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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 
 

 

 

 

 

 10 FS 2004:28 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om 

tävling på väg inom Karlskrona kommun; 
 

beslutad den 18 maj 2004. 

 

Länsstyrelsen meddelar med stöd av 3 kap 84 § trafikförordningen tillstånd 

till tävling på väg. 

 

Utkom från trycket 

den 19 maj 2004 

Föreskriften gäller vid Karlskrona Automobilklubbs tävling med fordon på 

väg ”Karlskrona Pokalen”. 

 

Med stöd av 10 kap 1 § punkterna 5, 8, 11 och 12 trafikförordningen 

föreskriver länsstyrelsen följande lokala trafikföreskrifter för tävlingen. 

Föreskrifterna gäller mellan klockan 08.30 och 19.00 den 12 juni 2004. 

 

Förbud mot fordonstrafik 

 

Fordon får inte föras på nedanstående vägar. 

 

Specialsträckorna 1 och 5 

Från  från länsväg 653 Ängsjömåla  – K 128,1 – till länsväg 122 vid 

Skillingsmåla. 

 

Specialsträckorna  2 och 6 

Från länsväg 122 Lönnemåla - K 17 – till länsväg 122 Berga. 

 

Specialsträcka 3  

Från länsväg 678 Björkeryd – väg K 1.4 – K 1.2 K 1.3 – K 1.7 till enskilda 

vägen K 2 u Stuveryd. 

 

Specialsträcka 4 

Från länsväg 122 Måstad – privat väg – till länsväg 699. 

 

Förbudet gäller även under angiven tid på vägsträcka mellan närmaste 

allmänna eller enskilda väg och starten för specialsträckan samt mellan målet 

för specialsträckan och närmaste allmänna eller enskilda väg.  
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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.  

 

Förbud att parkera 

 

På samtliga anslutande vägar till specialsträcka inom ett område av 200 

meter på vägarnas båda sidor från korsningen med väg som är specialsträcka, 

får fordon inte parkeras. 

 

Stopplikt 

 

Vid  utfart från väg med specialsträcka där förbud mot trafik med fordon 

gäller till annan väg, skall förare av fordon stanna och iakttaga väjningsplikt 

mot fordon på annan väg. 

 

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. 

 

 

Föreskriften skall gälla den 12 juni  2004 mellan klockan 11.00 och 19.00 

 

 

PER ARNE ANDREASSON 

 

 

                                                                Bengt Almqvist 

 

 

  


