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Utkom från trycket 
den 15 juni 2007 

Länsstyrelsens i Kalmar län tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsningar samt 
omkörningsförbud på vägarna 25, 565 och 578, vid 
Trekanten, Kalmar kommun  

beslutad den 12 juni 2007 (dnr 258-6524-07). 

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 11 och 15 samt 3 § 
första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276), följande. 

Hastighetsbegränsningar 

Väg 25 

Mellan 2 500 meter väster om vägport H 689 (bro för väg 578) och 2 100 meter öster 
om samma vägport enligt följande: 

30 km/h på korta avsnitt av högst 300 meter då arbete pågår i omedelbar närhet av 
trafiken, 

50 km/h på en sträcka av högst 1 500 meter per etapp, alternativt utmed två sträckor 
om högst 1 000 meter vardera och med minst 1 000 meter mellan arbetsplatserna och 

70 km/h på sträckor inom vägarbetsområdet där arbetsledningen finner det lämpligare 
ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Väg 565

Mellan 300 meter söder om anslutningen med väg 578 vid Harby och anslutningen av 
samma väg enligt följande: 

30 km/h då arbete pågår i omedelbar närhet av trafiken och 

50 km/h inom vägarbetsområdet. 

Väg 578 

Mellan 100 meter nordväst om anslutningen av enskilda vägen 18818 (H 342.1 U) mot 
Källstorp och anslutningen av väg 565 vid Harby enligt följande: 

30 km/h på korta avsnitt av högst 300 meter då arbete pågår i omedelbar närhet av 
trafiken och 

50 km/h inom hela vägarbetsområdet eller sträckor därav. 

För samtliga sträckor inom respektive vägarbetsområde skall nedtrappning av 
hastigheten utföras enligt bestämmelserna i Vägverkets interna föreskrift, IFS 2003:1. 
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Omkörningsförbud 
Väg 25

Mellan 300 meter väster och 300 meter öster om ovanstående begränsningar till 50 
km/h. 

Väg 565

Mellan 300 meter söder om södra gränsen för hastighetsbegränsningen till 50 km/h och 
väg 578 vid Harby. 

Väg 578

Mellan 300 meter nordväst och 150 meter öster om ovanstående begränsningar till 50 
km/h. 

Samtliga ovan nämnda föreskrifter gäller under tiden den 17 juli – den 14 
december 2007 och då endast under den tid då vägarbetena så kräver.  
ESBJÖRN PERSSON 
                                                            Anders Enroth 


