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Länsstyrelsen i Västernorrlands läns lokala trafikföreskrifter om 
särskilda trafikregler för transport av farligt gods genom 
centrala Sundsvall, Sundsvalls kommun 
 

 

Beslutade den 28 juni 2017  (dnr 258-7030-14). 

 

 
Särskilda trafikregler för transport av farligt gods 

 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § tredje stycket och 3 § första 

stycket 2 c trafikförordningen (1998:1276) följande. 

 

Förbud mot transport av farligt gods gäller 

1 §  Inom ett område som anges på karta nedan får fordon med last som omfattas av 

krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 

av lagen (2006:236) om transport med farligt gods, inte föras. 

 

 
 



   

 
 

2 §  På Johannedalsvägen, norr om Alnöbron, får fordon med last som omfattas av krav 

på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 

lagen (2006:236) om transport med farligt gods, inte föras. 

 

3 §  På väg 568, Tunavägen, får fordon med last som omfattas av krav på märkning 

med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen 

(2006:236) om transport med farligt gods, inte föras. 

 

Förbudet gäller inte 

4 §  Förbudet gäller inte trafik med fordon som transporterar gods för på- eller 

avlastning inom angivet område eller på angivna vägsträckor. 

 

5 §  I händelse av att Trafikverket har stängt bron över Sundsvallsfjärden så gäller inte 

förbudet mot farligt gods på sträckan E14 mellan Tpl 225, Skönsmon och Cpl Högom 

 

  

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober  2017. 

 

 

 

 

Gunnar Holmgren 

 

    Johan Åkesson 


