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Utkom från trycket 

den 7 maj 2010 
 

Länsstyrelsens i Kalmar län beslut om lokala 
trafikföreskrifter på väg E22 i Kalmar kommun 

Beslut den 3 maj 2010 (dnr. 258-1853-10). 

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 1, 4, 10 
och 12  och 3 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276), följande. 
 
Motortrafikled 
 
Väg E22 i Kalmar kommun skall vara motortrafikled mellan Torsås 
kommuns gräns 
och omedelbart söder om väg 570 norr Ljungbyholm samt mellan 1000 m 
norr om bro 
för väg 586 över väg E22 i trafikplats Kalmar Norra och 800 m söder om 
bro för väg 592 över väg E22 i trafikplats Rockneby. 
 
Till motortrafikleden hör följande på- och avfartsramper: 
 
I trafikplatsHalltorp: 
Avfartsrampen för trafik norrifrån från väg E22 – enskilda vägen 18655. 
Avfartsrampen för trafik söderifrån från väg E22 – väg 531. 
Påfartsrampen för trafik norrut från förbindelsevägen med väg 531 – väg 
E22. 
Påfartsrampen för trafik söderut från enskilda vägen 18655 – väg E22. 
 
I trafikplats Resby: 
Avfartsrampen för trafik norrifrån från väg E22 – 75 m norr väg 540. 
Avfartsrampen för trafik söderifrån från väg E22 – väg 540. 
Påfartsrampen för trafik norrut från väg 540 – väg E22. 
Påfartsrampen för trafik söderut från 75 m norr väg 540 – väg E22. 

 
 
 

I trafikplats Kulltorp: 
Avfartsrampen för trafik norrifrån från väg E22 – 100 m öster väg 528. 
Avfartsrampen för trafik söderifrån från väg E22 – väg 528. 
Påfartsrampen för trafik norrut från väg 528 – väg E22. 
Påfartsrampen för trafik söderut från 100 m öster väg 528 – väg E22. 
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I trafikplats Ljungbyholm: 
Avfartsrampen för trafik norrifrån från väg E22 – väg 570, 520 
(cirkulationsplatsen). 
Avfartsrampen för trafik söderifrån från väg E22 – väg 570. 
Påfartsrampen för trafik norrut från väg 570 – väg E22. 
Påfartsrampen för trafik söderut från cirkulationsplatsen väg 570, 520 – väg 
E22. 
 
I trafikplats Lindsdal: 
Avfartsrampen på väg E22 för trafik söderifrån från avfartens början - 400 m 
söder 
cirkulationsplats i trafikplats Lindsdal. 
Avfartsrampen på väg E22 för trafik norrifrån från avfartens början – 
cirkulationsplatsen i trafikplats Lindsdal. 
Påfartsrampen för trafik söderut från 120 m söder trafikplats Lindsdal – väg 
E22. 
Påfartsrampen för trafik norrut från 260 m söder cirkulationsplats Lindsdal – 
väg E22. 
 
I trafikplats Rockneby 
Avfartsramp för trafik söderifrån från väg E22 – väg 592. 
Påfartsramp för trafik söderut från cirkulationsplats väg 592, 595, 596 – väg 
E22. 
 
 
Till motortrafikleden hör inte rastplats Väntorp med rampvägar enligt följande: 
 
Från 20 m norr avfartsrampens anslutning med väg E22 – 20 m in på 
påfartsrampen norrut för norrgående trafik. 
Från 20 m söder avfartsrampens anslutning med väg E22 – 40 m norr 
påfartsrampens anslutning till E22 för södergående trafik. 
 
Förbud mot infart till väg E22 

 
På enskild väg till Björnö västerut gäller förbud mot infart söderut på väg E22. 

 
 

Cirkulationsplatser 
 
Korsningen mellan av- och påfartsramper från och till väg E22, väg 592, 595 
och 596 väster om väg E22 i trafikplats Rockneby. 
 
Korsningen mellan av- och påfartsramper från och till väg E22, väg 592 och 
Gamla Revsuddesvägen öster om väg E22 i trafikplats Rockneby. 
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Anslutande utfart till väg E22 med stopplikt 
 
Utfart från bussficka söder Orranäs, östra sidan om väg E22. 
 
Huvudled 
 
Väg E22 800 m söder om bro för väg 592 över E22 i trafikplats Rockneby 
inklusive påfartsramp för trafik norrut och avfartsramp för trafik söderut i 
trafikplats Rockneby – Mönsterås kommuns gräns, Haraldsmåla. 
 
Föreskrifterna träder i kraft den 20 maj 2010. 
 
Länsstyrelsen beslutar samtidigt upphäva följande föreskrifter i 
Länsstyrelsens beslut den 18 mars 2009 (dnr. 258-9429-08) och samma 
föreskrifter i Kalmar läns författningssamling 08FS 2009:12 enligt 
följande. 
 
Huvudledsbeslut på väg E22 sträckan trafikplats Lindsdal – Haraldsmåla. 
Stopplikt från utfarter vid turistinformation söder Orranäs, västra sidan 
väg E22, före utfart på väg E22. 
Stopplikt på enskild väg 18659 till Åby by före utfart på väg E22. 
Stopplikt på enskild väg 19702 till Björnö före utfart på väg E22. 
Förbud mot vänstersväng för norrgående trafik på enskild väg till 
Rockneby till väg E22. 
Motortrafikledsbeslut på väg E22 sträckan Torsås kommuns gräns och 
omedelbart söder om väg 570 norr Ljungbyholm samt mellan 1000 m norr 
om bro för väg 586 över väg E22 i trafikplats Kalmar Norra och 130 m 
söder om bro för väg 125 över E22 i trafikplats Lindsdal. 
 

 

SVEN LINDGREN 

 

                                                        Håkan Hadevik  


