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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 

Utfärdad den 12 maj 2021 

Regeringen föreskriver att 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) ska 

ha följande lydelse. 

10 kap. 

1 §1    Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, 

meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka 

eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en 

färdled i terräng. Särskilda trafikregler om stannande eller parkering får även 

meddelas genom lokala trafikföreskrifter för samtliga vägar som inte är 

enskilda inom ett visst område. 

De särskilda trafikreglerna får gälla följande: 

1. Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller

motortrafikled. 

2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område

ska vara gågata, gångfartsområde eller cykelgata. 

3. Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller att ett särskilt

miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon. 

4. Att en viss plats ska vara cirkulationsplats eller cykelöverfart.

5. Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana

för fordon i linjetrafik m.fl. 

6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder

enligt 3 kap. 53 § första stycket 2 ska vara busshållplats. 

7. Att en viss plats ska vara ändamålsplats och ändamålet för uppställning

på platsen eller att en viss plats ska vara laddplats. 

8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra

stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt 

8 kap. 2 §. 

9. Förbud mot trafik med fordon.

10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.

11. Förbud mot omkörning.

12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i

3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första 

stycket. 

13. Stopplikt i korsning med järnväg eller spårväg.

14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första

stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra 
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SFS 2021:355stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, 

framkomligheten eller miljön. 

15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje

stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. 1 § tredje stycket, om det är 

motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. 

16. Tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från

bestämmelserna i 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § första stycket 

2–5, 9 och 10, 54 §, 55 § första stycket 3–5 eller 8 kap. 1 och 1 a §§ eller 

förbud mot att parkera eller mot att stanna och parkera fordon. 

17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.

18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.

19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt på motor-

drivna fordon eller fordonståg med begränsning till lägre vikter än som följer 

av 4 kap. 12 §. 

20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på motordrivna fordon,

fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §. 

21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från

bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §. 

22. Andra särskilda trafikregler.

Vidare får det genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafik-

regler om att en vägtunnel ska tillhöra tunnelkategori B, C, D eller E, 

särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar 

som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021. 

På regeringens vägnar 

TOMAS ENEROTH 

Jonas Ragell 

(Infrastrukturdepartementet) 
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