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Utkom från trycket  
den 6 juli 2005 

Länsstyrelsens i Örebro län tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter i samband med Kraftprovet, 
triathlontävling 9 juli 2005 i Lindesbergs och Nora 
kommun; 

beslutade den 6 juli 2005 
(dnr 258-05046-2005) 
 
Länsstyrelsen i Örebro län beslutar med stöd av 10 kap 3 § första stycket 2 
och 1 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) följande tillfälliga 
lokala trafikföreskrifter i samband med triathlontävling 9 juli 2005 i 
Lindesbergs och Nora kommun 
 
Oavsett vad som anges nedan gäller de lokala trafikföreskrifterna inte efter att 
tävlingen förklaras avslutad. 
 
Begränsning till lägre hastighet 
 
§ 1 På väg 757 i Lindesbergs kommun mellan korsningen med väg 772 vid 
Östra Öskevik och korsningen med väg 769 vid Mårdshyttan får fordon inte 
föras med högre hastighet än 50 km/tim den 9 juli 2005 kl 13:00 – 16.30 
 
§ 2 På väg 769 i Lindesbergs kommun mellan en punkt 100 m norr om 
korsningen med väg 757 vid Mårdshyttan och en punkt 140 m söder om 
samma korsning får fordon inte föras medhögre hastighet än 30 km /tim den 9 
juli 2005 kl 13.00 – 16.30 
 
§ 3 På väg 769 i Lindesbergs kommun mellan en punkt 300 m norr om 
korsningen med ut/infarten till campingplatsen vid Uskavi och en punkt 500 
m söder om samma korsning får fordon inte föras med högre hastighet än 50 
km/tim den 9 juli 2005 kl 13.00 – 16.30 
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§ 4 På väg 769 i Lindesbergs kommun mellan en punkt 200 m norr om 
korsningen med ut/infarten till campingplatsen vid Uskavi och en punkt 200 
m söder om samma korsning får fordon inte föras med högre hastighet än 30 
km/tim den 9 juli 2005 kl 13.00 – 16.30 
 
§ 5 På väg 769 i Lindesbergs kommun mellan en punkt 1400 m norr om med 
väg 773 vid Siggebohyttan och en punkt 200 m söder om korsningen med väg 
772 vid Öskevik får fordon inte föras medhögre hastighet än 50 km /tim den 9 
juli 2005 kl 13.00 – 16.30 
 
§ 6 På väg 769 i Lindesbergs kommun mellan en punkt 100 m norr om 
korsningen med väg 772 vid Östra Öskevik och en punkt 100 m söder om 
samma korsning får fordon inte föras medhögre hastighet än 30 km /tim den 9 
juli 2005 kl 13.00 – 16.30 
 
§ 7 På väg 772 i Lindesbergs kommun mellan en punkt 100 m väster om 
korsningen med väg 757 vid Östra Öskevik  och en punkt 100 m väster om 
korsningen med väg 769 vid Östra Öskevik får fordon inte föras med högre 
hastighet än 50 km /tim den 9 juli 2005 kl 13.00 – 16.30 
 
§ 8 På väg 772 i Lindesbergs kommun mellan en punkt 100 m väster om 
korsningen med väg 769 vid Östra Öskevik och korsningen med väg 769 vid 
Östra Öskevik får fordon inte föras medhögre hastighet än 30 km /tim den 9 
juli 2005 kl 13.00 – 16.30 
 
 
Förbud att stanna och parkera 
 
§ 9 På väg 769 i Lindesbergs kommun mellan en punkt 100 m norr om 
korsningen med väg 757 vid Mårdshyttan och en punkt 100 m söder om 
korsningen med väg 772 vid Öskevik får motorfordon inte stannas den 9 juli 
2005 kl 13.00 – 16.30. 
 
 
 
Eva-Marie Engström 

Astrid Edlund 


