
 
 
 
 

Kalmar läns författningssamling 
Länsstyrelsen 
   
 
 
Länsstyrelsens i Kalmar län lokala trafikföreskrifter om 
cirkulationsplats i korsningen mellan vägarna 34 och 129 samt 
hastighetsbegränsning på dessa vägar i Hultsfreds kommun 
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Utkom från trycket 
Den 2 maj 2008 

 beslutade den 28 april 2008 (drn. 258-9711-07). 
 
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 4 
och 3 § första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276), att 
korsningen mellan väg 34 och väg 129 i Hultsfreds kommun skall 
vara cirkulationsplats. 
 
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 15 
och 3 § första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276), följande 
beträffande väg 129. 
 
Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap 17 § 3 
stycket trafikförordningen (bashastighet) får östergående fordon på 
väg 129 mellan 130 meter väster om cirkulationsplatsen mellan väg 
34 och väg 129 och samma cirkulationsplats inte får föras med 
högre hastighet än 50 km/h.  
 
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 15 
och 3 § första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276), följande 
beträffande väg 34. 
 
Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets 
föreskrift (VVFS 2007:592) om hastighetsbegränsning på väg 34 i 
Kalmar län får södergående fordon på väg 34 inte föras med högre 
hastighet än  

• 70 km/h mellan 200 meter norr om ovan nämnda 
cirkulationsplats och 100 meter norr om samma 
cirkulationsplats, 

• 50 km/h mellan 100 meter norr om ovan nämnda 
cirkulationsplats och samma cirkulationsplats. 

 
Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets 
föreskrift (VVFS 2007:592) om hastighetsbegränsning på väg 34 i 
Kalmar län får norrgående fordon på väg 34 inte föras med högre 
hastighet än  
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• 70 km/h mellan 200 meter söder om ovan nämnda 
cirkulationsplats och 100 meter söder om samma 
cirkulationsplats, 

• 50 km/h mellan 100 meter söder om ovan nämnda 
cirkulationsplats och samma cirkulationsplats. 

 
Föreskriften träder i kraft den 5 maj 2008. 
 
 
 
SVEN LINDGREN 
 
                                                               Zeinab Fazli 
 


