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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 
 

 

Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter  

inom F 17 kasern- och närövningsområde,  

Ronneby kommun; 
 

 

10 FS 2010:23 

Utkom från trycket  

den 23 juni 2010 

beslutad den 21 juni 2010. 

 

 

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 2 kap. 10 och 11 §§ militärtrafik-

förordningen samt 10 kap. 1 § andra stycket punkterna 1, 9, 10, 12 och 14 

trafikförordningen, följande. 

 

Huvudleder 

Väg från Vakten/huvudentrén (byggnad 07) till Kanslibyggnaden (byggnad 

01), även kallad Kanslivägen, ska vara huvudled. 

 

Väg från Vakten/huvudentrén (byggnad 07) till Mässen (byggnad 61), även 

kallad Kasernvägen, ska vara huvudled. 

 

Väg från en punkt cirka 70 meter syd byggnad 116 till en punkt i höjd med 

västra änden på motorprovhuset (byggnad 115), även kallad Hangarvägen 

och Fältvägen, dock med uppehåll där vägen korsar Kanslivägen, ska vara 

huvudled. 

 

Väjnings- och stoppplikt 

Förare av fordon på samtliga tillfartsvägar till ovanstående vägar har 

väjningsplikt.  

 

Förare av fordon har stopplikt före infart på Kanslivägen, i korsningen med 

Hangarvägen, i korsningen med Kasernvägen och i korsningen med 

Garagevägen.  

 

Hastighetsbegränsning 

På vägsystemet inom F 17 kasern- och närövningsområde får fordon inte 

föras med högre hastighet än 50 km i timmen.  

På en sträcka av 40 meter innanför och 40 meter utanför Vakten på 

Kanslivägen får fordon inte föras med högre hastighet än 20 km i timmen.  

På väg genom godsmottagning (byggnad 111) får fordon inte föras med 

högre hastighet än 20 km i timmen.  

På Kasernvägen, från korsningen med Talkovägen till korsningen vid 

Vakten/huvudentrén med Kanslivägen, får fordon inte föras med högre 

hastighet än 30 km i timmen.  
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Förbud att köra i viss riktning 

På väg omedelbart söder om matsalsbyggnad (byggnad 65) får fordon endast 

föras i västnordvästlig riktning på en sträcka av 50 meter.  

Till väg genom godsmottagning (byggnad 111) får fordon inte föras in 

söderifrån. Förbudet gäller inte trafik med truck.  

 

Förbud mot trafik med fordon 

På väg genom godsmottagning (byggnad 111) får fordon inte föras  

norrifrån. Förbudet gäller inte godstransport till eller från godsmottagning.  

På väg genom godsmottagning (byggnad 111) råder förbud mot gångtrafik.  

Förbudet gäller inte godstransport till eller från godsmottagning. 

På väg genom drivmedelsanläggning (sydost byggnad 34) får fordon inte 

föras. Förbudet gäller endast genomfartstrafik.  

 

__________ 

 

Denna författning träder i kraft den 1 september 2010. 

 

 

GUNVOR ENGSTRÖM 

 

                                                                Bengt Almqvist 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


