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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 
 

 

 

 

 

 10 FS 2001:44 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift inom 

Karlshamns och Ronneby kommuner 
 

beslutad den  27 augusti  2001. 

 

Utkom från trycket 

den 30 augusti  

2001 

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av  10 kap 1  § trafikförordningen, att  

följande lokala trafikföreskrifter skall gälla med anledning av Asarums 

Motorsällskaps anordnande av rallytävlingen   (Ekratten) lördagen den 15 

september 2001 mellan klockan 09.00 – 20.00. 

 

Förbud mot fordonstrafik 

 

Fordon får inte föras på nedanstående vägar inom Karlshamns och Ronneby 

kommuner under tid som anges för varje specialsträcka. 

 

SS 1 

Från länsväg 631 Gibraltar – K49 – K386 – K531-  till länsväg 631 

Långahall. 

Tid: 2001-09-15 kl 10.00 – 18.00 (Kroksjömålasträckan). 

 

SS 2 

Från riksväg 30 Hallabro – K162 – K 161 – K 170 till länsväg 661. 

Tid: 2001-09-15 kl 11.00 – 19.00 (Abborremålasträckan). 

 

SS 3 

Från länsväg 661 Gökadal – K158 – K262 – till länsväg 659 Värmanshult. 

Tid: 2001-09-15 kl 11.00  - 19.00 (Gäddemålasträckan). 

 

SS4 

Från länsväg 591 Letesmåla – K 317 – K536 – till länsväg 126 Hemsjö. 

Tid: 2001-09-15 kl 12.00 – 20.00 (Letesmålasträckan). 

 

Förbudet gäller ej fordon som förs av tävlande, funktionärer eller fordon som 

med sträckchefens medgivande fått tillstånd att framföras på specialsträcka 

vid in- eller utpassering. Vägarna är markerade på en till ärendet hörande 

karta med svart färg, som finns tillgänglig hos länsstyrelsen och 

tävlingsledningen.  
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Förbud att stanna fordon 

 

På samtliga anslutande vägar till specialsträckorna inom ett område av 200 

meter på vägarnas båda sidor   från korsningen med väg som är 

specialsträcka får fordon inte stanna. 

 

Stopplikt 

 

Vid samtliga utfarter från enskild väg där specialsträcka förekommer skall 

råda stopplikt.  Tid enligt ovan amgivna för de olika specialsträckorna. 

 

Dispenser 

 

Med stöd av 13 kap  3 § trafikförordningen medger länsstyrelsen  undantag 

från bestämmelserna i 3 kap 17 § trafikförordningen för de för tävlingen 

avstängda specialsträckorna under den tid lokala trafikföreskrifter med 

förbud mot trafik med fordon gäller på sträckorna. 

BENGT ALMQVIST 

                                         Britt-Marie Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 


