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Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på 
Vällkullevägen  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om 
högsta tillåten hastighet på Vällkullevägen, 1401 2022:00002. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. 
De allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela 
landet. Utöver de allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt 
kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd 
av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala trafikföreskrifterna är 
regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller 
hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokala trafikföreskrifter om 
hastighet på Vällkullevägen för att befintlig hastighetsskyltning på 
Vällkullevägen ska stämma överens med lokala trafikföreskrifter. Samt att 
den föreslagna tillåtna hastigheten är ändamålsenligt för platsen.   
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 16 december 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet på Vällkullevägen, 1401 2022:00002 
 
Ärendet 
I trafikförordningen finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. 
Utöver de allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att 
besluta om lokala trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av  
10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala trafikföreskrifterna är 
regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller 
hastighetsbegränsning på en kommunal väg.  
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Trafikverksamheten ansvarar för allmän platsmark såsom kommunala gator, 
gång- och cykelvägar, parkeringar, parkeringshus, torg och grönområden. I 
grunduppdraget för verksamheten ingår myndighetsbeslut för att säkerställa 
att allmän platsmark har en acceptabel utformning utifrån trafiksäkerhet, 
framkomlighet, tillgänglighet och trygghet. Trafikverksamheten har också 
ett ansvar att förebygga olyckor och utföra åtgärder i den befintliga 
trafikmiljön. 
 
Hastighet på Vällkullevägen  
Efter granskning av befintliga lokala trafikföreskrifter uppmärksammades 
att en beslutad lokal trafikföreskrift från år 2010 på Vällkullevägen inte 
stämmer överens med skyltad hastighetsbegränsning på 40 km/h. Detta 
beror på att vägen har utökats sedan 2010. Den del av Vällkullevägen som 
inte är med i befintlig lokal trafikföreskrift idag har hastighetsbegränsningen 
50 km/h, bashastigheten inom tättbebyggt område enligt trafikförordningen. 
En ny lokal trafikföreskrift behöver skrivas som samtidigt upphäver den 
lokala trafikföreskriften från 2010 på Vällkullevägen.     
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokala trafikföreskrifter om 
hastighet på Vällkullevägen för att befintlig hastighetsskyltning på 
Vällkullevägen ska stämma överens med lokala trafikföreskrifter. Samt att 
den föreslagna tillåtna hastigheten är ändamålsenligt för platsen. 
 
 
 
 
Anders Ohlsson  Fredrik Wejrot  
Samhällsbyggnadschef  Verksamhetschef trafik  
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1401 2022:00002 
 
 
 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på 
Vällkullevägen; 
 
beslutade den 10 februari 2022 § X av kommunstyrelsen.  
 
Härryda kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) följande.  
 
På Vällkullevägen på den sträcka som anges på kartan får fordon inte föras med högre 
hastighet än 40 kilometer i timmen.  
 

 
_______________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den X februari 2022 då Härryda kommuns lokala 
trafikföreskrifter 1401 2010:00115 om hastighet på Vällkullevägen ska upphöra att gälla.
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