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STARRKÄRR. Respekten 
för 30-gränsen blir allt 
sämre. 

Andelen fortkörare 
ökar utanför de flesta 
skolor i Västsverige 
visar NTF Väst årliga 
och hittills mest omfat-
tande undersökning av 
30-gränsen. 

– 7 500 fordon utan-
för 52 skolor kontrol-
lerades och resultatet 
är nedslående, säger 
Ralph Bjarnesund på 
NTF Väst.

Alla typer av fordon kör allt 
fortare, hälften av bussarna, 
60 procent av lastbilarna och 
värst är mopeder och motor-
cyklar – bara tre av tio håller 
fartgränsen.

– Vi har nu i 13 år under-
sökt respekten för 30-gränsen 
utanför de västsvenska sko-
lorna och resultatet i år visar 
på en tydlig försämring jäm-
fört med de senaste åren, inte 
minst för de yngsta och oftast 
outbildade fordonsförarna 
på olika former av mopeder, 
säger Ralph Bjarnesund. 

Totalt var det hela 55 pro-
cent av fordonen som passe-
rade som höll en hastighet 

över 30 km/tim. 15 procent 
körde fortare än 40 km/tim 
och tre procent över 50 km/
tim. Vid 28 av de 50 skolor 
där NTF tidigare år kontrol-
lerat hastigheterna hade an-
delen fortkörare ökat.

Sämst respekt för 30-
gränsen har de som passerar 
Eggvena skola (Herrljunga 
kommun), Västergårds-
kolan på Björkö (Öckerö 
kommun), Starrkärrskolan 
(Ale kommun), Öxabäck-
skolan (Marks kommun) och 
Örelundskolan (Bollebygds 
kommun). Vid dessa skolor 
kör mellan 77 och 88 pro-
cent för fort.

De lägsta hastigheter-
na uppmättes vid Diseröds-
skolan i Kungälvs kommun 
och utanför Kärraskolan och 
Tyska skolan i Göteborg.

Mer än varannan kör för fort 
utanför skolorna i Västsverige
– Sämst respekt förbi Starrkärrsskolan

Ralph Bjarnesund, NTF Väst.

STARRKÄRRSKOLAN
• Totalt kör fyra av fem för fort, 78 
procent, vilket är oförändrat jämfört 
med förra året.
• 30 procent kör över 40 km/tim, 11 
procent över 50 km/tim.
• 22 av de 25 lastbilar och bussar 

som passerar kör över 30 km/tim.
• Den högst uppmätta farten är en 
personbil i 73 km/tim.
• Medianhastigheten är oförändrad, 
34 km/tim.
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