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  Storumans IK 
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Storumans kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter om fordonstrafik 
förbjuden inom Storumans samhälle och kommun 
(3 bilagor) 
 
Beslut 
 
Storumans kommun beslutar om tillfälliga lokala trafikföreskrifter enligt följande 
 
Fordonstrafik förbjuden på Järnvägsgatan, Köpmangatan, Skolgatan, Stationsgatan, Torggatan 
under Storumandagarna 2019 samt fordonstrafik förbjuden på Lokgränd under Swampsoccer 
2019. 
 
Fordonstrafikanter till/från resecentra hänvisas via banområdet mellan Järnvägsgatan och 
järnvägsspåret, se kartbild. 
 
Arrangören ansvarar för att vakter finns efter väg E12 för att undvika felparkeringar. Det ska 
finnas vakter som kan öppna avstängningarna så att utryckningsfordon utan svårigheter kan 
passera.  
 
Det ankommer på den myndighet som handhar väg- och gatuhållningen att sätta upp och ta 
bort erforderliga vägmärken. Arrangören bekostar uppsättandet och borttagandet av 
vägmärken – 8 kap 4 § och 5 § 2 vägmärkesförordningen (2007:90). 
 
Ärendets bakgrund 
Storumans IK ansöker om avstängning av gatorna Köpmangatan, Rallargränd, 
Skolgatan, Stationsgatan och Torggatan under Storumandagarna 2019-06-27- -
2019-06-30. Del av Järnvägsgatan och Köpmangatan avses stängas av från och 
med 2019-06-24 till och med 2019-07-01 (med anledning av tivoli). Ansökan avser 
även avstängning av Lokgränd under arrangemanget Swampsoccer 2019-07-01- -
2019-07-07.  
 
Yttranden 
Polismyndigheten, Länstrafiken Västerbotten, Storumans kommun (tekniska avdelningen, 
trafikplanerare samt räddningstjänsten) har beretts möjlighet att avge yttrande.  
 
Polismyndigheten har inget att erinra. Tillfällig avstängning har skett tidigare år och ej varit 
anledning till någon uppkommen problembild. God skyltning och annonsering i förväg bör 
eftersträvas.  
 
Storumans kommun, räddningstjänsten meddelar att det inom det avstängda området 
måste körvägen mellan de uppställda marknadsstånden vara minst 3,30 meter. Detta så att 
tunga utryckningsfordon kan framföras utan att köra sönder marknadsstånden i samband 
med en eventuell utryckning inom det avstängda området. Räddningstjänsten frånsäger sig 
allt ansvar vad gäller sönderkörda marknadsstånd om detta avstånd inte hålls.  
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Fordon som framförs och parkeras av jourhavande räddningstjänstpersonal anställd av 
Storumans kommun ska ges möjlighet till parkering inom eller precis vid det avstängda 
området. Detta för att snabbt kunna ta sig till brandstationen vid larm. 
Arrangör för Swampsoccer måste se till att avstängningarna är lätta att passera för 
uttryckningsfordon även under tid när de inte har någon personal på plats. 
 
Storumans kommun, tekniska avdelningen, meddelar att sökanden skall ha samordning 
med Länstrafiken och räddningstjänsten angående framkomlighet.  
 
Länstrafiken Västerbotten har inte yttrat sig i ärendet. 
 
 
 

 
Ulrika Kjellsdotter 
Handläggare 
 
Delegationsbeslut enligt nämndens gällande delegationsordning  
Avgift 660 kronor enligt fastställd taxa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 
Tillfälliga lokala föreskrifter om fordonstrafik förbjuden på Köpmangatan, Järnvägsgatan, 
Rallargränd, Skolgatan, Stationsgatan samt Torggatan  
Kartbild avstängningar Storumandagarna 
Tillfällig lokal trafikföreskrift om fordonstrafik förbjuden på Lokgränd 
 
Kopia 
Polismyndigheten 
Länstrafiken Västerbotten 
Räddningstjänsten, Storumans kommun 
Tekniska avdelningen, Storumans kommun 
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