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Länsstyrelsens i Stockholms län lokala  
trafikföreskrifter  
om hastighetsbegränsning på E4, Botkyrka, 
Huddinge, Stockholms, Solna och Sollentuna 
kommuner; 

Utkom från trycket 
den 10 mars 2010 

 
beslutade den 1 mars 2010 
(dnr 2581-2009-11812).  
 
 
 Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § 
andra stycket punkt 15 och 3 § första stycket punkt 2a) trafikförord-
ningen (1998:1276), följande. 
1 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 9 kap. 1 § tra-
fikförordningen får fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilome-
ter i timmen på E4, i nordlig färdriktning, mellan 710 meter söder om 
Mikrofonvägen/Västbergavägen i trafikplats Västberga och 180 meter 
söder om planskildheten med E 18 i trafikplats Järva Krog. Sträckans 
ungefärliga läge visas på kartbilaga. 
2 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 9 kap. 1 § tra-
fikförordningen får fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilome-
ter i timmen på E4, i sydlig färdriktning, mellan 770 meter norr om 
planskildheten med Frösundaviks allé i trafikplats Frösunda och 710 
meter söder om Mikrofonvägen/Västbergavägen i trafikplats Västberga. 
Sträckans ungefärliga läge visas på kartbilaga. 
 
      
 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 april 2010. 
2. Genom föreskriften upphävs Länsstyrelsens beslut den 4 september 
2008, dnr 2581-2008-66260 (01FS 2008:447). 
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       Enheten för överklaganden 2 
 



 
 
 

Bilaga till Länsstyrelsens i 
Stockholms län lokala 
trafikföreskrifter, dnr 2581-
2009-11812 (1 §) 

1 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 9 kap. 1 § trafikförordningen får 
fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen på E4, i nordlig färdriktning, 
mellan 710 meter söder om Mikrofonvägen/Västbergavägen i trafikplats Västberga och 180 
meter söder om planskildheten med E 18 i trafikplats Järva Krog. 

Tpl Järva Krog 

Tpl Västberga 

E4 



 
 
 

Bilaga till Länsstyrelsens i Stockholms län lokala 
trafikföreskrifter, dnr 2581-2009-11812 (2 §) 

2 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 9 kap. 1 § trafikförordningen får 
fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen på E4, i sydlig färdriktning, 
mellan 770 meter norr om planskildheten med Frösundaviks allé i trafikplats Frösunda och 
710 meter söder om Mikrofonvägen/Västbergavägen i trafikplats Västberga. 

E4 

Tpl Frösunda 

Tpl Västberga 


