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Införa lokal trafikföreskrift för högsta tillåtna 

hastigheter inom Kramfors tättbebyggda område. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar på delegation att anta följande lokala 

trafikföreskrifter med start på löpnummer 2282 2022:74 till nr 2282 2022:99 

 

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2022. 

 

Beskrivning av ärendet 

Under 2021 genomfördes en hastighetsöversyn för Kramfors tätort. Syftet 

med översynen var att utreda hur framtidens hastigheter ska se ut. För att ta 

fram hastigheterna användes Trafikverkets och SKRs handbok ”Rätt fart i 

staden”. Med hjälp av denna handbok analyserades hastigheternas påverkan 

på trafiksäkerhet, trygghet, trivsel, tillgänglighet, miljö och buller. 

I översynen presenterades förslag på hur hastigheterna ska se ut för att uppnå 

så goda värden som möjligt för de olika kvalitéer som beskrivs ovan. 

Kommunstyrelsen godkände förslaget som underlag för framtida 

hastighetsförändringar. Utifrån detta finns nu förslag på nya trafikföreskrifter 

som utgår från det material som finns redovisad i hastighetsöversynen. 

Trafikföreskrifterna finns bilagda till beslutet. 

 

Avvikelser från hastighetsöversynen 

De nya hastigheterna finns som helhet presenterad i hastighetsöversynen, se 

bilaga. Trafikföreskrifterna bilagda i detta ärende är överensstämmande med 

förslaget som finns redovisad i rapporten bortsett från tre sträckor. 

Viktoriagatans bortre del ändras från 60km/h till 40km/h. Motiveringen är att 

hastigheten för sträckan är för hög särskild vintertid vilket kan påverka 

trafiksäkerheten negativt. På sommaren rör sig mycket barn vid Flogstabadet 

vilket motiverar en lägre hastighetsgräns. 

Parkgatan delen inom Folkets parks område ändras från gångfartsområde till 

30km/h. Bakgrunden till denna justering är att efterlevnaden är låg. Det 

beror på att omgivningen inte är anpassad för gångfartshastighet. Lägre 

hastighet än 30km/h behöver fysiska åtgärder i gaturummet. 
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Häva föreskrifter om varieradhastighet vid Skarpåkerskolan som idag har 

30km/h vardagar mellan kl. 06:00-18:00. För att likställa med övriga 30 

vägar inom området. 

 

Ekonomi och finansiering  

I produktionsförvaltningens budget för 2022 finns 500 000kr avsatt för att 

genomföra omskyltning enligt hastighetsöversynen. 

 

Samråd  

I samband med hastighetsöversynen genomfördes samråd med 

Kollektivtrafikmyndigheten, Polismyndigheten, Räddningstjänsten, 

Ambulansen, NTF, Trafikverket och VTG. Gällande gångfartsområdet vid 

folketpark har samråd genomfört med AME och ABF. 

Dessutom redovisades förslaget på kommunens hemsida där synpunkter 

efterfrågades från allmänheten. Ett antal synpunkter inkom och förslaget 

justerades utifrån detta. 

Polismyndigheten har den 1 mars 2022 beretts möjligheten att yttra sig 

gällande föreskrifterna. Polismyndigheten har svarat den 28 april 2022 att de 

inte har några synpunkter. 

 

Delegationshänvisning 

Beslutet har fattats med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten  i 

24.1.2 reglemente för delegering av kommunstyrelsens beslutanderätt. 

Trafikförordningen (1998:1276). 

 

Kommentarer 

De lokala trafikföreskrifterna är publicerad på Svensk 

Trafikföreskriftssamling (STFS) enligt förordningen (2007:231) om 

elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. 

 

 

Tomas Braxenholm 

Ingenjör Gata/Park. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Rapport Hastighetsöversyn för Kramfors tätort Dnr: KS2021/403 

Bilaga 2: Förslag lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet inom 

Kramfors tätort 2022:74:1 till 2022:74:26 

Remiss till Polismyndigheten. 

 

 

Hur man överklagar 
 

Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 

Länsstyrelsen. 

 

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickats till eller lämnas till Kramfors 

kommun, Tekniska avdelningen, 872 80 KRAMFORS. Skrivelsen ska vara 

ställd till Länsstyrelsen. 

 

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till tekniska 

avdelningen inom tre veckor från den ni fick del av beslutet.  

 

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det 

ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som 

stödjer din åsikt. 

 

 

 

 

 

Delges 
 

Kommunstyrelsen 

Polisen 

Tekniska avdelningen 

 


