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Länsstyrelsens i Stockholms län lokala  
trafikföreskrifter  
om förbud mot vänstersväng på 
vägar/anslutningar till väg 222 och på väg 222, 
Värmdö kommun; 

Utkom från trycket 
den 7 april 2010 

 
beslutade den 30 mars 2010 
(dnr 2581-2010-2051).  
 
 
 Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § 
andra stycket 10 och 3 § första stycket 2 a) trafikförordningen 
(1998:1276), följande. 
1 § Från vägar/anslutningar till väg 222, norra sidan, mellan cirkula-
tionsplatsen vid Mölnvik och cirkulationsplatsen vid Ålstäket får fordon 
inte svängas åt vänster in på väg 222. 
2 § Från vägar/anslutningar till väg 222, södra sidan, mellan cirkula-
tionsplatsen vid Mölnvik och cirkulationsplatsen vid Ålstäket får fordon 
inte svängas åt vänster in på väg 222. 
3 § På väg 222 mellan cirkulationsplatsen vid Mölnvik och cirkula-
tionsplatsen vid Ålstäket i korsningar med vägar/anslutningar till väg 
222, norra sidan, får fordon i östlig färdriktning inte svängas åt vänster. 
4 § På väg 222 mellan cirkulationsplatsen vid Ålstäket och cirkula-
tionsplatsen vid Mölnvik i korsningar med vägar/anslutningar till väg 
222, södra sidan, får fordon i västlig färdriktning inte svängas åt väns-
ter. 
 Vägsträckan med förbuden visas på kartbilaga. 
 
      
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter det att de utkommit från 
trycket i Stockholms läns författningssamling. 
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STIG ORUSTFJORD 
 
       Johan Backman 
       Enheten för överklaganden 2 



 

Bilaga till Länsstyrelsens i Stockholms län 
lokala trafikföreskrifter, dnr 2581-2010-2051 

1 § Från vägar/anslutningar till väg 222, norra sidan, mellan cirkulationsplatsen vid 
Mölnvik och cirkulationsplatsen vid Ålstäket får fordon inte svängas åt vänster in på väg 
222. 

2 § Från vägar/anslutningar till väg 222, södra sidan, mellan cirkulationsplatsen vid 
Mölnvik och cirkulationsplatsen vid Ålstäket får fordon inte svängas åt vänster in på väg 
222. 

3 § På väg 222 mellan cirkulationsplatsen vid Mölnvik och cirkulationsplatsen vid 
Ålstäket i korsningar med vägar/anslutningar till väg 222, norra sidan, får fordon i östlig 
färdriktning inte svängas åt vänster. 

4 § På väg 222 mellan cirkulationsplatsen vid Ålstäket och cirkulationsplatsen vid 
Mölnvik i korsningar med vägar/anslutningar till väg 222, södra sidan, får fordon i 
västlig färdriktning inte svängas åt vänster. 

Väg 222 

Cirkulationsplatsen 
vid Mölnvik 

Cirkulationsplatsen 
vid Ålstäket 


