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Länsstyrelsens i Örebro län tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter i samband med rallytävlingen 
”Bergslagsrallyt” den 6 januari 2001.

Beslutade den 20 december 2000.

Länsstyrelsen i Örebro län beslutar med stöd av 3 kap 84 § 2 st
trafikförordningen (1998:1276) följande tillfälliga lokala trafikföreskrifter i 
samband med ”Bergslagsrallyt” den 6 januari 2001.

Förbud mot fordonstrafik för andra än tävlande och funktionärer mm
den 6 januari 2001 på följande vägar i Hällefors och Filipstads kom-
muner.

Enskilda vägen vid Sångens motorstadion (västra vägen) till Silvergruvan i 
Hällefors kommun som är markerad som SS 1 på till ansökan bifogad karta 
mellan kl. 08.00 – 20.00

Enskilda vägen från Damshöjden via Mosstorpet, Saxen, Skifferdalen till 
Nygård i Filipstads och Hällefors kommuner som är markerad som SS 2 på 
till ansökan bifogad karta mellan kl. 08.30 – 20.00

Enskilda vägen från Bredsjö via N Bastfallshöjden, Havsjön, Dansarbacken, 
St Havsjön, Ampja, Ängmossåsen, Gröndal till Sirsjöberg i Hällefors och 
Ljusnarsbergs kommun som är markerad som SS 3 på till ansökan bifogad 
karta mellan kl. 09.00 – 21.00.

Enskilda vägen från Silvergruvan via Örlingen, Hjulsjön till Sävsjön i 
Hällefors kommun som är markerad som SS 4 på till ansökan bifogad karta 
mellan kl. 12.00 – 24.00.

Enskilda vägen från Karlsdal via Sandsjöhöjden, Gränssjön, Björkhöjden, 
Brandberget, Grån, Torrakviken, Sandsjöbyn till Skålen i Hällefors kommun 
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som är markerad som SS 5 på till ansökan bifogad karta mellan kl. 12.00 –
24.00.

Länsstyrelsen meddelar med stöd av 13 kap 3 § 2 p trafikförordningen 
undantag från 3 kap 17 § 3 st samma förordning, gällande bashastighet, på 
ovan angivna vägar under den tid ovan angivna tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter råder.

Hastighetsbegränsning

På rv 63, från busshållplatsen i Sirsjöberg, Hällefors kommun, till en punkt 
200 m öster om samma busshållplats får fordon inte föras med högre 
hastighet än 70 km i timmen den 6 januari 2001 mellan kl 08.00 – 24.00.

På rv 63, från utfarten från Sirsjöbergs gamla skola i Sirsjöberg, Hällefors 
kommun, till en punkt 200 m väster om samma utfart får fordon inte föras 
med högre hastighet än 70 km i timmen den 6 januari 2001 mellan kl 08.00 –
24.00.

På rv 63 mellan en punkt 600 m väster om busshållplatsen i Sirsjöberg fram 
till utfarten vid Sirsjöbergs gamla skola får fordon inte föras med högre 
hastighet än 50 km i timmen den 6 januari 2001 mellan kl 08.00 – 24.00.

Förbud att stanna och parkera

Det råder förbud för motorfordon att stanna och parkera på följande 
platser den 6 januari 2001 mellan kl 08.00 och 24.00.

Väg 785, mellan en punkt 50 m söder om södra porten Ovako Steel och en 
punkt 50 m norr om norra porten Ovako Steel.

Väg 790, mellan en punkt 200 m väster och en punkt 200 m söder om starten 
för SS3.

Väg 63, mellan en punkt 200 m väster och en punkt 200 m öster om 
målgången för SS3.

Väg 791, mellan en punkt 200 m norr och en punkt 200 m söder om 
målgången för SS4.

Väg 787, mellan en punkt 200 m norr och en punkt 200 m söder om starten 
för SS5.
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