
 

Kalmar läns författningssamling 
  Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens i Kalmar län lokala trafikföreskrift om 
cirkulationsplats på väg 943 samt hastighets-
begränsning på vägarna 137 och 943 vid Trafikplats 
Färjestaden, Mörbylånga kommun 

beslutad den 24 oktober 2003 (dm- 258-12087-03). 

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 4 och 3
2 a trafikförordningen (1998:1276), att området på väg 943, omedelbart 
137, mellan av- och påfartsramperna till väg 137 och enskilda vägen till 
Öland skall vara cirkulationsplats. 
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 11 Jch 3
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276), följande beträffande väg 137

A. Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap 17 § 3 st
Trafikförordningen (1998:1276) (bashastighet) får fordon på avfartsramp
för trafik i östlig riktning från 100 meter väster om ovan nämnda ci-kula
cirkulationsplatsen inte föras med högre hastighet än 50 km/h. 

B. Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets f
1995:858) om hastighetsbegräsning på väg 137 i Kalmar län får fordon
Trafikplats Färjestaden inte föras med högre hastighet än 

70 km/h från bro över väg 137 till 300 meter öster samma bro, 
50 km/h på påfartsramperna från väg 943 till rampernas anslutni

− 70 km/h på avfartsrampen från väg 137 för trafik i västlig riktnin
avfartens början till 100 meter före väg 943, 

− 50 km/h för avfartsramp från väg 137 för trafik i västlig riktning
före väg 943 till väg 943. 

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 11 och 
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276), följande beträffande väg 943

Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets föreskr
1995:228) om hastighetsbegräsning på väg 943 i Kalmar län får fordon p
Trafikplats Färjestaden inte föras med högre hastighet än 

50 km/h från 100 meter söder Åkervägen till 50 meter norr enskild
Mölltorps läge samt 
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70 km/h från 50 meter norr enskilda vägen till Mölltorps läge till 200 meter 
samma väg. 
Föreskrifterna träder i kraft den 31 oktober 2003. 

Länsstyrelsens tidigare föreskrifter av den 31 maj 2000 (dnr 126-
3558-00) avsnitten 2, 3 och 4 avseende hastighetsbegränsning på 
samma plats, upphör att gälla den 31 oktober 2003. Samtidigt upphör 
Länsstyrelsens författning 08FS 2000:46 avsnitten 2, 3 och 4 att gälla. 
 
SVEN LINDGREN 

Anders Enroth 


