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UTDRAG UR LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER (LTF)
FÖR LUNDS KOMMUN
Hastighetsbestämmelser
Hastighetsbestämmelserna för gator och vägar inom Lunds kommun är - i den mån de avviker
från bestämmelserna i vägtrafikkungörelsen angående 50 km/tim inom tätbebyggt område
respektive 70 km/tim utom tätbebyggt område - beslutade av länsstyrelsen eller trafiksäkerhetsverket och skyltsatta på platsen.
Fordons tyngd
Fordon med en totalvikt överstigande 3,5 ton samt traktorer och motorredskap, oavsett vikt,
får under tiden klockan 22-06 ej föras på gator belägna inom ett område avgränsat av
Tornavägen - Getingevägen - Kung Oscars väg - Bryggaregatan - Fasanvägen - Ringvägen Södra vägen - Solvägen samt på följande gator i nämnt gatusystem: Tornavägen norr om
Dalbyvägen, Getingevägen mellan Tornavägen och Kung Oscars väg samt Kung Oscars väg.
Förbudet gäller icke buss samt väghållnings- och renhållningsfordon.
Förbud att föra fordon
I park, plantering, fritidsområde samt område som upplåtits för lek eller sport får fordon föras
endast enligt a) och b) nedan
a) arbetsfordon i samband med anläggnings-, underhålls- eller renhållningsarbete
b) då annan fordonstrafik medgivits och detta angivits med vägmärke.
Uppställning av fordon
1 mom. Annat fordon än cykel och moped får ej stannas eller parkeras i park, plantering eller på
område som upplåtits för lek eller sport.
2 mom. Tvåhjulig cykel/moped skall uppställas i särskilt anordnat cykel/mopedställ eller på
fordonets eget stöd.
Förbud att parkera fordon
1 mom. På särskilt anordnad plats för vändning av fordon (vändzon) är parkering förbjuden, om
ej annat är föreskrivet och angivet genom vägmärke. (Föreskriften om parkeringsförbud i vändzon skall vara utmärkt med vägmärke för att vara gällande).
2 mom. Beställd taxibil får, på väg eller gata med förbud att parkera fordon, uppställas under
den tid som erfordras för inväntande av passagerare.
Allmän tidsbegräsning för parkering
På parkeringsplats, väg och gata är parkering tillåten, dock under högst 24 timmar i följd under
vardagar utom dagar före sön- och helgdagar, om ej annat är särskilt föreskrivet.
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Parkeringsplatser
1 mom. Ordningsregler för avgiftsbelagd parkering
1. Vid uppställning av fordon på parkeringsplats med parkeringsmätare eller biljettautomat
skall, då tidsbegränsning gäller, avgift erläggas enligt angiven taxa.
2. Av visare/skiva eller biljett framgår den längsta tid för vilken avgift erlagts och fordon får
vara parkerat.
3. Röd skylt i mätarfönster markerar, att betald tid gått till ända eller att avgift inte erlagts. Gul
skylt markerar, att vridning av vredet icke fullföljts och medger icke rätt till uppställning utöver
den tid som framgår av visaren på mätaren.
4. Parkeringsbiljett skall anbringas på insidan av framrutan så, att stämplad tid är väl synlig
utifrån.
5. Erlagd avgift medför ej rätt till parkeringsruta innan fordonet uppställts i rutan.
6. Fordon får ej uppställas på samma parkeringsplats under två efter varandra följande avgiftsbelagda tidsperioder. Avbrytes den avgiftsbelagda tidsperioden av ej avgiftsbelagd tid må dock
resterande tid å biljettautomat överföras till nästa dag, då skyldighet att erlägga avgift gäller.
2 mom. Ordningsregler för all parkering
Vid parkering av fordon för allmänheten avsedd parkeringsplats skall i övrigt iakttagas:
att fordon uppställes inom det genom målning eller på annat sätt utmärkta området,
att där särskilt utrymme finns anvisat för tvåhjuliga motorcyklar/mopeder sådana
fordon ej uppställas på annan del av parkeringsplatsen och att annat fordon ej
uppställes på det för motorcyklar/mopeder anvisade området, samt
att fordon uppställes under högst den tidsperiod, som på platsen anges genom vägmärken eller anslag.
3 mom. Rörelsehindrad med parkeringstillstånd får avgiftsfritt uppställa fordon på avgiftsbelagd
allmän parkeringsplats inom Lunds kommun under de tidsperioder och villkor som angivits i
Statens Vägverks föreskrifter rörande dispens; nämligen
a) högst tre timmar på sådan plats där parkering endast är medgiven kortare tid än tre timmar
samt
b) utan tidsbegränsning på övriga parkeringsplatser. (Dock högst 24 timmar).
4 mom. På parkeringsplats med tilläggstavla "Invalidfordon" är parkering tillåten endast för
fordon som användes för befordran av rörelsehindrad och för vilken trafiknämnden utfärdat
parkeringstillstånd.
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Dispenser
Tillstånd att föra och parkera fordon utöver bestämmelserna i de lokala trafikföreskrifterna
kan, då särskilda skäl här för föreligger, meddelas av trafiknämnden.
Parkeringstillstånd för handikappad meddelas av trafiknämnden där sökande är kyrkobokförd
och gäller hela riket.
Vid begagnandet av sålunda erhållit tillstånd skall de i samband med tillståndets meddelande
föreskrivna villkoren noga iakttagas.
Rullbrädesåkning
Rullbrädesåkning är förbjuden på samtliga vägar, gator, torg och andra leder eller platser inom
stads- eller byggnadsplanelagt område.
MILJÖZON
1 mom. Miljözon
Dieseldrivna tunga lastbilar och dieseldrivna bussar med totalvikt över 3,5 ton som inte tillhör
minst miljöklass 3 får inte föras på vägar eller gator inom ett område som begränsas av (de
begränsande vägarna ingår inte i området) Tornavägen – Solvägen – Södra vägen – Ringvägen –
Fasanvägen – Bryggaregatan – Kung Oskars väg – Getingevägen.
2 mom. Undantag
Förbundet enligt 1 mom. gäller ej fordon som omfattas av förordningen (1987:27) om fordon i
internationell vägtrafik i Sverige.
Utan hinder av 1 mom. får fordon av
årsmodell 1991 föras för transport inom området till utgången av 1999,
årsmodell 1992 föras för transport inom området till utgången av 2000,
årsmodell 1993 föras för transport inom området till utgången av 2001,
årsmodell 1994 och senare föras för transport inom området till utgången av år 2002.
Undantaget gäller endast om fordonet är försett med märke som anger giltighetstid och
fordonets registreringsnummer och som kommunen tillhandahåller eller tillhandahålles av
Stockholms, Göteborgs eller Malmö kommun. Märket skall vid färd inom området vara fastsatt
på vindrutan väl synligt utifrån.
Förbud mot transport av farligt gods
Fordon lastade med farligt gods får inte föras på väg som inte är enskild inom Lunds kommuns
väghållningsområde. Med farligt gods avses sådant gods, som anges i 2 § lagen (1982:821) om
transport av farligt gods. Förbundet gäller med de undantag, som anges i Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg (ADR) och Statens räddningsverks föreskrifter
om inrikes väg- och terrängtransporter av farligt gods (ADR-S).
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Från förbudet undantages följande:
1. Vägar och gator enligt förteckning A och B.
2. Den kortaste lämpliga färdvägen mellan undantagen vägsträcka (A och B) och sådan
leverantör eller mottagare, som inte ligger vid undantagen vägsträcka.
3. Den kortaste lämpliga färdvägen mellan undantagen vägsträcka och de parkeringsplatser, som upplåtits för farligt gods.
A. Huvudvägnät
väg E22
väg 103
väg 108
Dalbyvägen (väg 16)
Norra Ringen (väg 16)
Fjelievägen (väg 16)
Kävlingevägen norr om Norra ringen (väg 16)
B. Övrigt vägnät
Malmövägen mellan väg 108 och Ruben Rausings gata
Ruben Rausings gata
Borgs väg
Stattenavägen
Ringvägen mellan Stattenavägen och Industrivägen
Industrivägen
Öresundsvägen
Måsvägen mellan Öresundsvägen och Alfa Lavals infart
Delfinvägen
Magistratsvägen mellan Delfinvägen och Gambros infart
Getingevägen mellan Norra Ringen och lasarettets infart
Tornavägen mellan Getingevägen och Sölvegatan
John Ericssons väg
Scheelevägen
Sölvegatan mellan Tornavägen och Scheelevägen
Ole Römers väg mellan John Ericssons väg och Scheelevägen
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