
 
 
 
 
 
 

Stockholms läns författningssamling 
 

 
 

 
 
Utgivare  Elanders, Sthlm 
Bo G Carlsson, Länsstyrelsen i Stockholms län  ISSN 0347-1632 

Länsstyrelsen 
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Länsstyrelsens i Stockholms län lokala  
trafikföreskrifter  
om transport av farligt gods i vägtunnlar 
(kategorisering) i Stockholms län; 

Utkom från trycket 
den 24 februari 2010 

 
beslutade den 17 februari 2010 
(dnr 25862-2010-2029).  
 
 
 Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § 
tredje stycket och 3 § första stycket 2 c) trafikförordningen 
(1998:1276), att vägtunnlar i Stockholms län, enligt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:2) om trans-
port av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) avsnitt 1.9.5 eller fö-
reskrifter som trätt i dess ställe, tillhör tunnelkategorier enligt följande. 
 
1 § Blekholmstunneln, i Stockholms kommun, tillhör tunnelkategori E. 
 
2 § Tunneln mellan Lindhagensplan och Mariebergsgatan (Drottning-
holmsvägen), i Stockholms kommun, tillhör tunnelkategori E. 
 
3 § Klaratunneln, i Stockholms kommun, tillhör tunnelkategori E. 
 
4 § Muskötunneln (väg 539), i Nynäshamns och Haninge kommuner, 
tillhör tunnelkategori E måndag–fredag kl. 7–9 och kl. 15–18 samt sön-
dag och helgdag kl. 15–20. Övrig tid tillhör Muskötunneln kategori E 
om den är öppen för annan trafik än farligt godstransport och tunnelka-
tegori A om den är avstängd för annan trafik än farligt godstransport. 
Avstängning ombesörjs av polisman (Polismyndigheten i Stockholms 
län, Södertörns polismästardistrikt) eller annan som har behörighet där-
till. Anmälan om transport som kräver avstängning ska ske minst tre 
timmar före beräknad färd genom tunneln. 
 
5 § Söderledstunneln, i Stockholms kommun, tillhör tunnelkategori E. 
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6 § Södra Länken-tunneln (väg 75) mellan Åbyvägen och Värmdöleden 
(väg 222), i Stockholms och Nacka kommuner, med på- och avfarter, 
tillhör tunnelkategori B dagligen kl. 7–19 och tillhör övrig tid tunnelka-
tegori A. 
 
Tunnelkategori A innebär inga restriktioner för transport av farligt gods. 
Tunnelkategori B innebär förbud mot transport av farligt gods som kan 
leda till en mycket stor explosion. 
 Följande farligt gods anses uppfylla detta kriterium: 
Klass 1: Samhanteringsgrupp A och L; 
Klass 3: Klassificeringskod D (UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 och 
3379); 
Klass 4.1: Klassificeringskoderna D och DT, samt självreaktiva ämnen, 
typ B (UN 3221, 3222, 3231 och 3232); 
Klass 5.2: Organiska peroxider, typ B (UN 3101, 3102, 3111 och 
3112). 
 Om den totala nettovikten av explosiva ämnen och föremål per trans-
portenhet överstiger 1000 kg: 
Klass 1: Riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.5 (utom samhanteringsgrupp A och 
L). 
 Vid transport i tank: 
Klass 2: Klassificeringskoderna F, TF och TFC; 
Klass 4.2: Förpackningsgrupp I; 
Klass 4.3: Förpackningsgrupp I; 
Klass 5.1: Förpackningsgrupp I. 
Tunnelkategori E innebär förbud mot transport av allt farligt gods i for-
don som är märkningspliktiga med undantag av farligt gods tillhörande 
UN 2919, 3291, 3331, 3359 och 3373. För farligt gods tillhörande UN 
2919 och 3331 kan dock restriktioner för passage genom tunnlar beslu-
tas genom en särskild överenskommelse godkänd av behörig myndig-
het, i enlighet med bestämmelserna i 1.7.4.2 (ADR-S). 
 
      
 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 mars 2010. 
2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsens i Stockholms län före-
skrifter (01FS 2003:231) om transport av farligt gods i Muskötunneln, 
beslutade den 22 december 2003, dnr 25862-2003-98834, och Länssty-
relsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter (01FS 2004:201) om 
transport av visst farligt gods på Södra Länken, i Hammarby sjöstad 
och i Sicklaområdet, beslutade den 24 juni 2004, dnr 25862-2003-
75828. 
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