
 
 
 
 
 
 

Stockholms läns författningssamling 
 

 
 

 
 
Utgivare  Elanders, Sthlm 
Rolf Arbin, Länsstyrelsen i Stockholms län  ISSN 0347-1632 

Länsstyrelsen 

 
 01FS 2009:16
Länsstyrelsens i Stockholms län tillfälliga lokala  
trafikföreskrifter  
om hastighetsbegränsning på väg 73 och väg 556, 
Haninge kommun; 

Utkom från trycket 
den 11 februari 2009 

 
beslutade den 28 januari 2009 
(dnr 2581-2009-98).  
 
 
 Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § 
andra stycket 15 och 3 § trafikförordningen (1998:1276), följande. 
1 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets 
föreskrifter (VVFS 2002:213) om hastighet på väg 73, får fordon inte 
föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen på väg 73 mellan 
150 meter nordost om väg 556 och 150 meter sydväst om samma väg. 
2 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § 
tredje stycket trafikförordningen, får fordon inte föras med högre has-
tighet än 50 kilometer i timmen på väg 556 mellan korsningen med väg  
 Förbuden gäller under tiden 23 februari 2009 – 31 maj 2009. 
 Sträckornas ungefärliga lägen visas på kartbilaga. 
 
      
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 februari 2009 och upphör att 
gälla den 31 maj 2009. 
 
 
 
STIG ORUSTFJORD 
 
       Katrin Silberberg 
       Trafikenheten 



 

bilaga till Länsstyrelsens i Stockholms län 
lokala trafikföreskrifter, dnr 2581-2009-98 

1 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets föreskrifter (VVFS 
2002:213) om hastighet på väg 73, får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i 
timmen på väg 73 mellan 150 meter nordost om väg 556 och 150 meter sydväst om samma väg. 
 
2 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket 
trafikförordningen, får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen på väg 
556 mellan korsningen med väg 73 och 50 meter nordväst om samma korsning.  
 
Förbudet gäller under tiden 23 februari 2009 – 31 maj 2009. 
 

väg 73 

väg 556 


