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Länsstyrelsens i Örebro län tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter i samband med rallytävlingen 
”Odensvängen” den 15 december 2001.

Beslutade den 5 december 2001.

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

Förbud mot fordonstrafik

På enskilda vägen vid Menigasker i Örebro kommun mellan korsningen med 
rv 52, via Värsta och Kvinnersta, och korsningen med rv 52 som är markerad 
som SS 1 på till ansökan bifogad karta, råder förbud mot fordonstrafik för 
andra än tävlande och funktionärer den 15 december kl 11.30 – 15.30.

På enskilda vägen vid Nedre Åkerby i Hallsbergs kommun mellan Nedre 
Åkerby och Övre Åkerby som är markerad som SS 2 på till ansökan bifogad 
karta, råder förbud mot fordonstrafik för andra än tävlande och funktionärer 
den 15 december kl 11.30 – 16.30.

På enskilda vägen vid Kulan i Örebro kommun mellan Kulan, via Bunksätter, 
och Haga som är markerad som SS 3 på till ansökan bifogad karta, råder 
förbud mot fordonstrafik för andra än tävlande och funktionärer den 15 
december kl 12.30 – 18.00.

Förbud att stanna 

På rv 52 vid Menigasker i Örebro kommun mellan en punkt 200 m öster om 
starten för SS 1 och en punkt 200 m väster om målgången för SS 1 på till 
ansökan bifogad karta råder förbud för motorfordon att stanna den 15 
december 2001 mellan kl. 11.30 – 15.30.
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På lv 623 vid Kulan i Örebro kommun mellan en punkt 200 m söder om och 
en punkt 200 m norr om starten för SS 3 på till ansökan bifogad karta råder 
förbud för motorfordon att stanna den 15 december 2001 mellan kl. 12.30 –
18.00.

Begränsning till lägre hastighet

Fordon får inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 15 december 
2001 mellan kl 11.30 – 15.30 på rv 52 vid Menigasker i Örebro kommun 
mellan en punkt 200 m öster om starten för SS 1 och en punkt 200 m väster 
om målgången för SS 1.

Fordon får inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 15 december 
2001 mellan kl 11.30 – 16.30 på rv 51 vid Nedre Åkerby i Hallsbergs
kommun mellan en punkt 200 m norr om starten för SS 2 och en punkt 200 m 
söder om korsningen med enskilda vägen T373.

Fordon får inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 15 december 
2001 mellan kl 12.30 – 18.00 på lv 623 vid Kulan i Örebro kommun mellan 
en punkt 200 m norr om och en punkt 200 m söder om starten för SS 3.

Dispens från hastighetsbegränsning

Länsstyrelsen meddelar med stöd av 13 kap 3 § 2 p trafikförordningen un-
dantag 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.
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