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Länsstyrelsens i Kalmar län tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter vid rallytävlingen 
”Emiltrofén”      

beslutade den 25 juni 2002 (dnr 258-5892-02). 

 

Lokala trafikföreskrifter 
 
Med stöd av 10 kap. 1 § tredje stycket och 3 § första stycket 2 c 
beslutar Länsstyrelsen om följande lokala trafikföreskrifter för 
rallytävlingen ”Emiltrofén” den 17 augusti 2002. 
 
Förbud mot fordonstrafik 
 
Fordon får inte föras på nedanstående vägar inom Kalmar län och 
Jönköpings län under tid som anges för varje specialsträcka. 
Vägarna är markerade på en till ärendet hörande karta, som finns 
tillgänglig hos Länsstyrelsen samt hos tävlingsledningen. 
 
SS1 och SS5 
Enskild väg från Lönneberga – Gölhult –Rättelsebo – Svensmåla – 
Livarp - Kaskegöl 
Tid: 2002-08-17 kl 09.00 – 22.00 
 
SS 2  
Enskild väg från Djursbo –Saxemåla – länsgräns 
Kalmar/Jönköpings län – Herrstorpet – Hörtingen – norr väg 903 
Tid: 2002-08-17 kl 09.00 – 19.30 
 
SS3 
Enskild väg från Björnnäset – Skrabbgölen – Björneberg – 
Stockshult - Tvillinggölarna - Svartgöl 
Tid: 2002-08-17 kl 10.00 –20.00 
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SS4 
Enskild väg från Sörbyn – Juthorvan – Råddehult – Björkhult – 
Råhäll - Herrmosselund – söder Storebro 
Tid: 2002-08-17 kl 10.00 – 21.00 
 
Förbudet gäller inte fordon som förs av tävlande, funktionärer eller 
fordon som med sträckchefens medgivande fått tillstånd att 
framföras på specialsträcka vid in- eller utpassering. 
 
Förbud att stanna och parkera fordon 
 
På samtliga anslutande vägar till specialsträcka inom ett område av 
200 meter på vägarnas båda sidor från korsningen med väg som är 
specialsträcka, får fordon inte stannas eller parkeras. 
 
Stopplikt 
 
Vid samtliga utfarter från allmän och enskild väg där specialsträcka 
förekommer skall råda stopplikt. 
 
Färdhastighet 
 
Med stöd av 13 kap. 3 § första stycket 2  trafikförordningen medger 
Länsstyrelsen undantag från bestämmelserna i 3 kap. 17 § 
trafikförordningen på de för tävlingen avstängda specialsträckorna. 
 
Föreskrifterna gäller under rallytävlingen den 17 augusti 2002.  

 

 

ANDERS ENROTH 

                                                   Håkan Hadevik  

 

 


