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Utkom från trycket 
den 9 oktober 2009 

Länsstyrelsens i Kalmar län lokala trafikföreskrifter 
på väg E22 sträckan Fårbo – Nygård i Oskarshamns 
kommun  

beslutade den 6 oktober 2009 (dnr. 258-9024-09).  

 
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 10, 12 och 15 och 3 § 
första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276), följande. 
 
Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg E22 i Kalmar län ( VVFS 2008:206) får fordon på väg 
E22 vid Jämserum i Oskarshamns kommun inte föras med högre hastighet än  
 
 
Vägsträcka mellan                                     och                                                     km/tim                  
 
460 m söder korsning med enskild väg     200 m norr samma korsning              70  
H 18546 mot bl.a. Basthult 
 
Förbud mot vänstersväng på väg E22  
 
Vändslinga 474 m söder enskild väg 19679 till bl.a. Västragård/Köksmåla, västra sidan, 
för norrgående trafik. 
 
Vändslinga vid enskild väg 19679 till bl.a. Västragård/Köksmåla, västra sidan, för 
norrgående trafik. 
 
Vändslinga mitt för enskild väg 19679 till bl.a. Västragård/Köksmåla, östra sidan, för 
södergående trafik. 
 
Vändslinga vid enskild väg 18735 till Sulegång, västra sidan, för norrgående trafik. 
 
Vändslinga mitt för enskild väg 18735 till Sulegång, östra sidan, för södergående trafik. 
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Förbud mot vänstersväng på väg E22 
 
Enskild väg mitt för vändslinga 225 m söder väg 757, västra sidan, för 
norrgående trafik. 
 
Vändslinga 225 m söder väg 757, östra sidan, för södergående trafik. 
 
Förbud mot infart  
 
Förbud mot trafik i sydlig riktning på vändslingan mitt för enskild väg 19679 
till bl.a. Västragård/Köksmåla, östra sidan. 
 
Förbud mot trafik i nordlig riktning på vändslingan vid enskild väg 19679 till 
bl.a. Västragård/Köksmåla, västra sidan. 
 
Förbud mot infart från väg E22 vid utfart från vändslinga vid enskild väg 
19679 till bl.a. Västragård/Köksmåla, västra sidan. 
 
Förbud mot infart från väg E22 vid utfart från vändslinga mitt för enskild väg 
19679 till bl.a. Västragård/Köksmåla, östra sidan. 
 
Förbud mot infart från väg E22 vid utfart från vändslinga mitt för enskild väg 
18735 till Sulegång, östra sidan. 
 
Förbud mot infart från väg E22 vid utfart från vändslinga vid enskild väg 
18735 till Sulegång, västra sidan. 
 
Förbud mot trafik i sydlig riktning på vändslingan mitt för enskild väg 18735 
till Sulegång, östra sidan. 
 
Förbud mot trafik i nordlig riktning på vändslingan vid enskild väg 18735 till 
Sulegång, västra sidan. 
 
Förbud mot trafik i sydlig riktning på vändslingan 225 m söder väg 757, östra 
sidan. 
 
Förbud mot infart från väg E22 vid utfart från vändslinga 225 m söder väg 
757, östra sidan. 
 
 
 
 
Vägar och utfarter med stopplikt före utfart på väg E22 
 
Vändslinga mitt för enskild väg 19679 till Västragård/Köksmåla, östra sidan. 
 
Vändslinga vid enskild väg 19679 till Västragård/Köksmåla, västra sidan. 
 
Vändslinga vid enskild väg 18735 till Sulegång, västra sidan. 
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Vägar och utfarter med stopplikt före utfart på väg E22 
 
 
Vändslinga mitt för enskild väg 18735 till Sulegång, östra sidan. 

 
               Vändslinga 225 m söder väg 757, östra sidan. 

 
 
Länsstyrelsen beslutar samtidigt upphäva stopplikten vid utfarter på väg E22 i 
Länsstyrelsens beslut den 18 mars 2009 (dnr. 258-8969-09) och samma föreskrifter i 
Kalmar läns författningssamling 08FS 2009:16 enligt följande. 
 
Enskild väg till Västragård/Köksmåla 
Enskild väg 19248 till Fårbo 
Enskild väg 18735 till Sulegång 

 
Föreskriften träder i kraft den 15 oktober 2009. 
 
 
 
SVEN LINDGREN 
 
                                                  
                                                             Håkan Hadevik 
  

 
 
 

 

     

     
 


	08FS 2009:59

