Kalmar läns författningssamling
Länsstyrelsen

Länsstyrelsens i Kalmar län lokala
trafikföreskrifter vid rallytävlingen
”Rojarundan” i Högsby kommun
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beslutade den 11 juli 2002 (dnr 258-6910-02).

Motortävling på väg och lokala trafikföreskrifter
Beslut
Länsstyrelsen meddelar med stöd av 3 kap. 84 § trafikförordningen
(1998:1276) tillstånd till rallytävlingen Rojarundan på väg den 24
augusti 2002 kl. 09.00 - 20.00.

Arrangör:

Emådalens Motorklubb

Tävlingsledare:

Carina Thunberg
Sjöslättsvägen 11
579 40 Berga
Tfn arb 0491-50027, bost 0491-50191

Tävlingsform:

Rally

Antal tävlande:

Maximalt 120 st bilar

Start- och målplats:

Fröviskolan, Högsby

Tävlingssträcka:

Totalt 80 km

Tävlingsbana:

Enligt karta som finns tillgänglig hos
länsstyrelsen och arrangören

Länsstyrelsens tryckeri, Kalmar
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Föreskrifter
Vägverkets bilagda författning (VVFS 1994:39) ”Vägverkets
föreskrifter om tävling med motordrivna fordon på väg” skall gälla i
tillämpliga delar för tävlingen. De ytterligare anvisningar som under
tävlingens genomförande kan komma att meddelas av polismyndigheten skall efterkommas.
Särskilda villkor
Detta beslut gäller under förutsättning att berörd väghållare lämnat
skriftligt medgivande dels till ianspråktagande av väghållarens väg
och dels till de avstängningar som erfordras för tävlingen.
På eller invid väg får markering ske eller skylt sättas upp endast
efter medgivande av väghållaren, markägaren eller polismyndigheten. Markering eller skylt skall tas bort omedelbart efter
tävlingens slut.
Behörig trafik till och från fastigheter inom tävlingsområdet måste
vid behov även under tävlingens gång kunna lotsas fram till
respektive fastighet.
Arrangören svarar för alla eventuella kostnader för vägmärken och
avstängningar i samband med tävlingen samt ansvarar för att
eventuella avstängningar utföres enligt Vägverkets föreskrifter.
Erforderliga vägmärken skall sättas upp i samråd med väghållaren.
Arrangören svarar för att aktuella vägar återställs i det skick
vägarna hade före tävlingen.
Lokala trafikföreskrifter
Med stöd av 10 kap. 1 § tredje stycket och 3 § första stycket 2 c
beslutar Länsstyrelsen om följande lokala trafikföreskrifter för
tävlingen.
Förbud mot fordonstrafik
Fordon får inte föras på nedanstående vägar inom Kalmar 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.
SS 1 och SS 4
Enskild väg från Berga gård – Baronhultet – Svintebo – Toregöl –
Åsebo – Ruda gård.
Tid: 2002-08-24 kl 09.00 – 20.00
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SS 2
Enskild väg från Massemåla – Kolsrum - Staby
Tid: 2002-08-24 kl 09.00 – 20.00
SS 3
Enskild väg från Aboda – Ekelund - Sinnebo
Tid: 2002-08-24 kl 09.00 – 20.00
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 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.
Stopplikt
Vid samtliga utfarter från 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 24 augusti 2002.

ANDERS ENROTH
Håkan Hadevik

