
       
 Frösakulls Vägförening – Riktlinjer Tillfälliga Farthinder 
 
Tillfälliga farthinder 
De flesta vägar inom vårt område i Frösakull har 30-fartsgräns. Det är inte möjligt att tillgodose alla 
önskemål om ytterligare fartdämpande åtgärder på dessa vägar med tanke på framkomlighet för 
snöröjning, renhållning och räddningstjänst.  

För att ändå kunna tillgodose angelägna önskemålen om hastighetsdämpande åtgärder inom 
dessa områden finns möjlighet att ansöka om, att under sommartid få sätta ut tillfälliga farthinder i 
form av Mobila gupp, om kraven i Riktlinjerna är uppfyllda.                                                  
Riktlinjer för godkännande liksom villkor i övrigt är baserade på Halmstad Kommuns Riktlinjer 
för Tillfälliga farthinder. 

Tillfälliga farthinder godkänns för ett år i taget och möjligheten att använda sig av dessa åtgärder 
kan komma att ändras eller slopas. Dessa ansöks om årligen och ansvaret för inköp, underhåll 
och ev. skador p.g.a. farthindret ligger på sökande. 

Ansökan ska skickas till Frösakulls Vägförening Styrelsen senast den 1 april 

Efter Vägföreningens godkännande skickas ansökan till Halmstad kommun senast den 31 maj. 
Ansökan skall innehålla;               
Skriftligt godkännande från grannar som kan påverkas av det mobila guppet.          
Förslag på placering ska bifogas på en karta.                  
Bild, ritning och produktinformation från återförsäljaren ska bifogas i ansökan. 

Riktlinjer.                              
Inom bostadsområden med hastighetsreglering 30 km/h.                                                     

-  På bostadsgata med betydande trafik 4–500 fordon/dygn.                                                       

-  På bostadsgata med ex. vis förskola i slutet av gatan.                                                              

-  På gata där cykelbana eller promenadstig korsar gatan.                                           

-  Betydande skolväg.  
Mobila gupp 

Mobila gupp är ett alternativ till fasta farthinder för att dämpa farten i bostadsområden under 

sommartid som du som fastighetsägare kan ansöka om att få lägga ut. 

 

 



Villkor 

• Du måste vara folkbokförd på den adressen du söker för. 

• Du som ansöker betalar själv för det mobila guppet. 

• Endast tillåtna på bostadsgator med max 30 kilometer/timme. 

• Din fastighet ska ha utfart mot gatan. 

• De mobila guppen får ligga ute mellan 15 april – 31 oktober. 

Utformning 

• Färgen ska vara gul och svart. 

• Det är inte tillåtet att göra ändringar på det mobila guppet, exempelvis som att måla om. 

• Rampen ska vara väl synlig och ha reflexer. 

• Max 5 centimeter höga. 

• Minst 40 centimeter breda i färdriktningen. 

• Anpassat för max 30 kilometer/timmen. 

• Guppet ska ha en mjuk och rund utformning på ovansidan, det vill säga inga kanter och ändarna 
ska ha en mjuk avfasning. 

Placering 

• Det ska vara minst en meter fritt på asfalten på varje sida av det mobila guppet så att cyklister, 
barnvagnar och rullstolar kan passera utan att ta sig över guppet. 

• Parkering är inte tillåten närmre än 10 meter från farthindret, då exempelvis cyklister ska kunna ta 
sig förbi på den yta som är fri från guppet. 

• Får inte placeras på gator med busstrafik. 

• Området runt det mobila guppet är ingen lekplats och ska vara fritt från leksaker och cyklar. 

• Trafik från minst 20 fastigheter ska passera. 

• Sergeanter, reflexstolpar eller pollare är inte tillåtet ihop med guppet. 

• Minst 100 meter mellan olika farthinder. Det gäller både fasta och mobila gupp. 

• Minst 10 meter från en korsning. 

Montage och Demontage.       

Fastighetsägaren står själv för utläggning och intagning av hinder, underhåll samt alla kostnader 

och ev. skador p.g.a. farthindret. 

Frösakulls Vägförening, juli 2020 

Styrelsen 


