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Länsstyrelsens i Skåne län lokala trafikföreskrifter om transport av 
farligt gods i Malmö kommun; 
 
beslutade den 14 mars 2006 
 
Med stöd av 10 kap 1 § sista stycket trafikförordningen (1998:1276) meddelar 
länsstyrelsen i Skåne län följande lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods. 
 
Fordon, som är märkningspliktiga (orangefärgad skylt) enligt den europeiska 
överenskommelsen om transport av farligt gods på väg (ADR) eller enligt föreskrifter 
meddelade av Statens räddningsverk (ADR-S), får inte föras på den del av europaväg 20 
som utgör enskild väg eller i övrigt på väg som inte är enskild i Malmö kommun. Från 
förbudet undantas följande: 
 
1. Europavägarna 6, 20, 22 och 65. På europaväg 20 mellan trafikplats Vintrie och 
riksgränsen mot Danmark skall dock trafik med farligt gods med fordon, vilka är 
märkningspliktiga enligt vad ovan sagts, endast vara tillåten mellan kl 23.00 och 06.00. 
Explosiva varor ur riskklass 1.1 och 1.5 (ADR och ADR-S) får på europaväg 20 mellan 
trafikplats Vintrie och riksgränsen mot Danmark endast transporteras i mängder upp till 
högst 1 000 kg per transportenhet. 
 
2. Arrievägen (M 545) mellan Yttre Ringvägen (E 6/E 20/E 22) och Inre Ringvägen  
(E 6.01)  
Inre Ringvägen mellan Trelleborgsvägen (E 6.01) och Västkustvägen (E 6.01)  
Stockholmsvägen (E 22.10) mellan Inre Ringvägen (E 6.01) och kommungränsen mot 
Burlövs kommun 
Trelleborgsvägen (E 6.01) mellan Yttre Ringvägen (E 6/E 20/E 22) och Inre Ringvägen (E 
6.01)  
Västkustvägen mellan Lodgatan och kommungränsen mot Burlövs kommun 
Ystadvägen (E 65.01) mellan Inre Ringvägen (E 6.01) och Yttre Ringvägen (E 6/E 20/E 
22)  
Österlenvägen (väg 11) mellan Inre Ringvägen (E 6.01) och kommungränsen mot Burlövs 
kommun. 
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3. Den kortaste lämpliga färdvägen mellan undantagen vägsträcka och sådan leverantör 
eller mottagare, som inte ligger vid undantagen vägsträcka. 
 
4. Den kortaste lämpliga färdvägen mellan undantagen vägsträcka och den parkeringsplats, 
som särskilt upplåtits för farligt gods (Bjurögatan). 
 
Denna författning träder i kraft den 1 april 2006. Genom författningen upphävs 
Länsstyrelsens i Skåne län lokala trafikföreskrifter (12FS 2001:87) om transport av farligt 
gods i Malmö kommun. 
 
 
 
Hans Bergström 
    Magnus Gjerstad 
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