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Utkom från trycket 
den 30 juni 2006 

Länsstyrelsens i Kalmar län lokala trafikföreskrifter 
på väg E22 och väg 137 i Kalmar tätort 

beslutade den 28 juni 2006 (dnr. 258-7248-06). 

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 8 och 11 och 3 § första 
stycket 2 a och b trafikförordningen (1998:1276), följande. 
 
Väjningsplikt 
 
Med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 18 § trafikförordningen har förare av 
fordon väjningsplikt: 
 
på väg 137 för trafik från öster i trafikplats Ölandsleden före infart i den östra 
”droppen”, 
 
på Ölandsleden för trafik från väster i trafikplats Ölandsleden före infart i den västra 
”droppen” och  
 
på påfartsrampen till väg E22 i trafikplats Berga för trafik från Trångsundsvägen/Tyska 
vägen före infart på östra påfartsrampen söderut.  
 
Hastighet 
 
Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets föreskrifter (VVFS 
2006:50) om hastighetsbegränsning på väg E22 i Kalmar län får fordon  inte föras med 
högre hastighet än:  
 
70 km/tim på avfartsramp jämte grenväg från väg E22 för trafik från söder i trafikplats 
Ölandsleden mellan 50 m söder väg 137/Ölandsleden och väg 137/Ölandsleden, 
 
50 km/tim på avfartsramp jämte grenväg från väg E22 för trafik från norr i trafikplats 
Berga mellan 50 m norr Trångsundsvägen och Trångsundsvägen och  
 
50 km/tim på avfartsramp från väg E22 för trafik från söder i trafikplats Berga mellan 
15 m söder Tyska vägen och Tyska vägen. 
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Väg E22 
 
Följande nya på- och avfartsramper ingår i väg E22: 
 
påfartsramp i trafikplats Ölandsleden för trafik söderut, 
påfartsramp för trafik från Trångsundsvägen i trafikplats Berga för trafik norrut, 
påfartsramp från Tyska vägen för trafik norrut, 
påfartsramp jämte grenväg i trafikplats Berga för trafik söderut, 
avfartsramp för trafik från söder i trafikplats Berga och  
avfartsramp jämte grenväg för trafik från norr i trafikplats Berga. 
 
 
 
Föreskriften träder i kraft den 3 juli 2006. 
 
Genom denna föreskrift upphävs samtidigt Länsstyrelsens i Kalmar län föreskrift den 
10 april 1997 (dnr. 126-940-97) om stopplikt för anslutande vägar från väg E22 före 
utfart på väg 137 och samma föreskrift i SFS 08FS 1997:21.   
 

 

SVEN LINDGREN 
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