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Länsstyrelsens i Hallands län lokala trafikföreskrifter
om nedsättning av hastighet m m den 14 och 15 juni 2003 på                       13 FS 2003: 118
vägar i Halmstads  och Falkenbergs kommuner;

beslutade den 2 juni 2003 Utkom från
trycket den                                                                              

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 10 kap 1 § och 3 kap 10 juni 2003
84 § trafikförordningen (1998:1276).

2003-06-14
På väg 601 mellan 700 meter söder korsningen väg 634 och 500 meter
norr korsningen väg 634 får fordon inte föras med högre hastighet än 50
km/tim mellan kl 0700-1800.

På väg 601 från korsningen väg 628 och till 200 meter söder om väg
667 i Heberg – där 70 km/tim inte redan gäller- får fordon inte föras
med högre hastighet än 70 km/tim mellan kl 0700-1800.

2003-06-15
Stopplikten i den sydvästra korsningen väg 729/700 i Falkenberg upp-
hävs mellan kl 0700-1800.

På väg 700 mellan 400 meter nordost väg 702 och 200 meter väster den
nordöstra korsningen väg 729 i Falkenbergs kommun får fordon inte föras
med högre hastighet än 70 km/tim mellan kl 0700-1800.

På väg 700 mellan 200 meter väster den nordöstra korsningen väg 729 och
200 meter öster samma korsning väg 729 i Falkenbergs kommun får fordon
inte föras med högre hastighet än 50 km/tim mellan kl 0700-1800.

På väg 700 mellan 200 meter öster den nordöstra korsningen väg 729 och
300 meter öster samma korsning väg 729 får fordon inte föras med högre
hastighet än 70 km/tim mellan kl 0700-1800.

På väg 700 mellan 350 meter öster den nordöstra korsningen väg 729 och
100 meter väster den sydvästra korsningen väg 729 i Falkenbergs kommun
får omkörning inte ske i västlig riktning av andra motordrivna fordon än
tvåhjuliga mopeder eller motorcyklar som saknar sidvagn. Förbudet gäller inte
omkörning av traktor och motorredskap. Förbudet gäller mellan kl 0700-1800.
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