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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 
 

 

 

 

 

 10 FS 2001:45 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om lokala 

trafikföreskrifter inom Ronneby kommun 
 

beslutad den 11 september 2001. 

 

Utkom från trycket 

den  13 september 

2001 

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av  trafikförordningen, att följande 

lokala trafikföreskrifter skall gälla inom Ronneby kommun. 

 

10 kap 1 § andra stycket 1 och 8  

Huvudled, stopplikt och väjningsplikt 

 

Europaväg 22 
Väg E 22 skall vara huvudled mellan gränsen mellan Ronneby och 

Karlskrona kommuner och motortrafikledens start/slutpunkt 230 meter väster 

om länsväg 669.  

 

Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

länsväg 669 från norr och söder 

enskilda vägar från norr och söder 600 meter öster om länsväg 669 

länsväg 672 

länsväg 673 

enskild väg 748 från norr och söder 

utfart från västra rastplatsen i Förkärla 

 

före utfart på Europaväg 22 

 

Europaväg 22.05 
Väg E 22.05 skall vara huvudled mellan cirkulationsplats Hulta och 140 

meter söder om avfartsväg från Karlshamn i trafikplats Ronneby öst. 

 

Riksväg 30 
Riksväg 30 skall vara huvudled mellan 10 meter söder om södra avfarten 

från väg E22 i trafikplats  

Ronneby väst och gränsen mellan Blekinge och Kronobergs län. 
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Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

lokalgata från öster, 760 meter norr om cirkulationsplats Sörby 

lokalgata från öster, 80 meter söder om länsväg 620 

länsväg 620 

länsväg 637 

södra utfarten från fordonskontrollplats på västra sidan av riksväg 30 vid 

Möllenäs 

norra utfarten från fordonskontrollplats på östra sidan av riksväg 30 vid 

Möllenäs 

enskild väg från Ettebro 

enskild väg från L Silpinge 

enskild väg vid Kartaby 

utfartsväg från Ettebro betongindustri 

enskild väg 261 Krokenvägen 

Hejansvägens norra anslutning 

länsväg 659 

enskild väg 33 

enskild väg 129 

enskild väg 159 

enskild väg från Dockemåla östra anslutningen 

 

före utfart på riksväg 30 

 

Väjningsplikt skall föreligga 
vid färd på 

 

länsväg 642 

länsväg 657 

 

före utfart på riksväg 30 

 

Länsväg 122 

Länsväg 122 skall vara huvudled mellan Karlskrona/ Ronneby 

kommungräns och gränsen mellan Blekinge och Kronobergs. län  

 

Stopplikt skall föreligga 
vid färd på 

 

länsväg 688 i Eringsboda 

enskild väg K355u från Grimsgård, Brunnsvägens norra anslutning 

 

före utfart på länsväg 122 

 

Länsväg 616 
Länsväg 616 skall vara huvudled mellan riksväg 30 och länsväg 631/646 

 

Länsväg 618 
Länsväg 618 skall vara huvudled mellan cirkulationsplats Hulta och 10 

meter söder om länsväg 669 
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Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

länsväg 669 från öster 

 

före utfart på länsväg 618 

 

Länsväg 620 
Länsväg 620 skall vara huvudled mellan riksväg 30 

och Karlshamn/ Ronneby kommungräns . 

 

Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

länsväg 638 , Järnaviksvägen 

enskild väg K 15u från Hjälmsa, Hjälmsavägen 

länsväg 640, Ronnebyvägen östra anslutningen 

enskild väg från Salsjön 

enskild väg K 266u, Sjöarpsvägen 

enskild väg K 420u, Röanvägen 

länsväg 648, Stora Silpingevägen 

enskild väg K 18u från Kättorp, Bommertorpsvägen 

 

före utfart på länsväg 620 

 

Väjningsplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

länsväg 642 

 

före utfart på länsväg 620 

 

Länsväg 628 
Länsväg 628, Galtsjövägen skall vara huvudled mellan länsväg 631 och 

Karlshamn/ Ronneby kommungräns.  

 

Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

Broahejsvägen, Belganet 

Folkskolevägen, Belganet 

enskild väg 147, Strömsjövägen 

  

före utfart på länsväg 628 

 

Länsväg 631 

Länsväg 631, Hällarydsvägen skall vara huvudled mellan länsväg 616/646 

och Karlshamn/ Ronneby kommungräns 
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Stopplikt skall föreligga 
vid färd på 

 

länsväg 643 från Björkeryd, Rastamålavägen 

länsväg 644, Hålabäcksvägen 

länsväg 628 

länsväg 628.01 

länsväg 616 

 

före utfart på länsväg 631 

 

Länsväg 636 
Länsväg 636 skall vara huvudled mellan länsväg 638 och vägens södra 

ändpunkt i Järnavik. 

 

Stopplikt skall föreligga 
vid färd på 

 

länsväg 638, från öster 

före utfart på länsväg 636/638 

anslutningsväg från Järnaviks camping 

 

före utfart på länsväg 636 

 
Länsväg 637 
Länsväg 637 skall vara huvudled mellan riksväg 30 och länsväg 653  

 

Länsväg 638 
Länsväg 638 skall vara huvudled mellan länsväg 620 och 10 meter väster 

om Risanäsvägen. 

 

Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

Evarydsvägen 

enskild väg från Torp 

länsväg 639, Sonekullavägen 

länsväg 621, Hakarpsvägen 

enskild väg K 407u, Väbynäsvägen 

enskild väg , mitt emot enskild väg K 407u i Väby 

enskild väg K 5u, Hjälmserydsvägen 

enskild väg K 215u, Bökeviksvägen 

enskild väg K 214u, Askebodavägen 

enskild väg K 389u, Trollebodavägen 

Västra Dragsnäsvägen 

enskild väg K213u, Spjälkövägens västra utfart  

 

före utfart på länsväg 638 
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Länsväg 641 
Länsväg 641 skall vara huvudled mellan avfartsramp från Karlshamn och 

länsväg 620,samt mellan länsväg 642 och 10 meter öster om Gamla 

Häradsvägen 

 

Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

länsväg 621, Hakarpsvägen 

avfartsväg från Ronneby i tpl Bräkne-Hoby 

 

före utfart på länsväg 641 

 

Väjningsplikt skall föreligga 
vid färd på 

 

länsväg 620 

 

före utfart på länsväg 641/620, västra korsningen 

 
Länsväg 642 
Länsväg 642 skall vara huvudled mellan riksväg 30 och länsväg 620. 

 

Stopplikt skall föreligga 
vid färd på 

 

länsväg 645 från Hejan 

länsväg 647, från Silpinge 

enskild väg K 204u, södra utfarten från Hjärtonemåla 

enskild väg K 204u, norra utfarten från Hjärtonemåla 

enskild väg från väster 380 meter söder om korsning med länsväg 645, 

 utfart från badplats St Skörjesjön 

länsväg 624 

länsväg 643 

 

före utfart på länsväg 642 

 

Väjningsplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

länsväg 641 

 

före utfart på länsväg 642 

 

Länsväg 646 
Länsväg 646 skall vara huvudled mellan riksväg 30 och länsväg 616. 

 

Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

Bräknegårdsvägen, Belganet 

enskild väg K 619u, från östra Belganet 
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Frans Möllers väg, Belganet 

 

före utfart på länsväg 646 

 
Länsväg 652 
Länsväg 652 skall vara huvudled mellan riksväg 30 (trafikplats Kallinge) 

och 10 meter väster om länsväg 653. 
 

Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

gamla riksväg 30, Bredåkravägen 29-45 

 

länsväg 653   

 

före utfart på länsväg 652. 

 

Länsväg 653 
Länsväg 653 skall vara huvudled mellan länsväg 652 och Ronneby / 

Karlskrona kommungräns 

 

Stopplikt skall föreligga 

vid färd på  

 

länsväg 637 

länsväg 656 

enskild väg K 340u, från Lindet 

enskild väg K 717u, från Siggamåla 

enskild väg K 330u, från Svarthövdaryd 

länsväg 657 

 

före utfart på länsväg 653 
 
Länsväg 657 
Länsväg 657 skall vara huvudled mellan riksväg 30 och länsväg 653. 
 

Stopplikt skall föreligga 
vid färd på 

 

enskild väg K 6u, södra utfarten från Kåraryd 

enskild väg K 522, från Långsjöryd 

länsväg 661, Gökadalsvägen 

enskild väg K171u, Klåvbensvägen 

enskild väg K 10u, från Spikahult 

enskild väg K 22u, från Räntemåla 

 

före utfart på länsväg 657. 

 

Länsväg 659 
Länsväg 659 skall vara huvudled mellan riksväg 30 och  

gränsen mellan Blekinge och Kronobergs län.  
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Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

länsväg 661 

länsväg 617 

 

före utfart på länsväg 659. 
 
Länsväg 663 
Länsväg 663 skall vara huvudled mellan väg E22 och länsväg 669. 

 

Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

länsväg 696, södra utfarten 

enskild väg K 133u, från Torkö 

länsväg 696, norra utfarten 

Helgövägen, öster om Yxnarum 

Abergavägen, öster om Yxnarum 

länsväg 660, Heabyvägen 

 

före utfart på länsväg 663. 

 

Länsväg 664 
Länsväg 664 skall vara huvudled mellan länsväg 663 och 100 meter norr om 

korsningen med länsväg 665. 

 

Länsväg 669 
Länsväg 669 skall vara huvudled mellan länsväg 618 och Ronneby / 

Karlskrona kommungräns.  
 

Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

länsväg 667 

länsväg 698 

Bofinksvägen, Ronneby 

Pilfinksvägen, Ronneby 

Rödhakevägen, Ronneby 

Gärestads Bygata 

länsväg 663 

utfartsväg från Leråkra bygdegård 

länsväg 668, från Edestad, norra anslutningen 

 

före utfart på länsväg 669. 

 

Länsväg 670 
Länsväg 670 skall vara huvudled mellan väg E 22 och länsväg 672. 

 

Länsväg 673 
Länsväg 673 skall vara huvudled mellan väg E 22 och Ronneby / 

Karlskrona kommungräns vid Hasslöbron.  
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Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

utfart från Folkets Park ( Gnistan ) 

 

före utfart på länsväg 673. 

 

Motortrafikled 
 

Väg E 22 skall vara motortrafikled mellan  gränsen mellan Karlshamn och 

Ronneby kommun och 230 meter väster om länsväg 669.  

 

Påfartsvägar och avfartsvägar ingår i motortrafikleden i följande 

utsträckning: 
 

Trafikplats BRÄKNE-HOBY 

 

påfartsvägen  mot Ronneby från 10 meter väster om korsningen med länsväg 

621 mot Hakarp. 

 

avfartsvägen från Karlshamn till 10 meter väster om korsningen med länsväg 

621 mot Hakarp 

 

påfartsvägen mot Karlshamn från 10 meter väster om korsningen med 

länsväg 641 

 

avfartsvägen från Ronneby till  10 meter öster om korsningen med länsväg 

641 

 

Rastplats Galtsjön 
 

påfartsvägen  mot Ronneby från 40 meter öster om korsningen med 

förbindelseväg på bro. 

 

avfartsvägen från Karlshamn till 145 meter väster om korsningen med 

förbindelseväg på bro. 

 

påfartsvägen mot Karlshamn från 155 meter väster om korsningen med 

förbindelseväg på bro. 

 

avfartsvägen från Ronneby till  90 meter öster om korsningen med 

förbindelseväg på bro. 

 

Trafikplats RONNEBY VÄST 
 

påfartsvägen  mot Karlskrona från 10 meter väster om korsningen med 

riksväg 30 

 

avfartsvägen från Karlshamn till 10 meter väster om korsningen med riksväg 

30 
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påfartsvägen mot Karlshamn från 10 meter öster om korsningen med  

riksväg 30 

 

avfartsvägen från Karlskrona till 10 meter öster om korsningen med  

riksväg 30 

 

Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

påfartsvägen mot Karlskrona 

 

före utfart på E 22  
 

Trafikplats RONNEBY NORR 

 

påfartsvägen  mot Karlskrona från 10 meter öster om korsningen med 

Nitarevägen 

 

avfartsvägen från Karlshamn till 10 meter öster om korsningen med 

Nitarevägen 

 

påfartsvägen mot Karlshamn från 20 meter öster om korsningen med länsväg 

650 

 

avfartsvägen från Karlskrona till 20 meter öster om korsningen med länsväg 

650 

 

Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

påfartsvägen mot Karlshamn 

 

före utfart på E 22  
 

Trafikplats RONNEBY ÖST 
 

påfartsvägen  mot Karlskrona från 140 meter söder om korsningen med 

avfartsväg från Karlshamn 

 

avfartsvägen från Karlshamn till 140 meter söder om korsningen med 

avfartsväg från Karlshamn 

 

påfartsvägen mot Karlshamn från 140 meter söder om korsningen med 

avfartsväg från Karlshamn 

 

avfartsvägen från Karlskrona till 140 meter söder om korsningen med 

avfartsväg från Karlshamn 
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Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

avfartsvägen från Karlshamn 

 

före utfart på E 22.05  

 
10 kap 1 § andra stycket 4 

 
Cirkulationsplats 
Plats där E 22.05 och länsväg 618 ansluter till varandra skall vara 

cirkulationsplats. Hulta 

 

Plats där riksväg 30 och länsväg 651 ansluter till varandra skall vara 

cirkulationsplats. Sörby 
 

Plats där väg E22, länsväg 663 och länsväg 670 ansluter till varandra skall 

vara cirkulationsplats. Listerby 
    

10 kap 1 § andra stycket 7 
Förbud mot omkörning 

 
Omkörning får inte ske av andra motordrivna fordon än sådana 

tvåhjuliga mopeder eller motorcyklar som saknar sidovagn på: 

 

Väg 30                                  Mellan 500 meter söder om och 350 meter norr 

Backaryd                             om enskild väg mot Äskan. Gäller färd norrut. 

                                             Förbudet gäller inte omkörning av traktor 

                                             och motorredskap. 

 

Väg 30                                  Mellan 310 meter söder om och 390 meter norr 

Backaryd                             om enskild väg mot Äskan. Gäller färd söderut 

                                              Förbudet gäller inte omkörning av traktor  

                                              och motorredskap. 

 

Väg 30                                  Mellan 280-600 meter norr om Skörjevägen. 

Hallabro                              Gäller färd norrut. 

                                             Förbudet gäller inte omkörning av traktor 

                                             och motorredskap. 

 

10 kap 1 § andra stycket 8 
Stopplikt, Väjningsplikt 

 

Länsväg 640 
Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

utfart från Bräkne-Hoby sporthall 

 

före utfart på länsväg 640. 
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Länsväg 641 
Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

utfart från Bräkne-Hoby sporthall 

 

före utfart på länsväg 641. 

 

Väjningsplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

länsväg 640 

 

före utfart på länsväg 641. 

 
Länsväg 668 
Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

enskild väg K 121u, från Levalunda 

enskild väg K 42u, från Bohaga 

 

före utfart på länsväg 668. 

 
Länsväg 672 
Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

enskild väg K 1u, från norr och söder 

utfart från skola, 160 meter sydväst om länsväg 669 

 

före utfart på länsväg 672. 

 
Länsväg 688 
Stopplikt skall föreligga 

vid färd på 

 

länsväg 687, från Gunseryd 

 

före utfart på länsväg 688 

 
Väjningsplikt skall föreligga 
vid färd på 

 

enskild väg K 121u  

enskild väg K 42u 

 

före utfart på länsväg 688. 
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Länsväg 698 
Väjningsplikt skall föreligga 
vid färd på 

 

Friarevägen 

 

före utfart på länsväg 698 

 

10 kap 1 § andra stycket 11 
 

Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje 

stycket. 

Fordon får inte föras med högre hastighet än 50 

kilometer i timmen på : 

 
Väg 616                                          Mellan 0-775 meter norr om länsväg 631/ 

Belganet                                         646 

 

Väg 620                                          Mellan ca 200 meter öster om länsväg 641 

Bräkne-Hoby                                och ca 100 meter väster om länsväg 642 

 

Väg 628                                          Mellan länsväg 631 och 100 meter väster 

Belganet                                        om Folkskolevägen 

 

Väg 631                                          Mellan 240 meter söder om länsväg 628 

Belganet                                        och länsväg 616/646. 

 

Väg 638        Vierydsvägen            Mellan 180-600 meter väster om Törn- 

Dragsnäs                                        holmsvägen. 

 

Väg 638                                          Mellan 300 meter väster om östra anslut- 

Saxemara                                      ningsvägen till Spjälkö och 275 meter 

                                                       nordost om enskild väg K20u. 

                                                       Förbudet gäller inte årligen under tiden 

                                                       15 augusti-15 juni på sträckan mellan  

                                                      10 meter väster om Kalvahagsvägen och 

                                                      60 meter öster om Skärgårdsvägen,  var- 

                                                      dagar utom dag före sön- och helgdag 

                                                      mellan kl 07.00-18.00 (se 30-beslut). 

 

Väg 638                                          Mellan 450-650 meter väster om enskild 

Skönevik                                        väg  K 389 u. 

 

Väg 638                                          Mellan 350 meter öster och 50 meter 

Vieryd                                            väster om enskild väg K 5 u. 

 

Väg 641                                          Mellan 0-100 meter söder om länsväg 620 

Bräkne-Hoby 
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Väg 642                                          Mellan 0-150 meter norr om länsväg 620 

Bräkne-Hoby 

 

Väg 646                                          Mellan 0-350 meter öster om länsväg 616 

Belganet 

 

Väg 648                                          Mellan 650 meter söder om och 600 meter 

Tubbarp                                         norr om plankorsning med järnväg mellan 

                                                        Karlshamn och Ronneby 

 

Väg 653                                          Mellan 350-750 meter norr om länsväg  

Bredåkra                                        652 

 

Väg 657                                          Mellan 350 meter väster om och 170 me- 

Göljahult                                       ter öster om infarten till Blomstergårdens 

                                                       campingplats. 

                                                       Gäller årligen 10 maj-15 september 

 

Väg 657                                         Mellan 20 meter väster om och 250 meter 

Hjorthålan                                    öster om bro över Ronnebyån 

                                                       Gäller årligen 1 maj-31 augusti 

 

Väg 663                                         Mellan 250 meter söder om enskild väg 

Kuggeboda                                   K 133 u och 230 meter väster om enskild 

                                                      väg K 490 u. 

                                                      Förbudet gäller inte på sträckan mellan 

                                                      100 meter söder om och 80 meter norr  

                                                      om väg 666, måndag-fredag mellan kl 

                                                      7.30-18.00 (se 30-beslut) 

 

Väg 663                                         Mellan 200 meter nordöst om och 100 

Yxnarum                                      meter sydväst om länsväg 667 

 

Väg 663                                         Mellan 100 meter väster om länsväg 696 

Korsanäs                                      och 100 meter norr om länsväg 664 

 

Väg 664                                         Mellan länsväg 663 och 50 meter norr om 

Korsanäs                                      enskild väg till Köpe 

 

Väg 664                                         Mellan 0-600 meter öster om vägens  

Gökalv                                          västra ändpunkt vid vändplatsen i Gökalv 

                                                      Gäller årligen 1 april-30 september 

 

 

Väg 666                                         Mellan länsväg 663 och vägens slut vid 

Kuggeboda                                   Kuggeboda brygga 

 

Väg 667                                         Mellan länsväg 663 och enskilda vägen 

Yxnarum                                      till Rolstorp 

 

Väg 668                                         Mellan 440 meter väster och 260 meter 

Edestad                                         öster om enskilda vägen K 42 u     
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Väg 672                                         Mellan 70-260 meter sydöst om länsväg 

Johannishus                                 669 

                                                      Gäller under skoltid mellan  

                                                      kl 07.30-16.00 

 

Enskild väg K 23 u                       Mellan 0-500 meter sydväst om länsväg  

Kartorp                                        667 

 

Enskild väg K 213 u                     På vägens hela sträckning 

Spjälkö 

 

Enskild väg K 206 u                     På vägens hela sträckning Skarupsvägen 

Hasselstad 

 

Enskild väg K 323 u                    Mellan 1100 meter öster om länsväg 673 

Tromtesunda                              och Karlskrona/Ronneby kommungräns 

 

Enskild väg K 389 u                    På vägens hela sträckning 

Trolleboda    Trollebodavägen   Gäller årligen 1 juni-31 augusti 

 

Enskild väg K 398 u                     Mellan 0-700 meter norr om länsväg 638 

Saxemara      Svedalavägen 

 

Belganet        Folkskolevägen      Mellan 0-500 meter norr om länsväg 628 

 

Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen 

på: 

 

Väg 638                                         Mellan 10 meter väster om Kalvhagsvägen 

Saxemara                                      och 60 meter öster om Skärgårdsvägen 

                                                       Förbudet gäller årligen under tiden 

                                                       15 augusti-15 juni på sträckan mellan 

                                                       10 meter väster om Kalvhagsvägen och 

                                                       60 meter öster om Skärgådsvägen, var- 

                                                       dagar utom dag före sön- och helgdag 

                                                       mellan kl 07.00-18.00. Övrig tid se 

                                                       50-beslut 

 

Väg 663                                         Mellan 100 meter söder om och 80 meter 

Kuggeboda                                    norr om länsväg 666 

                                                       Förbudet gäller måndag-fredag, mellan 

                                                       Kl 07.30-18.00 

 

Enskild väg K 133 u                      Mellan länsväg 663 och västra landfästet 

Bökenäs                                        av bron över sundet vid Torkö 

 

Begränsning till lägre hastighet som följer av 3 kap 17 § fjärde stycket 

(Vägverkets föreskrift) 

 

Fordon får inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen 

på: 
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Väg E22                                         Mellan cirka 270 meter väster om och 

Hasslö vägskäl                              cirka 250 meter öster om länsväg 672 

 

Väg E22                                          Mellan 100-290 meter väster om och 

Listerby                                         115-275 meter öster om länsväg 670 

                                                        Gäller norra körbanan (västgående 

                                                        fordon)  
 

Väg E22                                          Mellan 140-290 meter väster om och 

Listerby                                          50-275 meter öster om länsväg 663 

                                                        Gäller södra körbanan (östgående 

                                                        fordon) 

 

Väg E22                                          Mellan cirka 200 meter väster om och 

Ronneby                                         cirka 200 meter öster om länsväg 669 

 

Väg E22                                          På avfartsrampen från Karlshamn 10-190 

Tpl Bräkne-Hoby                          meter väster om länsväg 621 

 

Väg 30                                            Mellan 310 meter söder om enskild väg 

Backaryd                                       mot Äskan och södra gränsen för tättbe- 

                                                       byggt område Backaryd 

 

Väg 30                                           Mellan norra gränsen för tättbebyggt om- 

Backaryd                                      råde  Backaryd och 520 meter norr om 

                                                      Hejanvägen, länsväg 649, södra anslut- 

                                                      ningen 

 

Väg 30                                          Mellan södra gränsen för tättbebyggt om- 

Hallabro                                       råde Hallabro och 560 meter söder om  

                                                      länsväg 646  

                                                      Gäller vid färd norrut 

 

Väg 30                                          Mellan norra gränsen för tättbebyggt om- 

Hallabro                                       råde Hallabro och 100 meter norr om läns- 

                                                      väg 659  

 

Väg 122                                        Mellan södra gränsen för tättbebyggt om- 

Eringsboda                                  råde Eringsboda och 280 meter söder om 

                                                      länsväg 693 

 

Väg 122                                         Mellan norra gränsen för tättbebyggt om- 

Eringsboda                                   råde Eringsboda och 415 meter nordväst 

                                                       om länsväg 688 

 

Fordon får inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen  

på: 

 

Väg E22                                         Mellan 100 meter väster om och 115 me- 

Listerby                                         ter öster om länsväg 670 

                                                       Gäller norra körbanan (västgående 

                                                       fordon)  
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Väg E22                                         Mellan 140 meter väster och 50 meter 

Listerby                                         öster om länsväg 663 

                                                       Gäller södra körbanan (östgående 

                                                       fordon) 

 

10 kap 1 § andra stycket 16 

 
Motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon får inte föras, om  

Fordonets eller fordonstågets längd överstiger 12 meter, på 

 

Hallabro    Gamla Kongavägen    Mellan länsväg 659, Kongavägen och 

                                                       gränsen för tättbebyggt område Hallabro 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 oktober 2001. 

 

I samband med detta beslut upphäver länsstyrelsen alla tidigare beslut på 

ovannämnda sträckor som har fattats med stöd av vägtrafikkungörelsen som 

upphört att gälla i och med att den nya trafikförordningen trädde i kraft den 

1 oktober 1998. 

 

BENGT ALMQVIST 

                                      Britt-Marie Andersson 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


