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21FS 1998:91
Utkom från trycket
den 13 november 1998

Länsstyrelsens föreskrifter
om lokala trafikföreskrifter ang.
hastighetsbegränsning och väjningsplikt
Beslutad den 3 november 1998, dnr 126-8221-98.
Länsstyrelsen meddelar, med stöd av 147 § vägtrafikkungörelsen (1972:603), nedanstående lokala trafikföreskrifter.
Söderhamns kommun och Polisområde Södra Hälsingland
Hastighetsbegränsning
Det område, inom vilket hastighetsbegränsning till 50 km/h, enligt 64 § första stycket vägtrafikkungörelsen
(1912:603), gäller, begränsas - med undantag där annan högsta tillåten hastighet gäller - av följande punkter.
Inom tätorten Sandarne inkl. Östanbo
-

väg 583 ca 200 m söder Stenövägen
väg 635 ca 1 100 m söder Slåttervägen
väg 583 (Flygvägen) ca 900 m nordväst Stenövägen
väg 638 (Kustvägen) ca 50 m norr Duvövägen (väg till oljehamnen)

Med undantag från bestämmelserna enligt 64 § första stycket vägtrafikkungörelsen gäller högsta tillåtna hastighet i
följande fall:
Väg nr

Vägsträcka

Högsta tillåtna
hastighet km/h

E4
Noran

För trafik i nordlig riktning
Ca 2 100 m söder väg 83 ca 300 m norr nämnda väg

90

För trafik i sydlig riktning
Ca 600 m norr väg 83ca 1 800 m söder nämnda väg

90

Väg nr

Vägsträcka

583

Ca 100 m söder väg 629 ca 450 m norr väg 633 (södra ansl.)

70

Ca 450 m norr väg 633 (södra ansl.) ca 1 550 m norr nämnda väg
Ca 1 550 m norr väg 633 - ca l00 m
norr väg 635

50

583
Sandarne

För trafik i nordlig riktning
Ca 350 m - ca 200 m söder Stenövägen
För trafik i sydlig riktning
Ca 1 l00m – ca 900 m nordväst
Stenövägen

588
Stråtjära

Högsta tillåtna
hastighet km/h

70

70

70

Ca 300 m söder väg 83 - ca 150 m
söder nämnda väg

70

Ca 150 m söder väg 83 - ca 450 m norr
nämnda väg

50

Ca 450 m norr väg 83- ca 1 550 m
norr nämnda väg

70

588
Holmsveden

Väg 272 - ca 250 m öster nämnda väg

70

621

Ca 750 m väster väg 627 - väg 588

50

För trafik i östlig riktning
Ca 950 m väster väg 627 - ca 750 m
väster nämnda väg

70

627
Mokorset

Väg 621 - ca 150 m nordväst
nämnda väg

50

Väg

Vägsträcka

635
Östanbovägen

Ca 40 m nordväst Fäbovägens södra
anslutning - ca 70 m nordost Nyhedsvägen

Högsta tillåtna
hastighet km/h
30

Föreskriften gäller årligen måndag - fredag mellan kl 07.30 och 17.00. Övrig tid högsta tillåtna
hastighet 50 km/h.
Nyhedsvägen

Väg 635, Östanbovägen - ca 40 m
nordväst nämnda väg

30

Föreskriften gäller årligen måndag - fredag mellan kl 07.30 och 17.00. Övrig tid högsta tillåtna
hastighet 50 km/h.

Väjningsplikt
Fordonsförare
på väg nr
628

skall lämna företräde
\för fordon på väg nr
621

Länsstyrelsen upphäver lokala trafikföreskrifterna om hastighetsbegränsning inom tätorten Sandarne inkl. Östanbo
där högsta tillåtna hastigheten 50 kmlh, enligt 64 § första stycket vägtrafikkungörelsen skall gälla meddelade genom
beslut den 16 maj 1990, dnr 627-9625-89 och den 23 december 1994, dnr 126-11409-94, väg E 4 Noran meddelad
genom beslut den 18 december 1996, dnr 126-2710-96, 21FS 1996:108, väg 583 ca 100 m söder väg 629
...meddelad genom beslut den 16 maj 1990, dnr 627-9625-89, väg 583 Sandarne meddelad genom beslut den 23
december 1994, dnr 126-11409-94, väg 588 Stråtjära och Holmsveden meddelade genom beslut den 20 mars 1996,
dnr 126-952-96, 21FS 1996:3 1, väg 621 meddelad genom beslut den 26juli1995, dnr 126-7202-95, 21F5 1995:49 (2
st), väg 627 Mokorset meddelad genom beslut den 16 maj 1990, dnr 627-9625-89 väg 635 Östanbovägen samt
Nvhedsvägen meddelade den 30 oktober 1997, dnr 126-8456-97, 21FS 1997:78 omväjningsplikt för förare på väg
633 .01(vid norra och södra anslutningarna till väg 633 samt på ensk vägen från Askesta) och på väg 634 KarmorAskesta H +V meddelade genom beslut den 16 maj 1990, dnr 627-9625-89. Samtliga inom Söderhamns kommun.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 1998.

OLLE CARLBOM
Ingemar Lundén

