
 
 

 

 

 

 

2421-2019:0018 

 
 
 
 
Storumans kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter om tillåten körning med 

snöskoter på del av allmän väg i Storumans kommun; 
 

beslutade den 19 december 2019    Dnr 2019.1067-140 

 

Storumans kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 21 och 3 § första 

stycket trafikförordningen (1998:1276). 

 

1 § med avvikelse från 5 kap samt 1 § trafikförordningen får snöskoter framföras på 

del av Timmervägen i Storuman,  

 

Denna författning träder i kraft den 20 december 2019 och upphör att gälla 1 maj 

2020. 

 

 

Peder Wiklund 

Ulrika Kjellsdotter 
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 Storumans kommun 

    
Storumans kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter om 
skotertrafik tillåten på del av Timmervägen, Storumans kommun 
(1 bilaga) 
 
Beslut 
 
Storumans kommun beslutar om tillfällig lokal trafikföreskrift enligt följande 
 
tillfälliga lokala trafikföreskrifter om tillåten körning med snöskoter på del av allmän 
väg i Storumans kommun  
 
Ärendets bakgrund 
Storumans kommun bygger ut NLC Storumanterminalen med en ny infartsväg, järnväg 
ut till Inlandsbanan samt en mötesfri korsning på E45 som innebär en höjning av E45 
med en brolösning. Detta påverkar bland annat under ombyggnationen 
skotertrafiksäsongen 2019/2020. 
 

 
 

http://www.storuman.se/


 

 
BESLUT 
 
Datum 
2019-12-19 

 
Er beteckning 
 
Vår beteckning 
2019.1067-140 

 

 

 

Storumans kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

www.storuman.se 

mbn@storuman.se 

 Sida 2 av 2 

  

Skotertrafiken fortsätter efter gamla E45 upp mot Stensele och genar ut på 
Timmervägen på behörigt avstånd från ridskoleanläggningen, Timmervägen plogas där 
det behövs enkelsidigt för att inrymma skoterleden denna tid. Snö läggs som vilplan i 
skogspartiet ut mot E45 där befintlig skoteröverfart flyttas upp ca 200m i nordlig 
riktning. 
 
 

 
Ulrika Kjellsdotter 
Planhandläggare 
Delegationsbeslut enligt nämndens delegationsordning  
 
 
Bilaga 
Tillfällig lokal trafikföreskrift (2421-2019:0018) 
 
Kopia 
Närpolisområde Storuman 
Räddningstjänsten, Storumans kommun 
Tekniska avdelningen, Storumans kommun 
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