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Länsstyrelsens i Kalmar lokala 
trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 136 i 
Borgholms kommun  
 
Beslut den 24 juni 2010 (dnr. 258-2463-10). 

 
 
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 
§ första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276), följande. 
 
Med avvikelser från Vägverkets föreskrifter om högsta tillåtna hastighet på 
väg 136 i Kalmar län (VVFS 2009:256) får fordon på väg 136 i Borgholms 
kommun inte föras med högre hastighet enligt följande. 
 
 
Väg nr Ort      Sträcka/avgränsning                                              Km/tim  
 
136 Rälla          350 m söder väg 966 -170 m söder väg 966              60        
 
136 Borgholm  250 m söder enskild väg till Borgholms slott –          70 
                         Borgholms södra gräns för tättbebyggt område 
 
 
Länsstyrelsen beslutar att följande lokala trafikföreskrifter i Länsstyrelsens 
beslut den 18 mars 2009 (dnr. 258-10076-08) och samma föreskrifter i 
Kalmar läns författnings-samling 08FS 2009:8 samtidigt skall upphöra att 
gälla. 
 
Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning                                              Km/tim  
 
136 Ekerum     230 m söder enskild väg till Ekerums camping -       70                            
                         330 m norr samma väg 
 
136 Halltorp    350 m söder enskild väg 18567 till Karås/V. Sörby   70                            
                         - 200 m norr samma väg 
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Länsstyrelsen beslutar att följande lokala trafikföreskrifter i Länsstyrelsens 
beslut den 29 oktober 2009 (dnr. 258-9814-09) och samma föreskrifter i 
Kalmar läns författnings-samling 08FS 2009:66 samtidigt skall upphöra att 
gälla. 
 
Väg nr Ort      Sträcka/avgränsning                                              Km/tim  
 
136 Rälla          1.320 m söder väg 966 – 170 m söder väg 966            60 
                         under tiden 15 juni – 15 augusti 
 
136 Borgholm  250 m söder enskild väg till Borgholms slott -             70 
                         Borgholms södra tätortsgräns under tiden den 1 
                         september – 31 maj 
 
136 Borgholm  250 m söder enskild väg till Borgholms slott -             50 
                         Borgholms södra tätortsgräns under tiden 1  
                         juni – 31 augusti   
                  
 
 
Länsstyrelsen beslutar att följande lokala trafikföreskrifter i Länsstyrelsens 
beslut den 8 december 2009 (dnr. 258-10947-09) och samma föreskrifter i 
Kalmar läns författnings-samling 08FS 2009:79 samtidigt skall upphöra att 
gälla. 
 
 
Väg nr Ort      Sträcka/avgränsning                                              Km/tim  
 
136 Rälla          350 m söder väg 966 – 170 m söder väg 966                60 
                         under tiden den 16 augusti – 14 juni 
                     
 
Föreskrifterna träder i kraft den 5 juli 2010. 
 
 
 
PETER EKHOLM 
 
 
                                                       Håkan Hadevik 
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