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KAPITEL 

1. Hur man ansöker om tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter (LTF) 

En tillfällig lokal trafikföreskrift måste finnas vid varje tillfälle och på varje plats när man vill skylta 
med särskilda trafikregler enligt Trafikförordning (1998:1276), 10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m.. 
Skyltarna skall vara utformade enligt Vägmärkesförordning (2007:90). 
 
En ansökan ska inkomma som bilaga i TA-plans ansökan eller som mejl till (trafik@norrkoping.se) 
och trafikingenjör senast 14 dagar innan planerat förbud och skall innehålla: 

 Kartbild som klargör vilka sträckor som avses 
 Dokument med text som klart beskriver vilka sträckor som avses 
 Planera så att eventuella befintliga förbud (vecka/månad) i första hand används. 
 Vilket förbud som önskas och under vilka tider det ska gälla. (Datum, vilken dag & vilka tider) 
 Orsak till önskad reglering (Om ansökan inkommer via mejl) 

 
Vid akuta arbeten kan handläggningstiden kortas ner i samråd och kontakt med Trafikingenjör hos 
Norrköpings kommun, Drift och underhåll. 

1.1 Kartbild 
Vid varje ansökan måste det finnas en kartbild som tydligt visar plats och gata som berörs. Sedan 
måste det anges var förbud startar och slutar samt vilken eller vilka sidor av sträckan som berörs. 
Måttsättningen måste utgå utifrån närmaste korsningar där mätningen startar och sedan ange mått var 
förbudet startar och var det sedan skall sluta. Ansöks det om förbud som skall gälla hela sträckor 
mellan korsningar räcker det med en kartbild som markerar sträckan och vilken/vilka sidor som är 
aktuella samt vilket förbud som ansöks. 
Exempel på utformning av ansökan:  

C35 – Stannandeförbud 
Förbud 2021-03-08 – 2021-04-06 
Måndag – Fredag, 8-16 

0 m 
Förbud 

start 

Förbud 
slut 

Exempel 1 
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Förbud 
start 

Förbud 
slut 

C35 – Stannandeförbud 
Förbud 2021-03-08 – 2021-04-06 
Torsdag – Måndag, 9-18 
Lokegatans nordöstra sida 

C35 – Stannandeförbud 
Förbud 2021-03-08 – 2021-04-06 
Torsdag – Måndag, 9-18 

Förbud 
start 

Förbud 
slut 

0 

Exempel 2 

Exempel 3 
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1.2 Planera så att eventuella befintliga förbud (vecka/månad) i första hand 
används 

NOKA 
I Norrköpings kommuns karta, NOKA. Där finner du information om de förbud som redan råder på 
aktuell plats. Tänd respektive lager för att få information: 

 

Street View 
Det går även att använda web-tjänster där du kan zooma in på gatunivå och få bilder från aktuella 
platsen. 
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Svensk trafikföreskriftssamling – Transportstyrelsen 
På Transportstyrelsens hemsida https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/defaultstfs.aspx. Där kan du söka 
efter aktuella trafikföreskrifter som är gällande för respektive sträcka. Du kan då läsa vilka trafikregler 
som redan gäller på den aktuella platsen.  

 
 
  

 Du klickar först på ”Sök föreskrift” 
 I boxen ”Beteckning” skriver du 0581 

(Detta betyder att du söker endast föreskrifter 
som gäller Norrköpings kommun) 

 Sedan klickar du i de trafikregler du söker 
 Sedan klickar du på ”Sök föreskrift” 
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KAPITEL 

2. Boendeparkering 
 
Inom Norrköpings kommun har vi både bo-p områden med tillåten parkering i 6 dagar och 24 timmars 
parkering. 
 
Inom bo-p området gäller: 

• Inom vårt bo-p område måste en tillfällig LTF skrivas samt vägmärke sättas upp på platsen 
minst 6 dygn innan ikraftträdandet. Bo-p området är synligt på Norrköpingskartan NOKA 
enligt tidigare beskrivning. 
 

Inom detta område finns det förbud, antingen veckoförbud (mån-fre 8-11) eller månadsförbud (2:e, 
3:e, 4:e m.m. 9-12). Dessa förbud ska i första hand användas och kan även förlängas med tillfällig 
LTF samt vägmärke om behov uppstår. 
 

 
Utanför bo-p området gäller 

• 24 timmars parkering och här ska LTF skrivas samt vägmärke vara på plats minst 36 timmar 
innan ikraftträdandet. 

 
På flertalet gator både inom och utanför bo-p området finns det parkeringsförbud (dag + tid) som 
gjorts i samband med t.ex. sophämtning. Dessa parkeringsförbud ska i första hand användas. 
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KAPITEL 

3. Genomförande 
Inga vägmärken får sättas upp utan en giltig LTF och ett nytt vägmärke måste sättas upp om sträckan 
bryts av tex korsning (även T–korsning) eller annan reglering.  
När regleringar placeras ut eller förändras ska detta dokumenteras med fotografi, detaljerad 
information om plats samt att datum och klockslag antecknas 
Vid ny reglering på gatan, tex att det först är avgift och sedan blir en korttids parkering behöver 
upprepning av skyltar eller en slutskylt som klargör för trafikanter vad som gäller. 
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KAPITEL 

4. Vägmärkesförordningen (2007:90) 

Förbudsmärken 
2 kap. 7§ En anvisning om förbud genom ett förbudsmärke gäller, om inte annat anges nedan eller i 8 
§, från den plats där märket satts upp antingen till nästa korsning med en annan väg än sådan som 
avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett 
motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil eller ett slutmärke har 
satts upp. 
2 st. Om ett förbud gäller även efter en vägkorsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 
§ andra stycket trafikförordningen är märket upprepat efter korsningen om inte 
annat sägs i 8§. Om förbudet gäller en längre vägsträcka eller om det i övrigt är 
nödvändigt, är märket upprepat på lämpliga avstånd, utom i de fall som avses i 
fjärde stycket. 
Då kontrollen av dessa förbud sköts av trafikövervakare som utövar 
myndighetsutövning och polisen sköter alla överklaganden är det extra viktigt att 
skyltningen är korrekt placerad och uppskyltad enligt dem förordningar som 
gäller.  
 

KAPITEL 

5. Att tänka på 
 Korsningar bryter skyltningen (även T-kors) 
 Vid uppskyltning av tvärparkeringar måste det finnas pil-skyltar 
 Tillfällig skyltning ska stå i anslutning till befintlig skylt 
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KAPITEL 

6. Bra hjälpmedel 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar: 
TSFS 2019:74 https://transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202019_74.pdf 
Utmärkt utmärkning (Handbok om vägmärkens användning) https://www.trafikkurs.se 
 
 


