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Länsstyrelsens i Kalmar län lokala trafikföreskrifter 
på väg E22, 592 och 596 i trafikplats Rockneby, 
Kalmar kommun    

beslutade den 13 november 2002 (dnr 258-12517-02). 

 
 
 
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 4, 8 och  11 och 3 § 
första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276), om följande särskilda 
trafikföreskrifter och begränsningar till lägre hastighet än som följer av Vägverkets 
föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E22 i Kalmar län (VVFS 2002:58) och  3 
kap. 17 § tredje stycket trafikförordningen i trafikplats Rockneby, Kalmar kommun. 
 
Cirkulationsplats 
 
Platsen för korsningen mellan vägarna E22, 596 och 592 i Rockneby skall vara 
cirkulationsplats – västra cirkulationsplatsen. 
 
Platsen för korsningen mellan vägarna E22, 592 och enskild väg till bensinstation och 
Gamla Revsuddevägen i Rockneby skall vara cirkulationsplats – östra 
cirkulationsplatsen. 
 
Stopplikt   
 
Trafikanter på Gamla Revsuddevägen i Rockneby har stopplikt före utfart på väg 592. 
 
Hastighet 
 
Högsta tillåtna hastighet i västra cirkulationsplatsen och östra cirkulationsplatsen i 
Rockneby skall vara 50 kmh. 
 
Högsta tillåtna hastighet för påfartsramp till väg E22 för norrgående trafik skall vara 50 
kmh mellan östra cirkulationsplatsen och 200 m från nämnda plats. 
 
Högsta tillåtna hastighet för påfartsramp till väg E22 för södergående trafik skall vara 
50 kmh mellan västra cirkulationsplatsen och 120 m söder nämnda plats. 

08FS 2002:68 
 

Utkom från trycket 
den 15 november 

2002 

 



         08FS 2002:68 
         sid 2 (2) 

 
Högsta tillåtna hastighet för avfartsramp från väg E22 söderifrån skall vara 50 kmh 
mellan 120 m söder östra cirkulationsplatsen och cirkulationsplatsen. 
 
Högsta tillåtna hastighet för avfartsramp från väg E22 norrifrån skall vara 50 kmh 
mellan 140 m före västra cirkulationsplatsen och cirkulationsplatsen. 
 
Högsta tillåtna hastighet på väg 592 i Rockneby skall vara 50 kmh mellan västra 
cirkulationsplatsen och 50 m öster östra cirkulationsplatsen. 
 
Högsta tillåtna hastighet på Gamla Revsuddevägen i Rockneby skall vara 50 kmh 
mellan väg 592 och östra cirkulationsplatsen. 
 
Föreskriften träder i kraft den 20 november 2002. 
 
Genom denna föreskrift upphävs Länsstyrelsens i Kalmar län föreskrifter den 17 mars 
1998 (dnr. 126-7521-97) och Kalmar läns författningssamling 08FS 1998:25. Vidare 
upphävs samtidigt stopplikt för väg 592 och väg 596 före utfart på väg E22 i 
Länsstyrelsens i Kalmar län föreskrifter den 11 augusti 1998 (dnr. 126-4407-98) och 
samma föreskrifter i Kalmar läns författningssamling 08FS 1998:62.                  
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