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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 

                              
 

Länsstyrelsens i Blekinge län tillfälliga lokala 

trafikföreskrifter i samband med Sweden Rock  

festival, Sölvesborgs kommun; 
 

beslutad den 19 maj 2010. 

 

10 FS 2010:16 

Utkom från trycket 

den 20 maj 2010 

Föreskriften gäller i samband med Sweden Rock Festival 2010, 

Sölvesborgs kommun. 

 

 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket  

och 3 § trafikförordningen om följande tillfälliga lokala trafikföreskrifter. 

 

 

Hastigheter 
På väg E 22 mellan 50 meter söder om väg 516 och 510 meter norr om  

väg 612 får fordon inte föras med högre hastighet än 30 km i timmen. 

 

Förbud mot höger- och vänstersväng 

På väg E 22 i korsningen med Norjebokevägen får fordon i  

nordlig färdriktning inte svänga höger in på Norjebokevägen.  

Förbudet gäller inte fordon som användes i arrangemanget.  

 

På väg E 22 i korsningen med Norjebokevägen får fordon i  

sydlig färdriktning inte svänga vänster in på Norjebokevägen.  

Förbudet gäller inte fordon som användes i arrangemanget. 

Arrangören skall ha vakter vid infarten. 

 

Förbud att stanna eller parkera 

På väg E 22, båda sidorna, mellan väg 516 och befintliga förbud att  

stanna norr om väg 612 får fordon inte stannas eller parkeras. 

  

På väg 516, båda sidorna, mellan E 22 och 400 meter öster om samma  

väg får fordon inte stannas eller parkeras. 

 

På väg 530, båda sidorna, mellan väg E 22 och Sunnansundsvägen får         

fordon inte stannas eller parkeras. 

 

På  Norjebokevägen mellan Utsiktsvägen och Sjövägen får fordon  

inte stannas eller parkeras. 
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Förbud mot fordonstrafik 

På Havsgårdsvägen mellan Norjebokevägen och Utsiktsvägen får 

motordrivet fordon inte föras.  

Förbudet gäller inte fordon med tillstånd.  

Följande fordon har tillstånd: fordon som används i arrangemanget. 

        

På Norjebokevägen får motordrivet fordon inte föras.  

Förbudet gäller inte fordon med tillstånd.  

Följande fordon har tillstånd: bussar med tillstånd och 

fordon som används i arrangemanget. 

 

----------- 

 

Föreskrifterna skall gälla från den 7 juni 2010 klockan 08.00 till  

den 13 juni 2010 klockan 16.00. 

 

 

GUNVOR ENGSTRÖM 

 

                                                           Bengt Almqvist 

 

 

 

 

  

  

 


