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18FS 2002:74 
Utkom från trycket  
den 14 oktober 2002 

Länsstyrelsens i Örebro län tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter i samband med rallytävlingen 
”Rikspokalen” den 19 oktober 2002. 

Beslutade den 7 oktober 2002 
Dnr: 258-09331-2002 
 
Länsstyrelsen i Örebro län beslutar med stöd av 10 kap 1 § 3 st  
trafikförordningen (1998:1276) följande tillfälliga lokala trafikföre-
skrifter i samband med ”Rikspokalen”. 
 
Förbud mot fordonstrafik 
 
På enskilda vägen T 911 vid Ramstena 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 19 oktober 2002 kl 09.30-16.00. 
 
På enskilda vägarna vid Krogesta, Skräcklinge och Brotorp i Örebro kommun 
som är markerade som SS 2 på till ansökan bifogad karta, råder förbud mot 
fordonstrafik för andra än tävlande och funktionärer den  
19 oktober 2002 kl 10.00-16.30. 
 
På väg T 814 samt enskilda vägarna T 250 och T 1194 i Örebro och 
Lindesbergs kommun som är markerade som SS 3 på till ansökan bifogad 
karta, råder förbud mot fordonstrafik för andra än tävlande och funktionärer 
den 19 oktober 2002 kl 10.30-18.00. 
 
På väg T 814 mellan korsningen med T 823 och starten för SS 3 råder förbud 
mot fordonstrafik för andra än tävlande, funktionärer och andra med särskilt 
tillstånd den 19 oktober 2002 kl 10.30-18.00. 
 
På väg U 570 vid korsningen med U568 skall den 19 oktober 2002  
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kl 10.30-18.00 finnas uppsatt förbudsskylt avseende förbud mot fordonstrafik 
med tilläggstavlorna ”gäller ej fordon med tillstånd” och  
”4 km”. 
 
På väg T 814 vid Högby i Örebro kommun mellan korsningen med T 1194 
och en punkt 100 m öster om samma korsning råder förbud mot fordonstrafik 
för andra än tävlande, funktionärer och andra med särskilt tillstånd den 19 
oktober 2002 kl 10.30-18.00. 
 
På enskilda vägarna vid Grythem, Örebro kommun och Lunger, Arboga 
kommun som är markerade som SS 4 på till ansökan bifogad karta, råder 
förbud mot fordonstrafik för andra än tävlande och funktionärer den  
19 oktober 2002 kl 11.00-18.30. 
 
Förbud mot cykeltrafik 
 
Det råder förbud för cykeltrafik på cykelbanan framför Risbergska skolan den 
19 oktober 2002 kl 11.00-20.00. 
 
Förbud att stanna  

På väg T 815 i Örebro kommun mellan en punkt 200 m väster och en punkt 
200 m öster om anslutningen till enskilda vägen T 911 vid Gråbo (starten för 
SS 1) råder förbud för motorfordon att stanna den 19 oktober 2002  
kl 09.30-16.00. 
 
På väg T 818 i Örebro kommun mellan en punkt 200 m norr och en punkt 200 
m söder om anslutningen enskilda vägen T 911 vid Ulvars (målgången för SS 
1) råder förbud för motorfordon att stanna den 19 oktober kl 2002 09.30-
16.00. 
 
På väg T 823 i Örebro kommun mellan en punkt 200 m väster och en punkt 
200 m öster om anslutningen enskilda vägen till Krogesta (starten för SS2) 
råder förbud för motorfordon att stanna den 19 oktober 2002 kl 10.00-16.30. 
 
På väg T 815 i Örebro kommun mellan en punkt 400 m väster och en punkt 
300 m öster om anslutningen till enskilda vägen T 107 (målgången för SS 2) 
råder förbud för motorfordon att stanna den 19 oktober 2002 kl 10.00-16.30. 
 
På väg T 815 i Lindesbergs kommun mellan en punkt 300 m väster om 
korsningen med T 829 och en punkt 300 m nordost om samma korsning 
(starten för SS 3) råder förbud för motorfordon att stanna den 19 oktober 
2002 kl 10.30-18.00. 
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På väg T 829 i Lindesbergs kommun mellan korsningen med väg T 815 och 
en punkt 300 meter sydost om infarten till den enskilda väg där SS 3 startar 
råder förbud för motorfordon att stanna den 19 oktober 2002 kl 10.30-18.00. 
 
På väg U 566 i Arboga kommun mellan anslutningen väg U 572 och en punkt 
400 meter söder om anslutningen väg U 572 (intill området för 
serviceuppehåll) råder förbud för motorfordon att stanna den 19 oktober 2002 
kl 11.00-18.30. 
 
Förbud att parkera 
 
Det råder förbud att parkera på Hagagatan i Örebro kommun mellan en punkt 
250 m öster om infarten till Risbergska skolan och en punkt 250 m väster om 
samma infart den 19 oktober 2002 kl 10.00-17.00. 
 
Begränsning till lägre hastighet 
 
Fordon får inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 19 oktober 2002 
10.00-16.30 på väg 815, Örebro kommun mellan en punkt 400 m väster och 
en punkt 300 m öster om anslutningen enskilda vägen T 107 (målgången för 
SS 2). 
 
Övrig trafikföreskrift 
 
Den sydvästra utfarten till väg U 566 från uppställningsplatsen vid  
serviceplatsen vid ICA/PUMP är avstängd den 19 oktober 2002  
under den tid platsen används som serviceplats. 
 
 
 
Johan Strandberg 
 

Per Undén 


