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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 

 
 

 

 

 

 

 10 FS 2006:14 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal 

trafikföreskrift om tävling på väg inom Karlskrona 

kommun; 
 

beslutad den 17 maj 2006. 

 

Länsstyrelsen meddelar med stöd av 3 kap. 84 § trafikförordningen tillstånd 

till tävling på väg. 

 

Utkom från trycket 

den  18 maj 2006 

Föreskriften gäller vid Karlskrona Automobilklubbs tävling med fordon på 

väg, ”Karlskronapokalen”. 

 

Med stöd av 10 kap. 1 § punkterna 5, 6, 8, 11 och 12 trafikförordningen 

föreskriver länsstyrelsen följande lokala trafikföreskrifter för tävlingen. 

Föreskrifterna gäller mellan klockan 08.00 och 21.30 den 3 juni 2006. 

 

Förbud mot fordonstrafik 

Fordon får inte föras på nedanstående vägar. 

 

Specialsträcka 1  

Från länsväg 122 Måstad  – enskild väg utan beteckning – till länsväg 697 

Tving 

 

Specialsträcka  2  

Från länsväg 122 Berga - K 17 – till Lönnemåla 

 

Specialsträcka 3  

Från länsväg 685 Gnetteryd – väg K 649 – K 337 – enskild väg –  

K 658 – till länsväg 122 Hålatorp. 

 

Specialsträcka 4 

Från länsväg 122 Skillingsmåla – K 128 – till Ängsjömåla 

 

Specialsträcka 5 

Från länsväg 657 Mjuamåla – K 789 – K 163 – till länsväg 122  

Skärsjöhult 
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Specialsträcka 6 

Från Enkoneryd – H 85 – enskild väg – H 546 – H 96 till Häljanäs 

 

Specialsträcka 7  

Från Stuveryd – K1 – länsväg 678 Björkeryd 

 

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

som med sträckchefens medgivande fått tillstånd att framföras på 

specialsträcka vid in- eller utpassering.  

 

Förbud mot infart med fordon 

Förbud mot infart med fordon skall gälla på vägavsnittet från länsväg 688 

Eringsboda – K 355 Brunnsvägen norrut till infarten till Eringsboda Brunn. 

Vägvakt skall finnas. De boende utmed vägen är undantagna från förbudet. 

Infart till Eringsboda Brunn skall ske från länsväg 122 norr om Eringsboda 

samhälle. 

 

Förbud att stanna fordon 

På samtliga anslutande vägar till specialsträcka inom ett område av 100 

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

får fordon inte stannas. 

 

Stopplikt 

Vid  samtliga utfarter från enskild väg där specialsträcka förekommer skall 

råda stoppplikt. 

 

Undantag om högsta tillåtna hastighet 

Med stöd av 13 kap. 3 § trafikförordningen medger        

länsstyrelsen undantag från bestämmelserna i 3 kap. 17 §   

trafikförordningen om högsta tillåtna hastighet för de för tävlingen avstängda  

specialsträckorna under den tid lokala trafikföreskrifter med förbud mot 

trafik med fordon gäller på sträckorna. 

 

 

Föreskriften skall gälla den 3 juni  2006 mellan klockan 08.00 och 21.30 

 

 

PER ARNE ANDREASSON 

 

 

                                                                Bengt Almqvist 

 

 

  


