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Tillfälling föreskrift 
Länsstyrelsens i Jämtlands län tillfälliga lokala trafikföreskrift i samband med  
internationella rallytävlingen ”SNOW RALLY” den 4 -5 februari 2005 
 
Beslutad den 20 januari 2005. 
 
Med stöd av 10 kap 1 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) föreskriver  
Länsstyrelsen i Jämtlands län följande. 
 
1 § SS 1/6 På enskild väg markerad på kartbilaga gäller förbud för annan fordonstrafik 
än trafik med tävlings- och funktionsfordon under tiden 4 -5 februari 2005 kl 13.00 – 
01.00. 
 
2 § SS 2/8 På enskild väg markerad på kartbilaga gäller förbud för annan fordonstrafik  
än trafik med tävlings- och funktionsfordon under tiden 4 – 5 februari 2005 kl 13.30 – 
01.30. 
 
3 § SS 3/7 På enskild väg markerad på kartbilaga gäller förbud för annan fordonstrafik 
än trafik med tävlings- och funktionsfordon under tiden 4 februari 2005 kl 14.30 – 
24.00. 
 
4 § SS 4 På enskild väg markerad på kartbilaga gäller förbud för annan fordonstrafik 
än trafik med tävlings- och funktionsfordon under tiden 4 februari 2005 kl 14.30 – 
22.00. 
 
5 § SS 5 På  enskild väg markerad på kartbilaga gäller förbud för annan fordonstrafik 
än trafik med tävlings- och funktionsfordon under tiden 4 februari 2005 kl 15.00 – 
23.00. 
 
6 § SS 9 På allmänna vägen 751 och enskild väg markerad på kartbilaga gäller förbud 
för 
annan fordonstrafik än trafik med tävlings- och funktionsfordon under tiden 5 februari  
2005 kl 05.30 – 12.00. 
 
7 § SS 10 På enskild väg markerad på kartbilaga gäller förbud för annan fordonstrafik 
än trafik med tävlings- och funktionsfordon under tiden 5 februari 2005 kl 06.30 – 
13.00. 
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8 § SS 11 På allmänna vägen 556 och enskild väg markerad på kartbilaga gäller förbud 
för annan fordonstrafik än trafik med tävlings- och funktionsfordon under tiden 5 
februari 2005 kl 09.30 – 16.00. 
 
9 § SS 12 På allmänna vägarna 551 och 552 samt enskild väg markerad på kartbilaga 
gäller förbud för annan fordonstrafik än trafik med tävlings- och funktionsfordon under 
tiden 5 februari 2005 kl 10.00 – 16.30. 
 
Denna föreskrift träder i kraft den 4 februari 2005 
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