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Länsstyrelsens i Stockholms län lokala  
trafikföreskrifter  
om hastighetsbegränsning på påfartsvägar till 
respektive avfartsvägar från E18 i trafikplats 
Barkarby, Järfälla kommun; 

Utkom från trycket 
den 23 februari 2009 

 
beslutade den 30 januari 2009 
(dnr 2581-2008-26827).  
 
 
 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 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 9 kap. 1 § tra-
fikförordningen får fordon inte föras med högre hastighet än 90 kilome-
ter i timmen på påfartsvägen till E18, södergående körbanan, i trafik-
plats Barkarby.  
2 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 9 kap. 1 § tra-
fikförordningen får fordon inte föras med högre hastighet än 90 kilome-
ter i timmen på avfartsvägen från E18, norrgående körbanan, i trafik-
plats Barkarby, mellan E18, huvudkörbanan, och 100 meter söder om 
Viksjöleden.  
3 § 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 avfartsvägen från E18, norrgående körbanan, i trafik-
plats Barkarby, mellan 100 meter söder om Viksjöleden och anslut-
ningen till samma led.  
4 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 9 kap. 1 § tra-
fikförordningen får fordon inte föras med högre hastighet än 90 kilome-
ter i timmen på påfartsvägen till E18, norrgående körbanan, i trafikplats 
Barkarby.  
5 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 9 kap. 1 § tra-
fikförordningen får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilome-
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ter i timmen på avfartsvägen från E18, södergående körbanan, i trafik-
plats Barkarby.  
 Sträckornas lägen visas på kartbilaga. 
 
      
 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 april 2009. 
2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsens lokala trafikföreskrif-
ter beslutade den 10 juli 2007, dnr 2581-2007-55313 (01FS 2007:234), 
i den del de avser hastighetsbegränsning på påfartsväg till E18 i trafik-
plats Barkarby, och den 18 december 2007, dnr 2581-2007-107737 
(01FS 2008:3), om hastighetsbegränsning på påfartsväg till respektive 
avfartsväg från E18 i trafikplats Barkarby. 
 
 
 
STIG ORUSTFJORD 
 
       Johan Backman 
       Trafikenheten 



 
 

Bilaga till Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter, dnr 2581-2008-26827 

1 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 9 kap. 1 § trafikförordningen får fordon inte föras med högre 
hastighet än 90 kilometer i timmen på påfartsvägen till E18, södergående körbanan, i trafikplats Barkarby. 

2 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 9 kap. 1 § trafikförordningen får fordon inte föras med högre 
hastighet än 90 kilometer i timmen på avfartsvägen från E18, norrgående körbanan, i trafikplats Barkarby, mellan 
E18, huvudkörbanan, och 100 meter söder om Viksjöleden.  

3 § 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 avfartsvägen från E18, norrgående körbanan, i trafikplats Barkarby, mellan 100 
meter söder om Viksjöleden och anslutningen till samma led.  
4 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 9 kap. 1 § trafikförordningen får fordon inte föras med högre 
hastighet än 90 kilometer i timmen på påfartsvägen till E18, norrgående körbanan, i trafikplats Barkarby.  
5 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 9 kap. 1 § trafikförordningen får fordon inte föras med högre 
hastighet än 50 kilometer i timmen på avfartsvägen från E18, södergående körbanan, i trafikplats Barkarby.  
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