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Länsstyrelsens i Örebro län tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter i samband med rallytävlingen 
”Rejmerallyt” den 6 oktober 2001.

Beslutade den 27 september 2001.

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

Förbud mot fordonstrafik

På vägslinga öster om Rejmes i Örebro kommun som är markerad som SS 1
på till ansökan bifogad karta, råder förbud mot fordonstrafik för andra än 
tävlande och funktionärer den 6 oktober 2001 kl 09.00 och 17.00.

På enskilda vägen vid Bocksboda i Örebro kommun mellan Bocksboda och 
Skrikarhyttan i Nora kommun som är markerad som SS 2 på till ansökan 
bifogad karta, råder förbud mot fordonstrafik för andra än tävlande och 
funktionärer den 6 oktober 2001 kl 10.00 – 18.00.

På enskilda vägen vid Klacka Lerberg i Nora kommun mellan Klacka 
Lerberg, via Holmshyttan, och N Ötorpet som är markerad som SS 3 på till 
ansökan bifogad karta, råder förbud mot fordonstrafik för andra än tävlande
och funktionärer den 6 oktober 2001 kl 10.00 – 19.00.

På enskilda vägen vid V Sund i Nora kommun mellan V Sund och 
Lockhyttan som är markerad som SS 4 på till ansökan bifogad karta, råder 
förbud mot fordonstrafik för andra än tävlande och funktionärer den 6 oktober 
2001 kl 10.00 – 20.00.
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Förbud att stanna 

På Karosserigatan i Örebro kommun mellan Bettorpsgatan och 
Skjutbanevägen råder förbud för motorfordon att stanna den 6 oktober 2001 
mellan kl. 09.00 – 20.00.

På Skjutbanevägen i Örebro kommun råder förbud för motorfordon att stanna 
den 6 oktober 2001 mellan kl. 09.00 – 20.00.

På Bettorpsgatan i Örebro kommun mellan Karosserigatan och infarten till 
jaktskytteklubben råder förbud för motorfordon att stanna den 6 oktober 2001 
mellan kl. 09.00 – 20.00.

På lv 741 vid Skrikarhyttan i Nora kommun mellan en punkt 200 m norr om 
och en punkt 200 m söder om målgången som är markerad som SS2 på till 
ansökan bifogad karta råder förbud för motorfordon att stanna den 6 oktober 
2001 mellan kl. 09.00 – 20.00.

På enskilda vägen T 420 vid N Ötorpet i Nora kommun mellan en punkt 200 
m norr om och en punkt 200 m söder om målgången som är markerad som 
SS3 på till ansökan bifogad karta råder förbud för motorfordon att stanna den 
6 oktober 2001 mellan kl. 09.00 – 20.00.

På lv 744 vid Lockhyttan i Örebro kommun mellan en punkt 300 m norr om 
och en punkt 300 m söder om målgången som är markerad som SS4 på till 
ansökan bifogad karta råder förbud för motorfordon att stanna den 6 oktober 
2001 mellan kl. 09.00 – 20.00.

På lv 244 vid V Sund i Nora kommun mellan en punkt 300 m öster om och en 
punkt 300 m väster om starten som är markerad som SS4 på till ansökan 
bifogad karta råder förbud för motorfordon att stanna den 6 oktober 2001 
mellan kl. 09.00 – 20.00.

Förbud att parkera

På lv 748 vid Bocksboda i Örebro kommun mellan en punkt 200 m öster om 
och en punkt 200 m väster om starten som är markerad som SS2 på till 
ansökan bifogad karta råder förbud för motorfordon att parkera den 6 oktober 
2001 mellan kl. 09.00 – 20.00.
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Begränsning till lägre hastighet

Fordon får inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 6 oktober 2001 
mellan kl 09.00 – 20.00 på lv 741 vid Skrikarhyttan i Nora kommun mellan 
en punkt 200 m norr om och en punkt 200 m söder om målgången för SS 2. 

Fordon får inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 6 oktober 2001 
mellan kl 09.00 – 20.00 på lv 244 vid V Sund i Nora kommun mellan en 
punkt 300 m öster om och en punkt 300 m väster om starten för SS 4. 

Fordon får inte föras med högre hastighet än 70 km/tim den 6 oktober 2001 
mellan kl 09.00 – 20.00 på lv 244 vid V Sund i Nora kommun mellan en 
punkt 300 m öster om starten för SS 4 och en punkt 500 m öster om starten 
för SS 4.

Fordon får inte föras med högre hastighet än 70 km/tim den 6 oktober 2001 
mellan kl 09.00 – 20.00 på lv 244 vid V Sund i Nora kommun mellan en 
punkt 300 m väster om starten för SS 4 och en punkt 500 m väster om starten 
för SS 4.

Dispens från hastighetsbegränsning

Länsstyrelsen meddelar med stöd av 13 kap 3 § 2 p trafikförordningen 
undantag för tävlande och funktionärer från gällande hastighetsbegränsningar 
enligt 3 kap 17 § trafikförordningen och från de föreskrifter som meddelats 
med stöd av 3 kap 17 § samma förordning. Undantaget gäller endast på de 
vägar där tävlingen äger rum och endast under den tid tävlingen pågår

Lars Östring

Solveig Malmgren 


