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Länsstyrelsens i Stockholms län lokala  
trafikföreskrifter  
om hastighetsbegränsning på påfartsvägar till 
respektive avfartsvägar från väg 73 och väg 229 i 
trafikplats Gubbängen, Stockholms kommun; 

Utkom från trycket 
den 13 maj 2009 

 
beslutade den 17 april 2009 
(dnr 2581-2009-13946).  
 
 
 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 3 kap. 17 § 
tredje stycket trafikförordningen får fordon inte föras med högre has-
tighet än 50 kilometer i timmen på den södra påfartsvägen till väg 73, 
södergående körbanan, i trafikplats Gubbängen, mellan Örbyleden och 
omedelbart söder om Söndagsvägen.  
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 den södra påfartsvägen till väg 73, södergående körba-
nan, i trafikplats Gubbängen, mellan omedelbart söder om Söndagsvä-
gen och anslutningen till väg 73, huvudkörbanan.  
3 § 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 den norra påfartsvägen till väg 73, 
södergående körbanan, i trafikplats Gubbängen, mellan väg 229 och an-
slutningen till den södra påfartsvägen. Detsamma skall gälla för for-
donsförare på förbindelsevägen från avfartsvägen från Nynäsvägen, sö-
dergående körbanan. 
4 § 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 påfartsvägen till väg 229, ostgående 
körfält, väster om väg 73.  
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5 § 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 avfartsvägen från väg 73, norrgåen-
de körbanan, i trafikplats Gubbängen, såväl på anslutningen till väg 
229, ostgående körfält, som på anslutningen till väg 229, västgående 
körfält. 
6 § 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 avfartsvägen från väg 229, ostgåen-
de körfält, öster om väg 73.  
 Sträckornas ungefärliga lägen visas på kartbilaga. 
 
      
 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 juni 2009. 
 
 
 
STIG ORUSTFJORD 
 
       Johan Backman 
       Trafikenheten 
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