
ISSN 0347-1497 

 

Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 
 

 

 10 FS 2009:35  
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift med lokal 

trafikföreskrift om hastighetsbegränsning, förbjuden 

vänstersväng, förbud mot infart med fordon och  

stopplikt på del av väg E 22 i Blekinge län; 
 

beslutad den 22 oktober 2009. 

 

Utkom från trycket 

den 22 oktober 2009 

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 

trafikförordningen.  

 

 

Vänstersväng 
På E 22 vid korsning med norra anslutningen till enskilda vägen 20227.4  

får fordon inte svängas åt vänster.  

 

På E 22 i korsning med väg 755 får fordon inte svängas åt vänster. 

 

På E 22 mellan 930 meter söder om väg 756 och 1130 meter söder om samma  

väg får fordon inte svängas åt vänster. 

 

På E 22 vid infart till fastigheten Stålemara 3:12 (470 meter sydväst om  

väg 756) får fordon inte svängas åt vänster. 

 

På E 22 vid korsning med enskilda vägen 20199 mot Övre Tång får fordon    

inte svängas åt vänster. 

 

På väg E 22 i korsning med väg 759 får fordon inte svängas åt vänster. 

 

Förbjuden färdriktning 
På ögla för vänstersvängande i korsning med enskilda vägen 20227.4  

(norra anslutningen) får fordon inte föras i nordöstlig färdriktning. 

 

På anslutningsväg från E 22 mot väg 755 får fordon inte föras i  

sydvästlig färdriktning. 

 

På ögla för vänstersvängande på västra sidan av E 22 i korsning med  

väg 755 får fordon inte föras i nordöstlig färdriktning. 

 

På ögla för vänstersvängande vid infart till fastigheten Stålemara 3:12  

(470 meter sydväst om väg 756) får fordon inte föras i nordöstlig färdriktning. 
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På vändplats 230 meter sydväst om väg 756 fordon inte föras i sydvästlig färdriktning. 

 

På ögla för vänstersvängande på östra sidan av E 22 vid korsning med enskilda 

vägen 20199 får fordon inte föras i sydvästlig färdriktning. 

 

På ögla för vänstersvängande på västra sidan av E 22 vid korsning med enskilda 

vägen 20199 får fordon inte föras i nordöstlig färdriktning. 

 

På ögla för vänstersvängande i korsning med väg 759 får fordon inte föras i sydvästlig 

färdriktning. 

 

Stopplikt 

Förare av fordon på enskilda vägen 20575 mot Norra Binga som ämnar färdas in             

på E 22 har stopplikt före infart på E 22. 

 

Förare av fordon på ögla för vänstersväng på västra sidan av E 22 i korsning med          

väg 755 som ämnar färdas in på E 22 har stopplikt före infart på E 22. 

 

Förare av fordon på ögla för vänstersväng på östra sidan av E 22 vid korsning med 

enskilda vägen 20199 som ämnar färdas in på E 22 har stopplikt före infart på E 22. 

 

Förare av fordon på ögla för vänstersväng på östra sidan av E 22 vid korsning med        

väg 759 som ämnar färdas in på E 22 har stopplikt före infart på E 22. 

 

Hastighet 

Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets föreskrifter,  

får fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen på E 22  

mellan 240 meter sydväst om väg 756 och den södra gränsen till det tättbebyggda  

området i Fågelmara. 
 

Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets föreskrifter, får  

fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen på E 22 mellan den  

norra gränsen till det tättbebyggda området i Fågelmara och 900 meter sydväst om 

enskilda vägen v 20199 mot Övre Tång. 

 

Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets föreskrifter, får  

fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen på väg E 22 mellan  

500 meter sydväst om väg 760 och länsgränsen mot Kalmar. 

 

Föreskriften träder i kraft den 18 november 2009. 

 

Samtidigt upphäver Länsstyrelsen motsvarande delar av föreskriften 10 FS 2001:38. 

 

 

GUNVOR ENGSTRÖM 

 

Bengt  Almqvist 

  

 


