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18FS 2004:98 
Utkom från trycket  
den 30 september 2004 

Allmänna lokala trafikföreskrifter för Örebro kommun; 

beslutade den 23 september 2004 
(beteckning: 2003.1049) 
 
Örebro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket punkterna 
5, 12 och 13 samt 3 § Trafikförordningen (1998:1276) 
 
1. Förbud att parkera fordon  
1.1 I terräng som inom detaljplanelagt område är allmän plats får fordon inte 
parkeras. Förbudet gäller inte fordon som används i samband med 
anläggnings-, underhålls- eller renhållningsarbete. 
 
2. Maximerad fordonslängd i centrala Örebro 
2.1 Inom ett område i Örebro som begränsas av Östra Nobelgatan, Södra 
Grev Rosengatan, Alnängsgatan, Hamnbron, Trädgårdsgatan, Borg-
mästaregatan, Kungsgatan, Östra Bangatan, (gränsgatorna och Rud-
becksgatan undantagna) får motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon 
inte föras om längden av fordonet eller fordonståget överstiger 12 meter. 
Förbudet gäller kl. 07.00-08.00 och kl. 16.00-18.00. Förbudet gäller inte buss 
i linjetrafik. 
 
 
3. Uppställningsregler för vissa fordon 
3.1 Inom det detaljplanelagda området i Örebro tätort, på väg som ej är 
enskild, får frånkopplad släpvagn inte parkeras utanför särskilt anordnad 
parkeringsplats. 
 
3.2 Inom det detaljplanelagda området i Örebro tätort, på väg som ej är 
enskild, får fordon vars totalvikt överstiger 3,5 ton parkeras under högst  
2 timmar i följd utanför särskilt anordnad parkeringsplats. 
 
3.3 Inom den del av Örebro tätort som enligt Tekniska nämndens beslut är 
tättbebyggt område får, på väg som ej är enskild, under vardagar utom dag 
före sön- och helgdag fordon parkeras under 24 timmar i följd om inte annat 
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föreskrivits för viss plats. Ovanstående gäller inte inom ett område som 
begränsas av Älvtomtagatan, Trängkårsvägens östra/södra körbana 
Gustavsgatan, Västra och Östra Nobelgatan, Köping-Hultsgatan, 
Ribbingsgatan, Norrbackavägen, Polhemsgatan, Mäster Larsgatan, 
Bergslagsgatan, Norra Stigen, Tallbacksvägen, Höglundagatan, Venavägen, 
Rynningegatan, Rynningsbergsgatan, Södra Lillåstrand, Åbrogatan, 
Berggatan, Kasernvägen, Alnängsgatan, Fredsgatan, Svartån, Slussgatans 
västra körbana, Österängsgatan, Restalundsvägen, Målgatan, 
Pappersbruksspåret, Eklundavägen, Sveaparken, Änggatan, Kungsgatan, 
Södra allén, Fabriksgatan, Änggatan Östra Bangatan, Rudbecksgatan, Svartå 
Bangata, Idrottsvägen, Åbylunds-gatan, Ånstagatan, Berghammargatan, 
Väståstrand (även gränsgatorna omfattas av undantaget). 
 
 
4.0 Ordningsföreskrifter för parkering 
4.1 Inom avgränsat för allmänheten avsett parkeringsområde får fordon inte 
parkeras på annan plats än på särskilt markerad plats. 
 
4.2 Vid fordonsuppställning på parkeringsplats försedd med parkeringsmätare 
eller motsvarande anordning skall avgift erläggas enligt angiven taxa. 
 
4.3 Parkeringsbiljett skall anbringas på insidan av fordonets framruta så att 
stämplad tid är väl synlig utifrån. 
 
4.4 Avgift kan även erläggas genom avtal med eller abonnemang hos en av 
staden godkänd betalningsadministratör. Bevis om avtal eller abonnemang 
skall placeras så att det lätt kan avläsas visuellt eller optiskt genom fordonets 
vindruta. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2004-10-01 då samtidigt Tekniska 
nämndens motsvarande bestämmelser skall upphöra att gälla. 
 
 
 
Lars Arne Sellén 
      Kenny Selling 


