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18FS 2002:7
Utkom från trycket
den 26 februari 2002

Länsstyrelsens i Örebro län tillfälliga lokala
trafikföreskrifter i samband med
motorcykeltävlingen ”Endurotävling” den 2 mars
2002.
Beslutade den 22 februari 2002.
Länsstyrelsen i Örebro län beslutar med stöd av 10 kap 3 § 1 st p 2c
trafikförordningen (1998:1276) följande tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med ”Endurotävling”.
Väjningsplikt med avvikelse från bestämmelsen i 3 kap 21 §
trafikförordningen
1 § En förare som färdas på enskilda vägen T 781 vid Skillnadstorp i
Lekebergs kommun har väjningsplikt mot varje fordon som korsar T 781 vid
den korsning där tävlande och funktionärer i samband med endurotävling
passerar enligt till ansökan bifogad karta. Föreskriften gäller den 2 mars 2002
mellan kl. 09.00 – 15.30.
2 § En förare som färdas på enskilda vägen T 695 vid Dammen i Lekebergs
kommun har väjningsplikt mot varje fordon som korsar T 695 vid den
korsning där tävlande och funktionärer i samband med endurotävling passerar
enligt till ansökan bifogad karta. Föreskriften gäller den 2 mars 2002 mellan
kl. 09.00 – 15.30.
Förbud att stanna
3 § På lv 566 i Lekebergs kommun mellan en punkt 300 m väster och en
punkt 350 m öster om Tk 1, enligt till ansökan bifogad karta, råder förbud för
motorfordon att stanna den 2 mars 2002 mellan kl 09.00 – 15.30
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4 § På lv 558 i Lekebergs kommun mellan en punkt 300 m nordost och en
punkt 350 m sydväst om Tk 2, enligt till ansökan bifogad karta, råder förbud
för motorfordon att stanna den 2 mars 2002 mellan kl 09.00 – 15.30
5 § På lv 565 i Lekebergs kommun mellan korsningen med lv 566 och en
punkt 500 m söder om samma korsningen råder förbud för motorfordon att
stanna den 2 mars 2002 mellan kl 09.00 – 15.30
Begränsning till lägre hastighet
6 § På enskilda vägen T 781 vid Skillnadstorp i Lekebergs kommun mellan
en punkt 200 m väster om den passage där de tävlande ska passera enligt till
ansökan bifogad karta och korsningen med lv 558 får fordon inte föras med
högre hastighet än 30 km/tim den 2 mars 2002 mellan kl. 09.00-15.30.
7 § På enskilda vägen T 695 vid Dammen i Lekebergs kommun mellan en
punkt 200 m väster om och en punkt 200 m öster om den passage där de
tävlande ska passera enligt till ansökan bifogad karta får fordon inte föras
med högre hastighet än 30 km/tim den 2 mars 2002 mellan kl. 09.00-15.30.
Dispens från hastighetsbegränsning
8 § 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.
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