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Omskyltning till Rätt fart i staden, Halmstads kommun 
 
Nuvarande hastighetsgränser har gällt sedan 1971 utanför tätbebyggt område och sedan 
1955 inom tätbebyggt område. Nu är det dags att se över systemet och anpassa det utifrån 
dagens förutsättningar när det gäller trafiksäkerhet, miljö, vägstandard och 
fordonsutveckling. Halmstads kommun påbörjade arbetet med att ändra hastigheterna i 
enlighet med metoden Rätt fart i staden under 2009‐10. Metodiken kring Rätt fart i staden 
som är framtagen av dåvarande Vägverket och SKL finns i digital form på Trafikverkets 
hemsida (sökväg 
http://www.trafikverket.se/contentassets/347f069e6d684bfd85b85e3a3593920f/ratt_fart_i 
_staden.pdf). 
 
Nu har Halmstads kommun gått vidare och med hjälp av konsult tagit fram förslag på nya 
hastigheter i övriga tätorter. I vissa tätorter är kommunen väghållare för de flesta gatorna 
medan det i andra tätorter är Trafikverket som är väghållare för det övergripande nätet. De 
förändrade hastigheterna har samråtts med trafikingenjör och planerare från Trafikverket 
och kommer nu formellt remitteras till Trafikverket och övriga instanser. Målet är att skylta 
om så snart som möjligt, men samkörning måste göras med Trafikverkets planering. Vägen 
är statlig och kommunen kommer inte att göra några fysiska åtgärder på sträckan. 
 
Vi önskar svar till den 31 oktober 2017. Skicka era skriftliga kommentarer till Teknik‐ & 
fritidsförvaltningen, Att Elin Thulin, Box 246, 301 06 Halmstad alternativt till 
elin.thulin@halmstad.se. Behöver ni tidsfrist för svar, så skicka bara ett mail till mig. 
 
Gullbrandstorp 
 
De gator som berörs är de som ligger inom tätbebyggt område och inte är bostadsgator. 
Bostadsgatorna har redan hastighetsregleringen 30 km/h. Kommunen ansvarar för 
hastighetsreglering inom tätbebyggt område medan länsstyrelsen beslutar om 
hastighetsreglering utanför tätbebyggt område. 
 
Kustvägen och Vilshäradsvägen föreslås få 60 km/h, se nedan. Några andra åtgärder är inte 
planerade för. 
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