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Länsstyrelsens i Stockholms län lokala  
trafikföreskrifter  
om hastighetsbegränsning på påfartsvägar till 
respektive avfartsvägar från väg 222 i trafikplats 
Orminge, Nacka kommun; 

Utkom från trycket 
den 26 maj 2010 

 
beslutade den 18 maj 2010 
(dnr 2581-2010-6857).  
 
 
 Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § 
andra stycket 15 och 3 § första stycket 2 a) trafikförordningen 
(1998:1276), följande. 
1 § På påfartsvägen till väg 222, ostgående körbanan, i trafikplats Orm-
inge, mellan Ormingeleden och 100 meter nordost om Ormingeleden 
får fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen. 
2 § På påfartsvägen till väg 222, ostgående körbanan, i trafikplats Orm-
inge, mellan 100 meter nordost om Ormingeleden och väg 222, huvud-
körbanan, får fordon inte föras med högre hastighet än 90 kilometer i 
timmen. 
3 § På avfartsvägen från väg 222, västgående körbanan, i trafikplats 
Orminge, får fordon inte föras med högre hastighet än 90 kilometer i 
timmen. 
4 § På påfartsvägen till väg 222, västgående körbanan, i trafikplats 
Orminge, får fordon inte föras med högre hastighet än 90 kilometer i 
timmen. 
5 § På avfartsvägen från väg 222, ostgående körbanan, i trafikplats 
Orminge, får fordon inte föras med högre hastighet än 90 kilometer i 
timmen. 
 Sträckornas ungefärliga lägen visas på kartbilaga. 
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1. Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter det att de utkommit från 
trycket i Stockholms läns författningssamling. 
2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsens lokala trafikföreskrif-
ter om hastighetsbegränsning på påfartsvägar till respektive avfartsvä-
gar från väg 222 i trafikplats Orminge, beslutade den 16 juni 2004, dnr 
2581-2004-37583 (01FS 2004:111). 
 
 
 
RUTGER ÖIJERHOLM 
 
       Johan Backman 
       Enheten för överklaganden 2 



 

Bilaga till Länsstyrelsens i Stockholms län 
lokala trafikföreskrifter, dnr 2581-2010-6857 

1 § På påfartsvägen till väg 222, ostgående körbanan, i trafikplats Orminge, mellan 
Ormingeleden och 100 meter nordost om Ormingeleden får fordon inte föras med högre 
hastighet än 70 kilometer i timmen. 

2 § På påfartsvägen till väg 222, ostgående körbanan, i trafikplats Orminge, mellan 100 
meter nordost om Ormingeleden och väg 222, huvudkörbanan, får fordon inte föras med 
högre hastighet än 90 kilometer i timmen. 

3 § På avfartsvägen från väg 222, västgående körbanan, i trafikplats Orminge, får fordon 
inte föras med högre hastighet än 90 kilometer i timmen. 

4 § På påfartsvägen till väg 222, västgående körbanan, i trafikplats Orminge, får fordon 
inte föras med högre hastighet än 90 kilometer i timmen. 

5 § På avfartsvägen från väg 222, ostgående körbanan, i trafikplats Orminge, får fordon 
inte föras med högre hastighet än 90 kilometer i timmen. 

Väg 222 

Trafikplats Orminge 

Ormingeleden 
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