjligt att anlägga farthinder. 70 km/h finns på några få sträckor med få eller 
inga korsningsanspråk. 

Sedan 2017 har infrastrukturdepartementet en utredning2 från statliga Trafikanalys om 
förändring av bashastighet i tätort från 50 km/h till 40 km/h, men det finns inga tecken på 
att ärendet kan vara under beredning för beslut.

Historik
År 2008 infördes hastighetsgränser i 10-steg i Sverige men utan att ändra bashastighet för 
tätort (50 km/h) eller ”landsväg” (70 km/h). Den övergripande vägledningen Vägars och 
Gators Utformning (VGU) reviderades och handboken Rätt fart i staden togs fram som 
stöd för förändring av hastighetsgränserna. Trafikverket och många kommuner har 
genomfört förändring av hastighetsgränserna. 

En hastighetsplan för Göteborg finns framtagen enligt metoden Rätt fart i staden sedan 
2016. Den togs fram som ett underlag för att införa 30, 40 och 60 km/h i staden samt 
styra mot sänkta hastighetsgränser så som intentionerna är för tätort med lagstiftning om 
hastighetsgränser i 10-steg.

När hastighetsplanen togs fram gjordes ett testområde i Lundby med hastighetsgränser 
30, 40 och 60 km/h. Hastighetsgränserna ligger kvar och området har utvärderats. 
Utvärderingen visar att det är gatans utformning som avgör vilken acceptans och 
efterlevnad som erhålls. Endast omskyltning med ny hastighetsgräns ger liten eller ingen 
effekt. 

2020 antog FN en ny trafiksäkerhetsresolution3 där 30 km/h rekommenderas i miljöer där 
gående och cyklister vistas 

2 rapport-2017_16-sankt-bashastighet-i-tatort.pdf (trafa.se)
3 N2022630.pdf (un.org)

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_16-sankt-bashastighet-i-tatort.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/226/30/PDF/N2022630.pdf?OpenElement
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Förvaltningens bedömning
Trafikkontoret har avvaktat med förslag till förändring av hastighetsgränserna på det 
kommunala vägnätet i Göteborg, i väntan på ett nationellt beslut om förändring av 
bashastighet i Sverige från 50 km/h till 40 eller 30 km/h, men förvaltningen ser inte att ett 
beslut är på gång. 

Trafikverket och SKR har tagit fram och uppdaterat handböcker och planeringsstöd till 
kommuner, till exempel Vägars och Gators Utformning (VGU) samt Rätt fart i staden. De 
utgår från intentionerna att använda hastighetsgränserna 30, 40 och 60 km/h i tätort. Detta 
innebär att staden redan idag utformar gator i detaljplaner och ombyggnader för 30 och 
40 km/h i enlighet med VGU och trafikkontorets tekniska handbok, men att 
bullerberäkningarna görs på 50 km/h eftersom det blir hastighetsgränsen i avsaknad av en 
riktlinje. 

Trafikkontoret ser ett ökat tryck från stadsutvecklingsprojekten att kunna använda de 
hastighetsgränser som handböckerna bygger på. En avgörande aspekt är att kunna 
använda rätt hastighetsgräns i bullerberäkningar för nya detaljplaner. Ett beslut om 
riktlinje skulle innebära att stadsutvecklingsprojekten kan börja använda den nya 
riktlinjen direkt i planering och projektering.

Även teknikutvecklingen driver på behov av förändring av hastighetsgränserna. Idag har 
hastighetsskylten flyttat in i displayen på moderna bilar och föraren får dubbla budskap 
med 50km/h i bilen men en gatuutformning som är anpassad till 30 eller 40 km/h, det blir 
ologiskt och svårt att tolka vad som egentligen gäller. Samma ologiska situation uppstår 
när andra tekniska lösningar används som stöd för hastighetsanpassning, till exempel 
intelligent stöd för hastighetsanpassning och geofencing.

Göteborgs stad har arbetar framgångsrikt med hastighetsdämpande åtgärder sedan flera 
decennier och i bostadsområden och gator där gående och cyklister vistas är den faktiska 
hastigheten oftast lägre, eller betydligt lägre, än hastighetsbegränsningen. Nya 
hastighetsgränser kommer att vara en anpassning till rådande hastighetsnivåer i till 
exempel bostadsområden. Ett beslut om riktlinjen innebär att trafikkontoret, eller 
motsvarande i ny organisation, kan använda inriktningen i arbetet med detaljplaner och 
genomförandestudier, samt starta planeringen för genomförande. Sedan 2016 finns en 
hastighetsplan för Göteborg, framtagen enligt metoden Rätt fart i staden. Planen behöver 
aktualiseras och möjligen revideras och kan sedan ligga till grund för genomförandet. 
Planering för omskyltningar och ombyggnader av gator sker i den ordinarie drifts- och 
investeringsplaneringen, i en kombination av strategier:

• Geografiska områden

 Uppdelning i lämpliga geografiska områden

 Geografiska områden utifrån utbyggnad av detaljplaner

• Blåskyltade 30-områden

• En kombination av ovanstående

Trafikkontoret har samtalat med Västtrafik om innehållet i riktlinjen och genomförandet. 
I Västtrafiks verksamhetsområde, Västra Götaland, har ett flertal kommuner, bland andra 
Mölndal, Partille och Kungälv, genomfört förändring av hastighetsgränserna till 30, 40 
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och 60 km/h. Trafikverket genomför också förändring på det statliga vägnätet till 60, 80 
och 100 km/h. Västtrafik är väl bekanta med att förändring av hastighetsgränserna pågår 
sedan början av 2010-talet och förståelse för att Göteborg startar planeringen. När 
planeringen för genomförandet startar bjuds Västtrafik in i arbetet när det gäller gator 
med kollektivtrafik. För att beskriva hur ändrade hastighetsgränser berör kollektivtrafiken 
ska stråkstudier och konsekvensbeskrivningar göras. Västtrafik är också villiga att bidra 
med bland annat hastighetsdata från operatörerna.

Kerstin Elias

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör
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