Kalmar läns författningssamling
Länsstyrelsen

Länsstyrelsens i Kalmar län lokala trafikföreskrifter i Fårbo, Oskarshamns kommun

08FS 2006:75
Utkom från trycket
den 8 december 2006

beslutade den 6 december 2006 (dnr. 258-11800-06).
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 1, 6, 8 och 11 och 3 §
första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276), följande med anledning av
byggnation av ny trafikplats i Fårbo, Oskarshamns kommun.
Huvudled
Väg 742 skall vara huvudled på sträckan mellan ny väg 743 och till en punkt ca 350 m
väster vägport under väg E22.
Väg 743 skall vara huvudled på sträckan mellan väg E22 vid trafikplats Fårbo och väg
752, Klintemåla.
Anslutande vägar och utfarter till väg 743 med stopplikt:
Väg 742, Ficksjövägen
Enskild väg H 622u till Virvhult
Enskild utfart till bl.a. Virvhult 2:4
Gamla väg 743 till Fårbo (Figeholmsvägen)
Enskild väg H 232u till Fjälltorpet
Allmän väg 744 till Figeholm, västra och östra anslutningen
Enskild väg H 1505u till Uthammar
Allmän väg 747 till Basthult
Enskild väg H 662u till S Uvö
Enskild väg till Ström
Enskild väg H 199u till Kråkelund och Mederhult
Allmän väg 749 till Misterhult och Kärrsvik
Enskild väg H 1513u till Gässhult
Enskild väg H 1330u till Kärrsvik
Enskild väg H 472u till Vällehorva
Enskild väg H 1048u till Lekaremåla
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Väjningsplikt
Väjningsplikt gäller på avfartsramp väg E22 från söder i trafikplats Fårbo före utfart på
väg 743.
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 på väg E22 inte
föras med högre hastighet än 70 km/tim på:
avfartsramp från söder i trafikplats Fårbo mellan 165 m söder väg 743 och väg 743 och
avfartsramp från norr i trafikplats Fårbo mellan 230 m norr väg 743 och väg 743.
Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket
trafikförordningen får fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim på väg 742
mellan 200 m väster vägport under väg E22 och Fårbos västra gräns för tättbebyggt
område.
Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets föreskrifter (VVFS
1999:102) om hastighetsbegränsning på väg 743 i Kalmar län får fordon på väg 743
inte föras med högre hastighet än 70 km/tim mellan 200 m väster bro över väg E22 i
trafikplats Fårbo och 130 m öster anslutande väg 742.
Förbud mot infart med fordon
Från väg 743 gäller förbud mot infart med fordon söderut på avfartsramp E22 från
söder i trafikplats Fårbo.
Från väg 743 gäller förbud mot infart med fordon norrut på avfartsramp E22 från norr i
trafikplats Fårbo.
Ikraftträdande och upphörande
Föreskrifterna träder i kraft den 10 januari 2007.
Föreskrifterna skall utmärkas med föreskrivna vägmärken, som det ankommer på
väghållningsmyndigheten att ombesörja enligt Vägverkets föreskrifter.
Genom dessa föreskrifter upphör samtidigt Länsstyrelsens i Kalmar län föreskrift den
29 december 2005 (dnr. 258-11598-05) och Kalmar läns författningssamling 08FS
2006:02.
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