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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 
 

 

 

 

 

 10 FS 2001:59 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om 

farligt gods 
 

beslutad den 17 december  2001. 

 

Utkom från trycket 

den 20 december 

2001 

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap 1 § 3 st trafikförordningen, 

följande lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods inom Blekinge 

län. 

 

Med farligt gods förstås härvid 

 

a)   vid nationella transporter 

sådana varor som anges i 2 § lagen om transport av farligt gods (1982:821) 

och de föreskrifter som i anslutning därtill kan utfärdas 

 

b)   vid internationella transporter 

 

sådana varor som anges i den europeiska överenskommelsen om 

internationell transport av farligt gods på väg (ADR). 

 

Länsstyrelsen beslutar att på de vägar och gator som anges nedan skall det 

råda förbud mot trafik med farligt gods enligt vad som angetts för respektive 

kommun. 

 

Förbuden utmärks inte med vägmärken. 

 

Länsstyrelsen förordar att fordon lastade med farligt gods använder de vägar 

och gator som för vissa tätorter rekommenderas på bilagda kartor. Behov av 

skyltning på rekommenderade vägar och gator avgöres av resp 

väghållningsmyndighet. 

 

Riks-och länsvägar inom Blekinge län där det är förbjudet att 

transportera farligt gods. 

 

E 22.02 Sölvesborgsvägen delen E 22 – Vekerumsvägen 
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E 22.03 Delen Vekerumsvägen trafikplats Karlshamn 

                     (Följande vägar ingår i förbudet Erik Dahlbergs- 

                       vägen, Bodetorpsvägen och Ronnebyvägen) 

Rv 29 Hinseleden, delen Prinsgatan – Ågatan 

Lv 538 L Nyteboda (540) – Ö Rinsvägen i Olofström 

Lv 542 Boafall (536) – Halabron (538) 

Lv 577 Asarum (606) – Gungvalaryd (29) 

Lv 606 Mörrum (569) – infart till Scandic Hotel i Karlshamn 

Lv 620 Bräkne-Hoby (641) – Bredåkra (30) 

Lv 642 Mellan 620 och 624 

Lv 650 Bokön (654) – Måstad (122) 

Lv 656 Backaryd (30) – Möljeryd (653) 

Lv 669 Hulta (618) fram till kommungräns Karlskrona 

Lv 725 Västra Gärdesvägen (724) – Flyeryd (726) 

Lv 736 Lösen (E 22) – Augerums kyrka (725) 

 

Vägar och gator inom tätort  har markerats med särskild begränsningslinje 

på bifogade kartor. 

 

Från dessa förbud undantas transporter av farligt gods på kortast möjliga 

lämpliga väg för lastning och/eller lossning vid företag, terminal eller annan 

godsmottagare eller godsavlämnare inom förbudsområde eller intill 

förbjuden väg. 

 

Riks- och länsvägar inom Blekinge län som är rekommenderade för 

transporter av farligt gods. 

 

E 22, lv 28, lv 30, lv 116, lv 119, lv 121, lv 122, lv 512, lv 514,  

Lv 552 (delen lv 123-lv 514) och lv 123 (se till ärendet bifogad karta). 

 

Följande platser är tillfälliga uppställningsplatser för farligt gods 

 

Olofström: Ficka på lv 121 söder om korsning med lv 116. 

Sölvesborg: Frigoscandia Transport AB, Sliparevägen 3 i Sölvesborg. 

Karlshamn: Vid korsningen Oljehamnsvägen och Munkahusvägen. 

Ronneby: Ficka på E 22 väster om tpl Ronneby öst. 

Karlskrona: Oljehamnen. 

 

Dispens från ovanstående beslut prövas av länsstyrelsen eller i brådskande 

fall av polismyndigheten. 

 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002. 

 

I samband härmed upphör länsstyrelsens beslut av den 12 mars 1986 dnr 

11.269-37-84 om lokala trafikföreskrifter angående transport av farligt gods 

inom Blekinge län. 

 

BENGT ALMQVIST 

                                           Britt-Marie Andersson 
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