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Länsstyrelsens i Kalmar län lokala trafikföreskrifter 
om hastighetsbegränsning, huvudled och stopplikt  
på vägarna 35, 135, E22 och 872 i Västerviks 
kommun       

beslutade den 23 augusti 2002 (dnr 258-7575-02). 

 
 
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 1, 8 och 11 och 3 § 
första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276), följande. 
 
 
Högsta tillåtna hastighet 
 
Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets föreskrifter (VVFS: 
2002:67) om hastighetsbegränsning på väg 35 i Kalmar län får fordon på väg 35 i 
Västerviks kommun inte föras med högre hastighet än  
 
Vägsträcka  
mellan                                               och                                                    km/tim                              
 
200 m sydöst väg 882 i Överum       800 m sydöst väg 882 i Överum      70 
 
250 m nordväst bro över väg 35/ Bro över väg 35/135 i tpl Gamle-   70 
135 i tpl Gamleby Norra by Norra för västergående trafik 
 
450 m nordväst bro över väg 35/ Bro över väg 35/135 i tpl Gamle-   70  
135 i tpl Gamleby Norra  by Norra för östergående trafik 
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Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets föreskrifter (VVFS: 
2002:68) om hastighetsbegränsning på väg 135 i Kalmar län får fordon på väg 135 i 
Västerviks kommun inte föras med högre hastighet än  
 
Vägsträcka  
mellan och km/tim 
 
200 m väster väg 35, väster tpl väg 35 väster tpl Gamleby Norra 70 
Gamleby Norra 
 
Bro över väg 35/135 i tpl Gamle- 775 m sydöst bro över väg 35/135 70 
by Norra i tpl Gamleby Norra 
 
775 m sydöst bro över väg 35/ Gamlebys nordvästra tätortsav- 50 
135 i tpl Gamleby Norra gränsning 
 
 
Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets föreskrifter (VVFS: 
2002:58) om hastighetsbegränsning på väg E22 i Kalmar län får fordon på väg E22 i 
Västerviks kommun inte föras med högre hastighet än  
 
Vägsträcka  
mellan och km/tim 
 
Avfartsramp för södergående väg 35 70 
trafik 100 m söder rampens 
början i tpl Gamleby Norra 
 
Avfartsramp för norrgående väg 135 70 
trafik 10 m norr rampens början 
i tpl Gamleby Norra 
 
 
Huvudled och stopplikt 
 
Länsstyrelsen föreskriver att väg 35 mellan väg E22 i trafikplats Gamleby Norra och 
Östergötlands länsgräns vid Furuliden skall vara huvudled. 
 
Följande anslutande vägar och utfarter har stopplikt före utfart på väg 35: 
Avfartsramp från väg E22 väster bro i tpl Gamleby Norra 
Allmän väg 135 till Kisa 
Enskild väg till Ängshagen (före detta väg 866), västra anslutningen 
Enskild väg till Ängshagen (före detta väg 866), östra anslutningen  
Enskild väg till Fästad (före detta väg 866) 
Enskild väg H 208u till Gursten 
Enskild väg till Källhagen 
Enskild väg H 1138u till Dråpstad 
Enskild väg till Olserum (före detta väg 866) 
Enskild väg till Granbo (före detta väg 866) 
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Enskild väg H 1421u till Boda 
Allmän väg 872 till Björnsholm 
Enskild väg till Överums gamla järnvägsstation 
Vallongatan i Överum 
Enskild väg till Göltorpet 
Enskild väg H 519u till Dalen 
Enskild väg till Viggdalen 
Parkeringsplats vid sjön Antvarden, två utfarter 
Enskild väg till Kolsebo 
Enskild väg H 335u till Ekvik 
 
 
 
Länsstyrelsen föreskriver att väg 135 mellan väg 867 i Gamleby och Östergötlands 
länsgräns vid Vårdslunda skall vara huvudled. 
 
Följande anslutande vägar och utfarter har stopplikt före utfart på väg 135: 
Högsbyvägen i Gamleby 
Avfartsramp från väg E22 öster bro i tpl Gamleby Norra 
Enskild väg H 1504u till Synestad 
Enskild väg H 594u till Rödja 
Enskild väg till Stångeland, östra och västra anslutningen 
Allmän väg 860 till Dalhem 
Allmän väg 854 till Krejstad 
Enskild väg H 376u till Skälhem 
Enskild väg H 370 till Stenserum 
Enskild väg H 376u till Källerhult 
Allmän väg 858 till Dalhem 
Allmän väg 843 till Odensvi 
Enskild väg H 10u till Näringe  
Allmän väg 857 till Mulestad 
Enskild väg H 725u till Brånefall 
Allmänna vägar 844 och 844.01 till Blackstad 
 
Länsstyrelsen föreskriver att väg 872 mellan väg E22 i Björnsholm och väg 35 i 
Överum skall vara huvudled. 
 
Följande anslutande vägar och utfarter har stopplikt före utfart på väg 872: 
Allmän väg 870 till Björnsholm 
Enskild väg H 785u till Fårö 
Enskild väg H 634u till Borsnäs 
Enskild väg till Granbo (före detta väg 866) 
Enskild väg till Överums Bruks centrallager 
 
Föreskriften träder i kraft den 28 augusti 2002. 
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Genom denna föreskrift upphävs samtidigt Länsstyrelsens i Kalmar län föreskrift den 
10 april 1997 (dnr. 126-940-97) och Kalmar läns författningssamling 08FS 1997:21 
avseende beslut om huvudled för väg 35 och väg 135 samt stopplikt för anslutande 
vägar och utfarter till nämnda vägar. Vidare upphör samtidigt Länsstyrelsens i Kalmar 
län föreskrift den 1 april 1998 (dnr. 126-7056-97) avseende avsnitten  36, 39, 71 och 80 
samt samma avsnitt i Kalmar läns författningssamling 1998:30.   
 
 
 
 
ESBJÖRN PERSSON 
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