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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 
 

 

 

 

 

 10 FS 2004:40 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrift om 

hastigheter och cirkulationsplats på E 22 vid Vambåsa, 

Ronneby kommun; 
 

beslutad den  2 november 2004. 

 

Utkom från trycket 

den 4 november 

2004 

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av dels 10 kap 1 § andra  

stycket 4 och 11, dels 10 kap 3 § punkt 2 trafikförordningen. 

 

Cirkulationsplats 

Plats där E 22 och länsväg 672 och 673 ansluter till varandra skall vara 

cirkulationsplats. 

 

Hastighet 

På E 22 mellan en punkt 130 m väster och en punkt 135 m öster om väg 

672/673 får fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim 

 

På E 22:s södra sida mellan en punkt 270 m väster och en punkt 130 m väster 

om väg 672/673 får fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim 

 

På E 22:s norra sida mellan en punkt 250 m öster och en punkt 135 m öster 

om väg 672/673 får fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim 

 

På länsväg 672 mellan E 22 och en punkt 125 m norr om samma väg får 

fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim 

 

På länsväg 673 mellan E 22 och en punkt 125 m söder om samma väg får 

fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim 

 

På länsväg 673:s östra sida mellan en punkt 235 m söder och en punkt 125 m 

söder om E 22 får fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim 

 

Föreskriften träder i kraft den 15 november 2004. 
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Länsstyrelsen upphäver besluten i FS 2001:45 om stopplikt på länsväg 762 

och länsväg 673 samt beslut om 70 km/tim på E 22. 

 

Detta beslut kan överklagas till Vägverket inom tre veckor från den dag 

föreskriften kungjordes i länets författningssamling. 

 

 

 

PER ARNE ANDREASSON 

 

Bengt Almqvist 


