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Länsstyrelsens i Skåne län lokala trafikföreskrifter om 

förbud mot omkörning med tung lastbil på väg E6, 

Vellinge, Malmö, Burlövs, Lomma, Kävlinge, Landskrona 

och Helsingborgs kommuner; 
 
beslutade den 30 januari 2019. 
  
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 11 och 10 kap.  
3 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276) följande. 
 
1 § På väg E6 i norrgående körriktning mellan trafikplats 8 (Vellinge S), Vellinge 
kommun, och trafikplats 26 (Landskrona Norra), Landskrona kommun, får förare av 
tung lastbil inte köra om andra motordrivna fordon än motorredskap och sådana 
tvåhjuliga motorcyklar som saknar sidvagn. Förbudet gäller vardagar utom vardag 
före sön- och helgdag klockan 6.00-9.00 och 16.00-18.00. Förbudet berör Vellinge, 
Malmö, Burlövs, Lomma, Kävlinge och Landskrona kommuner. 
 
2 § På väg E6 i norrgående körriktning mellan avfartsvägen till rastplats Glumslöv 
Ö, Landskrona kommun, och 1250 meter söder om väg 1370, Helsingborgs 
kommun, får förare av tung lastbil inte köra om andra motordrivna fordon än 
motorredskap och sådana tvåhjuliga motorcyklar som saknar sidvagn. Förbudet 
gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag klockan 6.00-9.00 och 16.00-
18.00. Förbudet berör Landskrona och Helsingborgs kommuner. 
 
3 § På väg E6 i norrgående körriktning mellan 1250 meter söder om väg 1370, 
Helsingborgs kommun, och 650 meter norr om väg 1370, Helsingborgs kommun, 
får förare av tung lastbil inte köra om andra motordrivna fordon än motorredskap 
och sådana tvåhjuliga motorcyklar som saknar sidvagn. 
 
4 § På väg E6 i norrgående körriktning mellan 650 meter norr om väg 1370, 
Helsingborgs kommun, och trafikplats 30 (Kropp), Helsingborgs kommun, får 
förare av tung lastbil inte köra om andra motordrivna fordon än motorredskap och 
sådana tvåhjuliga motorcyklar som saknar sidvagn. Förbudet gäller vardagar utom 
vardag före sön- och helgdag klockan 6.00-9.00 och 16.00-18.00. 
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5 § På väg E6 i södergående körriktning mellan trafikplats 30 (Kropp), Helsingborgs 
kommun, och 900 meter norr om väg 1370, Helsingborgs kommun, får förare av 
tung lastbil inte köra om andra motordrivna fordon än motorredskap och sådana 
tvåhjuliga motorcyklar som saknar sidvagn. Förbudet gäller vardagar utom vardag 
före sön- och helgdag klockan 6.00-9.00 och 16.00-18.00. 
 
6 § På väg E6 i södergående körriktning mellan 900 meter norr om väg 1370, 
Helsingborgs kommun, och 1300 meter söder om väg 1370, Helsingborgs kommun, 
får förare av tung lastbil inte köra om andra motordrivna fordon än motorredskap 
och sådana tvåhjuliga motorcyklar som saknar sidvagn. 
 
7 § På väg E6 i södergående körriktning mellan 1300 meter söder om väg 1370, 
Helsingborgs kommun, och trafikplats 27 (Rydebäck), Helsingborgs kommun, får 
förare av tung lastbil inte köra om andra motordrivna fordon än motorredskap och 
sådana tvåhjuliga motorcyklar som saknar sidvagn. Förbudet gäller vardagar utom 
vardag före sön- och helgdag klockan 6.00-9.00 och 16.00-18.00. 

 
8 § På väg E6 i södergående körriktning mellan avfartsvägen till rastplats Glumslöv 
Ö, Landskrona kommun, och trafikplats 8 (Vellinge S), Vellinge kommun, får 
förare av tung lastbil inte köra om andra motordrivna fordon än motorredskap och 
sådana tvåhjuliga motorcyklar som saknar sidvagn. Förbudet gäller vardagar utom 
vardag före sön- och helgdag klockan 6.00-9.00 och 16.00-18.00. Förbudet berör 
Vellinge, Malmö, Burlövs, Lomma, Kävlinge och Landskrona kommuner. 
_________________ 
 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 mars 2019 då nedanstående lokala 

trafikföreskrifter om omkörningsförbud på väg E6/E20 ska upphöra att gälla.  
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Anneli Hulthén  
Landshövding 
                                                   Ida Persson 
       Länsassessor 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift. 
 
  



 

   
BESLUT 

  

3(3) 

2019-01-30 
  

Dnr 258-31356-2018 
    

    

 

 

Kopia till:  
Trafikverket Region Syd, kristianstad@trafikverket.se (TRV 2018/108566)   
Polismyndigheten i Skåne, registrator.syd@polisen.se 
Vellinge kommun, vellinge.kommun@vellinge.se 
Malmö kommun, malmostad@malmo.se 
Lomma kommun, info@lomma.se 
Burlövs kommun, burlovs.kommun@burlov.se 
Kävlinge kommun, kontakt@kavlinge.se 
Landskrona kommun, kommun@landskrona.se 
Helsingborgs kommun, kontaktcenter@helsingborg.se 
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, info@handelskammaren.com 
Sveriges Åkeriföretag, info@akeri.se 
Motormännen, info@motormannen.se 
NTF, info@ntf.se 
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