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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTOR SAM 
Enhetschef Trafik 
Caroline Rylander 

KOMMUNSTYRELSEN 
2021-09-20 

Svar på motion: Skylta alla farthinder i form av 
gupp på våra vägar så att desamma går att 
upptäcka även snörika vintrar  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Skylta alla farthinder i form av gupp 
på våra vägar så att desamma går att upptäcka även snörika vintrar, inte 
föranleder några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 februari 2020 
yrkat om skyltning av alla farthinder i form av gupp på våra vägar i Täby så att de 
går att upptäcka även snörika vintrar. 

Ett fordons hastighet ska anpassas till de omständigheter som råder på platsen, 
som förare ska man därför ta hänsyn till väg, terräng, väderlek, siktförhållanden, 
fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får 
aldrig vara högre än att man kan behålla kontrollen över fordonet och stanna  
det om det behövs för t. ex ett hinder. Utöver de hastighetsbegränsningar som 
finns ska man som förare hålla en tillräckligt låg hastighet anpassad till de 
omständigheter som råder bland annat inom tättbebyggt område eller när sikten 
är nedsatt på grund av ljus- eller väderförhållanden. 

De farthinder i form av gupp som är anlagda på kommunal gata, som inte kan 
passeras i tillåten hastighet, är idag utmärkta med vägmärke A9 varning för 
farthinder. 
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Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 24 
augusti 2021, § 104. 

Ärendet 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 februari 2021 
yrkat om skyltning av alla farthinder i form av gupp på Täbys vägar så att de går 
att upptäcka även snörika vintrar. 

I enlighet med Transportstyrelsens information på transportstyrelsen.se  
(https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-
trafikregler/Hastighet/) gällande hastighet går att läsa att ett fordons hastighet 
ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Som förare ska man därför ta 
hänsyn till väg, terräng, väderlek, siktförhållanden, fordonets skick och 
belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än 
att man kan behålla kontrollen över fordonet och stanna det om det behövs för t. 
ex ett hinder. Utöver de hastighetsbegränsningar som finns ska man som förare 
hålla en tillräckligt låg hastighet till de omständigheter som råder bland annat 
inom tättbebyggt område eller när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller 
väderförhållanden. 

De farthinder i form av gupp som finns på kommunala vägar och där fordon inte 
kan passera i skyltad hastighet är redan idag utmärkta med vägmärke A9, varning 
för farthinder. Det rör sig om ca 22 gupp på vägar med högsta tillåten hastighet 
50 km/timme. 

Kommunen är endast ansvarig för kommunala gator och ej allmänna eller 
enskilda vägar. Som väghållare verkar kommunen för att så få vägmärken som 
möjligt används för en säker trafikmiljö. 

Ekonomiska överväganden 

Då motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder innebär beslutet inga 
ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

 

 

 

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-trafikregler/Hastighet/
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Tjänsteutlåtande 
2021-08-24 
Dnr KS 2021/53-30  

3(3) 

 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 
 
 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Bilagor 

1. Motion: Skylta alla farthinder i form av gupp på våra vägar så att desamma går 
att upptäcka även snörika vintrar, daterad den 8 februari 2021 

2. Tjänsteutlåtande stadsbyggnadsnämnden 24 augusti 2021 

3. Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden 24 augusti 2021, §104 

 

Expedieras 

Beslutet expedieras till stadsbyggnadsnämnden för information.  
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