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Länsstyrelsens i Hallands län lokala trafikföreskrifter om  
motorväg inom Hallands län; 
 
beslutade den 5 juni 2003. 
 
 
Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 10 kap.1 § andra 
stycket 1 och 3 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276). 
 
Väg E6/E20 med tillhörande på- och avfartsvägar inom trafik- och 
rastplatser skall vara motorväg mellan Skåne läns gräns vid 
Pråmhuset och Västra Götalands läns gräns vid Sandsjöbacka, dock 
med undantag för dels 
 
västra av- och påfartsvägen inom rastplats Snapparp mellan 75 meter 
norr om väg 540.01 och 250 meter söder om sistnämnda väg dels 
 
östra av- och påfartsvägen inom rastplats Snapparp mellan 140 meter 
söder om väg 540.02 och 200 meter norr sistnämnda väg dels 
 
västra av- och påfartsvägen inom rastplats Susedalen mellan 220 
meter norr om norra anslutningen till rastplatsen och 20 meter söder 
om södra anslutningen från rastplatsen dels 
 
östra av- och påfartsvägen inom rastplats Susedalen mellan 60 meter 
söder om södra anslutningen till rastplatsen och 20 meter norr om 
norra anslutningen från rastplatsen dels 
 
avfartsvägen för trafik söderifrån inom trafikplats Varberg Centrum 
mellan 180 meter söder om väg 153 och väg 153 dels 
 
påfartsvägen för trafik norrut inom trafikplats Varberg Centrum 
mellan väg 153 och 140 meter söder om väg 153 dels 
 
av- och påfartsvägen inom rastplats Torpasjön mellan 175 meter 
söder om anslutningen till rastplatsen och 20 meter norr om nämnda 
anslutning dels 
 
av- och påfartsvägen inom rastplats Ölmevallasjön mellan 100 meter 
norr om norra anslutningen till rastplatsen och 50 meter söder om 
södra anslutningen från rastplatsen dels 
 
påfartsvägen för trafik söderut inom trafikplats Kungsbacka Centrum 
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mellan väg 158 och 100 meter söder om sistnämnda väg dels 
 
avfartsvägarna för trafik söderifrån respektive norrifrån inom 
trafikplats Kungsbacka Nord mellan 420 meter väster om väg 
E6.15/väg 959 och väg E6.15/väg 959 dels 
 
påfartsvägen för trafik söderut inom trafikplats Kungsbacka Nord 
mellan väg E6.15/väg 959 och 950 meter nordväst om väg E6.15/väg 
959 och dels  
 
påfartsvägen för trafik norrut inom trafikplats Kungsbacka Nord 
mellan väg E6.15/väg 959 och 600 meter nordväst om väg E6.15/väg 
959. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 juni 2003. Samtidigt upphävs 
Länsstyrelsens föreskrifter den 21 december 1990, dnr 627-4661-90 i 
den del föreskrifterna avser motorväg samt 70 kilometer i timmen på 
av- och påfartsramperna inom trafikplats Kungsbacka Nord 
respektive den 29 oktober 1996, dnr 126-4992-96 (13 FS 1996:116) 
om motorväg inom Hallands län.  
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