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Länsstyrelsens i Kalmar län tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter på väg 31 i Nybro kommun eller 
väg 125 i Kalmar kommun den 6 eller 7 september 
2003 i samband med flygövning    

beslutade den 19 augusti  2003 (dnr 258-7829-03). 

 
 
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 5 och 11 och 3 § första 
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276), följande. 
 
Förbud mot trafik med fordon gäller på följande alternativa vägsträckor 
 
Vägsträcka mellan                            och________________________________ 
Väg 31 ca 4 km öster väg 1020       ca 6 km öster väg 1020 mot Målerås 
mot Målerås  
eller 
Väg 125 ca 1 km norr väg 576        ca 3 km norr väg 576 mot Kristvalla 
mot Kristvalla 
 
Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets föreskrifter (VVFS 
1995:182) om hastighetsbegränsning på väg 31 i Kalmar län och Vägverkets 
föreskrifter (VVFS 1995:187) om hastighetsbegränsning på väg 125 i Kalmar län får 
fordon på väg 31 i Nybro kommun och väg 125 i Kalmar kommun inte föras med högre 
hastighet än  
 
 
Vägsträcka mellan                            och                                            km/tim                                    
Väg 31 ca 4 km öster väg 1020        ca 6 km öster väg 1020            50 
mot Målerås                                      mot Målerås 
Väg 31 omfattande en sträcka på ca 150 m väster resp. öster om     70 
ovannämnda vägsträcka                                                                       
eller 
Väg 125 ca 1 km norr väg 576          ca 3 km norr väg 576 mot        50        
mot Kristvalla                                    Kristvalla 
Väg 125 omfattande en sträcka på ca 150 m söder resp. norr om      70 
ovannämnda sträcka. 
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Föreskrifterna gäller antingen den 6 september 2003 eller den 7 september 2003 och i 
första hand på väg 31 och i andra hand på väg 125 i samband med landning och start 
med civila flygplan. 
 
Föreskrifterna skall utmärkas med föreskrivna vägmärken. Försvarsmakten bör i god 
tid före övningen kontakta Vägverkets driftentreprenör i området, Vägverket 
Produktion, vägstation Kalmar (telefon 0480-61220) för genomgång av övningen. En 
trafikanordningsplan utvisande all skyltning skall upprättas och godkännas av Regionen 
(VSÖ). 
 
Brådskande utryckningsfordon berörs ej av föreskrifterna och har företräde under 
övningen. 
 
Markpersonal skall ha radiokontakt med flygplanen. 
 
Vakter skall finnas vid avstängningar och vid anslutande vägar till avstängd vägsträcka. 
 
Information om övningen med avstängning av vägsträcka och nedsatt hastighet skall 
annonseras i ortstidningar. 
 
 
 
 
 
 
 
ESBJÖRN PERSSON 
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