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Utkom från trycket 

den 23 oktober 2009 
 

Länsstyrelsens i Klamar län lokala trafikföreskrifter 
på väg E22 sträckan Blekinge länsgräns - Bröms i 
Torsås kommun 

beslutade den 20 oktober 2009 (258-8880-09) 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 10, 12 

och 15 och   3 § första stycket 2 trafikförordning (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 i Torsås kommun inte föras med högre 

hastighet än 

 
 
Vägsträcka mellan                        och                                             km/tim  
 
Blekinge länsgräns                       380 meter sydväst om väg 516         70 
 
 
 
Förbud mot vänstersväng  
 
På väg E22 vid korsning med enskilda vägen 18895 mot Törneryd får 

fordon i nordlig färdriktning inte svängas åt vänster. 

 

På väg E22 vid korsning med enskilda vägen 20261 mot Björklycke får 

fordon inte svänga åt vänster. 

 

På väg E22 vid infart till fastigheten Torsås Högaryd 1:1, 880 meter 

sydväst om väg 512 får fordon i nordöstlig färdriktning inte svängas åt 

vänster. 
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På väg E22 vid infart till fastigheten Torsås Bröms 2:11,  250 meter 

sydväst om väg 512 får fordon inte svängas åt vänster.  

 
 
Förbjuden färdriktning 

 

På ögla för vänstersvängande vid enskilda vägen 18895 mot Törneryd får 

fordon inte föras i sydvästlig färdriktning.  

 

På ögla för vänstersvängande vid enskilda vägen 20261 mot Björkelycke 

får fordon inte föras i nordöstlig färdriktning. 

 

På ögla för vänstersvängande vid infart till fastigheten Torsås Högaryd 

1:1, 880 meter sydväst om väg 512 får fordon inte föras i sydvästlig 

färdriktning.  

 

På ögla för vänstersvängande vid infart till fastigheten Torsås Bröms 2:11, 

250 meter sydväst om väg 512 får fordon inte föras i sydvästlig 

färdriktning. 

 
 
Stopplikt 

 

Förare av fordon på ögla för vänstersväng vid korsning med enskilda 

vägen 18895 som ämnar färdas in på E22 har stopplikt före infart på E22. 

 

 

Föreskriften träder i kraft den 18 november 2009. 

___________________________________________________________ 

 

SVEN LINDGREN 
                                            
                                                                                     Zeinab Fazli 
 


