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För att trafiken i vår kommun ska fungera så bra som möjligt, är det viktigt att alla berörda
känner till och respekterar de lokala trafikföreskrifterna. I denna skrift kan du läsa om några
av de lokala trafikföreskrifter som gäller i Östersund. På Förvaltningen för Samhällsbyggnad
finns alla gällande trafikföreskrifter samlade.

Datumparkering gäller från 1 oktober till 31 maj
Datumparkering har tillkommit för att underlätta snöröjningen och barmarksrenhållningen, som
oftast utförs på natten. Om du ska parkera ditt fordon på en gata eller väg inom gränsen för
datumzon (se bilaga Karta 1) och ingen annan anvisning ges genom parkeringsskyltar, då gäller
datumparkering. Detta innebär att
mellan kl 00-07 under dygn med jämnt datum, är det förbjudet att parkera på den sida av gatan som har jämnt husnummer, och vice versa. Det vill säga:
Det är tillåtet att parkera på ojämnt datum på jämt husnummer, och på jämnt datum på ojämnt
husnummer.
Kom-ihåg-knep: Tänk kvällen innan, för det är oftast då du ställer ifrån dig bilen: Jämnt datum
på kvällen; ställ bilen på sida med jämnt husnummer, och ojämnt datum; ställ bilen på sida med
ojämnt husnummer (När månadens sista dag har ojämnt datum kan detta kom-ihåg-knep inte
användas).
Om det inte går att följa denna regel på grund av att adressnumrering saknas eller av någon
annan anledning, får du vända dig till kommunen, trafikvakterna eller polisen. Observera att
datumregeln gäller även på markerade p-platser längs gator i centrala staden.

Parkeringstider
På parkeringsplats får du ha ditt fordon uppställt 24 timmar i följd, om det inte framgår annat
av skyltningen. På skyltarna kan du även läsa om andra föreskrifter som gäller på parkeringsplatsen.
På avgiftsbelagda parkeringsplatser finns skyltar på p-mätare och p-automater som visar vilka
tider som är avgiftsbelagda samt kostnaden för parkeringstiden.
Om p-mätare eller p-automat är ur funktion får parkering endast ske på platsen efter felanmälan till kommunen, tel 063-12 54 40.
Normalt är följande tider avgiftsbelagda om inte annat anges:
Vardag utom dag före sön- och helgdag 09-18
Vardag före sön- och helgdag 09-15

I parkeringshusen gäller andra tider vilka anges på platsen.
På allmänna vägar och gator där inte parkeringstiden är begränsad genom vägmärken, får du
parkera högst 24 timmar i följd. Du får heller inte ställa upp frånkopplat släpfordon (t ex husvagn) på allmän gata, väg eller parkering längre än 24 timmar.
Om bilplatsen är markerad måste du parkera inom den målade parkeringsrutan. Om ditt fordon
är för stort får du inte parkera på denna plats.

Parkering för miljöbilar
Miljöbilar; det vill säga bilar som drivs med förnyelsebara bränslen, parkerar gratis på Östersunds avgiftsbelagda parkeringsplatser. För tillstånd och ytterligare information: ring 063-14
33 51, eller se vår hemsida.

Parkeringskort
Parkeringskort för helår kan köpas för 4 000 kronor. För upplysning, ring:
063-14 46 12, 063-12 54 40

P-förbudsområden
Inom vissa områden i kommunen är det olämpligt att parkera av olika skäl. Därför råder generellt parkeringsförbud inom följande områden, utom på särskilt markerade platser eller då
skyltar anger tillåten parkering (Se bilaga Karta 2):
•
•
•
•
•

Centrum - Inom området som begränsas av Rådhusgatan, Gränsgatan, järnvägen, Arkivvägens förlängning och Arkivvägen.
Sjötorget - Området mellan järnvägen och Storsjön, begränsat i norr av Badhusparken och i
söder av en linje i Tullgatans förlängning.
Inom särskilt anordnade vändplatser
På huvudled
Övriga områden - Inom parker, parkmark, parkvägar, plantering, grönområden, badstrand,
fritidsområde, naturreservat eller annan offentlig plats.

Handikapparkering
Om du är handikappad kan du söka särskilt tillstånd att nyttja handikapparkeringar. På centrumkartan (Se bilaga Karta 2) kan du se var det finns handikapparkeringar. Ring
063-14 33 51 för ytterligare information, eller se vår hemsida.

Felparkering
Felparkeringsavgiften är för närvarande 500 kronor när parkeringsavgift inte erlagts eller om
du stått för länge på parkeringsplatsen, och 800 kronor vid överträdelser av övriga föreskrifter,
till exempel parkeringsförbud eller förbud att stanna, datumparkering mm.
För olovlig parkering på handikapplats utgår en avgift på 1 000 kronor.

Om du har parkerat fel, eller på annat sätt överträtt de lokala trafikföreskrifterna och fått
parkeringsanmärkning, är du skyldig att betala avgiften inom åtta dagar. Det är alltid fordonsägaren som är ansvarig för att avgiften betalas. Anser du dig inte ha brutit mot några regler ska
du vända dig till närmaste polisstation och begära rättelse.
Om du har parkerat fel på tomtmark (enskild mark) måste överklagan ske hos markägaren eller
den som övervakar området (vaktbolag). Vem som äger tomten och/eller övervakar den, finns
angivet på skylt vid infarten till området.
Tillstånd att parkera fordon på platser som strider mot gällande bestämmelser kan du få om
du har särskilda skäl. För att få tillfälligt tillstånd ska du kontakta kommunens trafikansvarige
under kontorstid, tel: 063-14 33 51. Övrig tid; kontakta polisens vakthavande befäl, tel: 114 14
.
Polisen och kommunen har rätt att forsla bort fordon som utgör hinder eller trafikfara. Kostnaden för detta debiteras fordonsägaren.

Nattrafik
I centrala Östersund får du inte köra mellan kl 22-04 på följande gator:
Prästgatan, delen Tullgatan – Thoméegränd
Tullgatan, delen Storgatan – Prästgatan.
Undantagna är taxi, leveransfordon, tidningsbud och de som bor eller arbetar inom området.
Undantagna är också transporter av sjuk eller handikappad samt färd till och från parkeringsplats inom de delar av gatan som har nattförbud.

Påbudsmärken
Påbudsmärken som innebär att ett viss slags trafik är påbjuden (tillåten) innebär samtidigt att
alla annan trafik är förbjuden.

Gator med begränsad fordonstrafik
Gågator
För att få god miljö och trafiksäkerhet i centrum får du inte köra motordrivet fordon på följande gator:
Prästgatan, delen Thoméegränd – Residensgränd. På delen Hamngatan – På torget är ej heller
cykling tillåten.
Hamngatan, delen Busstorget – Storgatan
Biblioteksgatan, delen Z-gränd – Prästgatan
Stortorget, delen Storgatan – Prästgatan
Storgatan, delen Stortorget – Biblioteksgatan
Samuel Permans gata, delen Prästgatan – Kyrkgatan
Följande fordon som har ärenden inom berörd gatuavsnitt är undantagna:
– Fordon som kör boende till eller från bostad (även taxi)
– Fordon som förs till eller från fast parkeringsplats i garage eller på gård

– Fordon som kör sjuk eller rörelsehindrad
– Fordon som kör gäst till eller från hotell
– Fordon för värdetransport, till avsevärt belopp, till eller från bank
– Fordon för byggnads-, underhålls- eller servicearbete
– Fordon för hämtning eller avlämning av sådant tungt eller skrymmande gods, som lämpligen
inte kan bäras
– Fordon för varudistribution OBS! Varudistribution är ej tillåten mellan kl 11.30 och 16.30
– Fordon för brevlådetömning
Genomfartstrafik är således inte tillåten. Undantaget innebär inte att fordonet får parkeras.
På Stortorget får du inte köra. Undantag är vid lastning och lossning av torghandelsprodukter
och vid arbete med fordon för underhåll och renhållning. Uppställning av fordon på Stortorget
är inte tillåtet. Undantag är fordon som är specialbyggda för försäljning; gäller även Lit och
Brunflo torg. För övriga torg i kommunen gäller förbud mot trafik med motordrivet fordon och
parkeringsförbud.
På bussgatorna i Lugnvik, Odensala, Torvalla och på delar av Kyrkgatan, får du inte framföra
fordon.
På Kyrkgatan är viss trafik undantagen, på de delar som är bussgata. Undantag är taxi, färdtjänst och leveransfordon med angöringsadress inom kvarteret samt färd till och från parkeringsplats inom de delar av gatan som berörs av bussgatebestämmelsen (genomfart förbjuden).

Övriga trafikregler
Tomgångskörning i mer än en minut är inte tillåten inom Östersund – Frösön inklusive Lugnvik
och Torvalla. Förbudet gäller även Brunflo, Lit, Häggenås, Fåker, Tandsbyn och Orrviken ( Se
kartbilagorna till Lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön).
Yrkesverksamhet får inte utövas på allmänt trafikområde, t ex visning av fordon som ska säljas
eller annan försäljningsverksamhet.
Bussar som kör i linjetrafik får inom planlagt område endast stanna för av- och påstigning vid
busshållplats.

Fordonsstorlek
Begränsad höjd i vägportar
Följande vägportar inom kommunens väghållningsområde; Östersund, Frösön, delar av Brunflo
och Lit, understiger fri höjd 4,5 meter (Övriga vägar, se kungörelse om vägar i Jämtlands län).
Vägporten i Östersund där Köpmangatan går under Frösöbron har en fri höjd på 3,6 meter.
Vägporten i Lugnvik där Apotekarvägen går under järnvägen har en fri höjd på 3,6 meter.
Vägporten i Torvalla där Skotarvägen går under E 14 har en fri höjd på 3,5 meter.

Begränsad bredd, längd och vikt
På samtliga vägar/gator inom kommunens väghållningsområde; Östersund, Frösön, delar av
Brunflo och Lit, gäller Vägverkets bestämmelser för BK 1 väg: axel/boggietryck 10/18 ton,
bruttovikt 60 ton (Övriga vägar, se kungörelse om vägar i Jämtlands län).
Om du kör ett fordon som är bredare än 2,6 meter, längre än 24 meter eller överskrider högsta
tillåtna axel/boggietryck (alternativt bruttovikt) måste du ha särskilt tillstånd. Detta söker du
hos kommunen; förvaltningen för Samhällsbyggnad, om trafiken gäller endast Östersunds kommun. Berörs även andra kommuner söker du tillstånd hos Vägverket i Härnösand.

Skoterförbud
Körning med motordrivet fordon i terrängen är inte tillåten på följande platser eller områden
inom Östersunds kommun:
– inom detaljplanerat område
– inom iordningställda särskilt utmärkta campingplatser
– inom fast markerade skidbackar, samt kälkbackar
– i skidleder och skidspår (även elljusspår) som försetts med fast markering
– i skidspår, som i terrängen markerats på sätt som godkänts av polismyndigheten
– på gräsbelagda fotbollsplaner och golfbanor, vilka försetts med utmärkning om förbud mot
trafik med terrängskoter
– inom det land- och vattenområde som framgår av bilaga Karta 3.
Undantag från förbudet medges för körning som erfordras för t ex jord- och skogsbruk.
Övriga undantag och regler finns i Jämtlands läns författningssamling om förbud mot körning i
terräng med motordrivet fordon.

Viktiga telefonnummer
Östersunds kommuns förvaltning för Samhällsbyggnad
063-14 33 51
- lokala trafikföreskrifter
- handikapptillstånd/miljöbilsparkering
063-14 33 51
Trafikvaktsexpedition
063-14 39 16
063-12 54 40
Parkeringshuset
Polisen
Parkeringskort (årskort)
063-12 54 40
Flyttning av fordon
063-14 39 16
Östersunds kommun
Telefon: 063-14 33 51
Telefax: 063-14 32 18
www.ostersund.se
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