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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 
 

 10 FS 2006:31 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal 

trafikföreskrift om tävling på väg; 
 

beslutad den 3 oktober 2006. 

 

Utkom från trycket 

den  5 oktober 2006 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen om 

följande lokala trafikföreskrift. 

 

Föreskriften gäller vid Asarums Motorsällskaps tävling med fordon på väg 

”Ekratten” den 28 oktober 2006.  

 

Förbud mot fordonstrafik 

 

Fordon får inte föras på nedanstående vägar inom Blekinge län under tid som 

anges för specialsträckan. Vägarna är markerade på en till ärendet hörande karta. 

 

 

Specialsträcka 1 

Från länsväg 601 Ringamåla - K 362- Gyngamåla – K 361 - över länsväg 601 –  

K 415 – till N. Hokagård vid riksväg 29 

mellan klockan 09.00 – 17.00. 

 

Specialsträcka 2 

Från länsväg 628 Hjärtsjömåla  – K 137.1 – K 285 – K 284 – K 120.1 -  K 576 – 

Halahult – K 470.1  till länsväg 631 Tattamåla,  

mellan klockan 10.00 – 18.00. 

 

Specialsträcka 3 

Från länsväg 624 Harkniven – K 264.1 – K 264.3 – länsväg 643 -  till  

länsväg 631 Stengrepen 

mellan klockan 10.00 – 18.00. 

 

Specialsträcka 4 

Från länsväg 631 Långehall – K 531 – K 236 – till K 281 Farslycke 

mellan klockan 11.00 – 20.00.                   

 

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

heller fordon som med sträckchefens medgivande fått tillstånd att framföras på 

specialsträcka vid in- och utpassering. 
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Förbud att stanna fordon 

 

På samtliga anslutande vägar till specialsträcka inom ett område av  

200 meter på vägarnas båda sidor från korsningen med väg som är special       

sträcka gäller förbud att stanna. Förbudet råder under samma tid som ovan  

angivits för de olika specialsträckorna. 

 

Stopplikt 

 

Vid samtliga utfarter från enskild väg där specialsträcka förekommer skall 

stopplikt gälla. Stopplikten gäller under samma tid som angivits för de olika 

specialsträckorna. 

 

Undantag från bestämmelser om hastighet 

 

Med stöd av 13 kap. 3 § punkt 2 trafikförordningen medger länsstyrelsen 

undantag från bestämmelserna om hastighet, som meddelats med stöd av  

3 kap. 17 § samma förordning på de för tävlingen avstängda specialsträckorna 

under den tid lokala trafikföreskrifter med förbud mot fordonstrafik gäller. 

 

Föreskriften skall gälla den 28 oktober 2006 mellan klockan 08.00 och 24.00 

 

Detta beslut kan överklagas hos Vägverket. Skrivelsen skall tillställas 

Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag beslutet kungjorts i länets 

författningssamling. 

 

 

PER ARNE ANDREASSON 

 

                                                                  Bengt Almqvist 

 

 

 

  

 


