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Dnr BN-2018-535 

§ 14 Yttrande avseende en eventuell förlängning av hastighet 60 

km/h på väg 195 söder om Fagerhult  

 
Beslut 

Trafiknämnden beslutar att; 

 besvara skrivelsen från länsstyrelsen med att Habo kommun inte 

anser att det är optimalt att förlänga sträckan med 

hastighetsbegränsning 60 km/h, men om länsstyrelsen ändå tycker 

att det är lämpligt så har Habo kommun inget emot det. 

 

 uppdra Gatu/VA-chef att till Trafikverket framföra en skrivelse 

med önskemål om flyttning av fartkameran söder om Fagerhults 

samhälle så att den överensstämmer med placeringen av 60 km/h-

skylten söder om Fagerhults samhälle. Fartkamerans placering och 

placeringen för 60 km/h-skylten kan ses i ärende BN-2018-535.  

Motivering 

Om hastigheten begränsas till 60 km/h på den typ av väg som väg 195 är, 

men utan att det finns någon anledning till det, finns risk att passerande 

fordon kommer att öka hastigheten efter ett tag igen (innan 

hastighetsbegränsningen återgår till att vara 90 km/h) om sträckan med 

hastighetsbegränsning 60 km/h blir för lång. Det finns alltså risk att 

fordonen ökar hastigheten innan de hunnit köra igenom Fagerhult, där 

hastighetsbegränsningen behövs som bäst. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått en skrivelse från en privatperson 

angående hastighetsbegränsningen vid de fartkameror som under 2018 satts 

upp norr och söder om Fagerhult på väg 195.  

 

Länsstyrelsen skriver att sökanden (privatpersonen) begär att en sträcka 

med 60 kilometer/h genom Fagerhult förlängs i sydlig riktning med cirka 

350 meter, och Habo kommun har fått tillfälle att yttra sig i frågan.  

 

Idag börjar hastighetsbegränsning 60 km/h där gränsen för tättbebyggt 

område börjar. Det sitter dessutom en förvarning om 60 km/h 150 meter 

före hastighetsbegränsningen börjar. Hastighetskameran sitter cirka 300 

meter söder om gränsen för tättbebyggt område. 

 

Platsen för fartkamerans placering, och den sträcka på cirka 350 meter som 

i förslaget från länsstyrelsen föreslås få hastighetsbegränsning 60 km/h 

ligger utanför gränsen för tättbebyggt område, och det är då länsstyrelsen 

som beslutar om hastighetsbegränsning (Trafikförordningen 10 kap 3 § ). 



 

Byggnadsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-02-07  37 

 

 
Justeras Expedierats 

 

forts. § 14 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

--- 

 

Beslutet skickas till:  Länsstyrelsen i Jönköpings län (551 86 

   Jönköping) 

  

 


