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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 
 

 

  

  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter med lokal 

trafikföreskrift om ändrade hastighetsgränser och 

förbjuden färdriktning på del av väg 28; 
 

beslutad den 10 augusti 2011. 

 

10 FS 2011:27 
Utkom från trycket 

den 11 augusti 2011 

Väg 28 mellan Inglatorp och Rödeby byggs om till mötesseparerad väg  

med mitträcke. Med anledning härav beslutar länsstyrelsen i Blekinge län  

om lokala trafikföreskrifter. 

 

Länsstyrelsen i Blekinge län föreskriver med stöd av 10 kap. 1§ andra 

stycket 10 trafikförordningen (1998:1276) följande. 

 

Förbjuden färdriktning 

På separat avfartsväg mellan väg 28 och enskilda vägen 20185 mot Inglatorp  

får fordon inte föras i sydlig färdriktning. 

 

Förbjuden vänstersväng 

På väg 28 i norrgående färdriktning vid enskilda vägen 20185 mot Inglatorp  

får fordon inte svängas åt vänster. 

 

Hastighet 

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

15 och 10 kap. 3 § första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276) följande: 

 

På väg 28 i norrgående färdriktning mellan påfartsramp till E 22 mot Kalmar 

(gräns för väghållarområde) och 50 meter norr om påfartsramp till E 22 mot 

Malmö får fordon inte föras med högre hastighet än 60 kilometer i timmen. 

 

På väg 28 i södergående färdriktning mellan påfartsramp till E 22 mot 

Kalmar (gräns för väghållarområde) och 150 meter norr om påfartsramp till 

E 22 mot Malmö får fordon inte föras med högre hastighet än 60 kilometer  

i timmen. 

 

På väg 28 i norrgående färdriktning mellan 150 meter söder om väg 724,  

Cirkulationsplats Torskors och 90 meter norr om samma väg får fordon inte  

föras med högre hastighet än 60 kilometer i timmen. 
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På väg 28 i södergående färdriktning mellan 80 meter söder 

om väg 724, Cirkulationsplats Torskors och 150 meter norr om 

samma väg får fordon inte föras med högre hastighet än 60 kilo- 

meter i timmen. 

 

På väg 28 i norrgående färdriktning mellan 120 meter söder om 

Rödebyekvägen i Rödeby och 20 meter söder om samma väg 

får fordon inte föras med högre hastighet än 60 kilometer i 

timmen. 

 

På väg 28 mellan 150 meter söder om väg 727, Johannesbergs- 

vägen och 150 meter norr om samma väg får fordon inte föras  

med högre hastighet än 60 kilometer i timmen. 

 

Föreskriften träder i kraft den 31 augusti 2011. 

 

De delar av 10 FS 2001:38 och 10 FS 2010:18 som rör 

hastigheter på väg 28 mellan väg E 22 och 400 meter  

nordväst om väg 727 i Rödeby upphävs samma dag. 

 

 

 

GUNVOR ENGSTRÖM 

 

       Bengt  Almqvist 

  

 


