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Konsekvensutredning gällande stopplikt på vägar som 
ansluter till väg 15, Olofströms kommun 

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 
Trafikverket Region Syd (i fortsättningen Trafikverket) har till 
Länsstyrelsen kommit in med en ansökan om nya lokala 
trafikföreskrifter samt upphävande av föreskriften 10TFS 2019:15 om 
stopplikt före infart på väg 15, Olofströms kommun. Trafikverket har 
noterat att samtliga vägar med stopplikt mot väg 15 inte tas upp av 
lokala trafikföreskriften 10TFS 2019:15 om stopplikt före infart på väg 
15, Olofströms kommun. De stopplikter som inte finns i 10TFS 2019:15 
fanns med i den upphävda samlingsföreskriften 10FS 2000:44, eller så 
saknas föreskrift. Till följd av detta föreslår Trafikverket föreskrift som 
innehåller samtliga vägar med stopplikt före infart på väg 15.  

Den kommande regleringen syftar således till att återinföra och samla 
bestämmelser om stopplikt på vägar som ansluter till väg 15, Olofströms 
kommun. I den delen som den föreslagna regleringen avser gällande 
bestämmelser i 10TFS 2019:15 samt de bestämmelser som tidigare 
funnits i den felaktigt upphävda samlingsföreskriften för Olofströms 
kommun 10FS 2000:44 medför den inte någon ny reglering. Dessa delar 
av ansökan tas därför inte upp i denna konsekvensutredning, eftersom 
Länsstyrelsen bedömer att det saknas skäl att genomföra en 
konsekvensutredning beträffande de ovannämnda bestämmelserna. 

Utöver de anslutande vägarna som redan har eller tidigare haft stopplikt 
före infart på väg 15 föreslår Trafikverket att stopplikt införs på ett antal 
enskilda vägar som i dagsläget är utmärkta med väjningsplikt mot väg 
15 eller saknar utmärkning av stopp- eller väjningsplikt. De vägarna som 
berörs är enskilda vägar 20320 (Norra Värhulsvägen), 20254 
(Karstorpsvägen), 20254 (Röanvägen) och 20384 (Häradsvägen), varav 
de tre första är i dagsläget utmärkta med väjningsplikt mot väg 15, 
medan enskilda vägen 20384 (Häradsvägen) saknar utmärkning av 
stopp- eller väjningsplikt. Skälen till att även dessa vägar ska regleras 
med stopplikt mot väg 15 är trafiksäkerheten, då högsta tillåtna hastighet 
på de aktuella sträckorna av väg 15 är 80 km/tim. 

Polismyndigheten och Olofströms kommun har fått yttra sig över 
Trafikverkets ansökan. 

 

Konsekvensutredning  
 

Datum 
2022-12-28  
 

  
 

Ärendebeteckning  
258-5450-2022  
 

Page 1 of 7



Länsstyrelsen Blekinge Konsekvensutredning  
 

2022-12-28  
 

2 (4) 
 

258-5450-2022  

 
 

Polisen har meddelat att myndigheten inte har något att erinra mot 
aktuell ansökan. 

Olofströms kommun har i sitt yttrande uppgett att kommunen ser positivt 
på att arbete med lokala trafikföreskrifter uppdateras och aktualiseras. 
Kommunen delar Trafikverkets bedömning att väjningsplikt på enskilda 
vägar som Olofströms kommun förvaltar bör ersättas av stopplikt av 
trafiksäkerhetsskäl. Kommunala vägar där kommunen är väghållare, 
enligt ansökan, är redan utmärkta med stopplikt. Kommunen bedömer 
vidare att det åligger väghållningsmyndigheten för väg 15 att uppdatera 
utmärkningen på de vägar där det saknas utmärkning eller där det av 
trafiksäkerhetsskäl ska vara stopplikt. Det åligger inte väghållaren på de 
enskilda vägarna att genomföra denna utmärkning som nu ändras. 
Kommunen framhäver därtill vikten av att ikraftträdandet sker snarast 
möjligt, så att utmärkning överensstämmer med lokala trafikföreskrifter. 

2. Beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns 
och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer 
till stånd 

2.1 Alternativa lösningar  
De föreslagna förändringarna i berörda korsningar motiveras utifrån 
trafiksäkerhetsskäl. En alternativ lösning för att höja trafiksäkerheten i 
berörda korsningar hade kunnat vara att besluta om sänkt hastighet på 
den aktuella sträckan av väg 15. Väg 15 är en statlig riksväg, som är 
utpekad som funktionellt prioriterad väg för godstransporter, långväga 
personresor och kollektivtrafik. Sträckan är högtrafikerad. Det innebär 
att det ställs höga krav på framkomlighet och tillgänglighet utmed 
vägen. Vid den sammantagna bedömningen framstår därför en 
hastighetsbegränsning på väg 15 som ett mindre ändamålsenligt 
alternativ, enligt Länsstyrelsens mening. 

2.2 Effekter om en reglering inte kommer till stånd  
Vid utebliven reglering förblir trafiksäkerheten i berörda korsningar 
bristfällig, vilket kan leda till trafikolyckor som annars hade kunnat 
undvikas. 

3. Berörda 
De som berörs av regleringen är samtliga trafikanter som färdas på de 
berörda vägsträckorna. 
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4. Bemyndigandet 
Enligt 10 kap. 3 § andra stycket och 1 § andra stycket punkt 12 
trafikförordningen (1998:1276) får Länsstyrelsen meddela lokala 
trafikföreskrifter om bl.a. stopplikt. 

5. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 
De kostnadsmässiga konsekvenserna torde begränsas till kostnaderna för 
administration hos Länsstyrelsen och de berörda myndigheterna samt 
kostnaderna för tillkännagivandet av föreskriften genom skyltning. 

Regleringen kan inte anses få andra effekter av betydelse för företags 
arbetsförutsättningar, deras konkurrensförmåga eller villkor i övrigt samt 
inte heller få effekter av betydelse för kommuner eller landsting. 

Mot bakgrund av ovanstående anser Länsstyrelsen att nyttan av 
föreslagen reglering i form av ökad trafiksäkerhet i berört område 
överstiger de samhällsekonomiska kostnaderna. Det bedöms därför som 
motiverat att besluta om stopplikt på de aktuella enskilda vägarna före 
utfart på väg 15. 

6. Europeiska Unionen  
Den föreslagna regleringen bedöms inte påverka Sveriges skyldigheter 
som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.  

7. Tidpunkt för ikraftträdande och informationsinsatser  
Ikraftträdandet bör ske omgående eftersom kommande reglering syftar 
till att höja trafiksäkerheten och då det inte har framkommit några skäl 
till att dröja. Länsstyrelsen bedömer att ikraftträdandet av föreskriften 
inte kräver några särskilda informationsinsatser utöver skyltning. 
Föreskriften kommer att införas i svensk trafikföreskriftssamling 
(STFS). 

 

Alla som önskar inkomma med yttrande kan göra detta genom att 
förslaget och konsekvensutredningen hålls tillgänglig på 
Länsstyrelsens i Blekinge län hemsida www.lansstyrelsen.se/blekinge.  

Eventuella yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 24 
januari 2022. Uppge diarienummer 258-5450-2022 på yttrandet. 
Yttrandet ska vara skriftligt och kan skickas med e-post till 
blekinge@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen i Blekinge 
län, 371 86 Karlskrona. 
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Bilagor 
1. Trafikverkets ansökan om nya lokala trafikföreskrifter samt 

upphävande av föreskriften 10TFS 2019:15 om stopplikt på väg 
som ansluter till väg 15, Olofströms kommun. 

2. Utkast av Länsstyrelsens lokala trafikföreskrift. 
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Trafikverket 
Box 810 
781 28 Borlänge 
 

trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
 

 

 

Mall_Hemställan_Länstyrelsen_stopp_väg15 - kopia  

 Länsstyrelsen i Blekinge län 
Funktionen för juridik 
Att. Margarita Mikalsen 
 
 
 

 

Ansökan om nya lokala trafikföreskrifter samt upphävande av 
föreskriften 10TFS 2019:15 om stopplikt på väg som ansluter till 
väg15, Olofströms kommun. 

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd, ansöker nya lokala trafikföreskrifter samt upp-

hävande av föreskriften 10TFS 2019:15 om stopplikt före infart på väg 15, Olofströms kommun. 

Trafikverket Region Syd har noterat att samtliga vägar med stopplikt mot väg 15 inte tas upp av lokala 

trafikföreskriften 10TFS 2019:15 om stopplikt före infart på väg 15, Olofströms kommun. De 

stopplikter som inte finns i 10TFS 2019:15 finns med i den upphävda samlingsföreskriften 10 FS 

2000:44, eller så saknas föreskrift. Till följd av detta så föreslår vi en nya föreskrifter som innehåller 

samtliga vägar med stopplikt före infart på väg 15.  

Enskilda vägarna 20320 Norra Värhulsvägen, 20254 (Karstorpsvägen) och 20254 (Röanvägen) är 

utmärkta som väjningsplikt mot väg 15. Enskilda vägen 20384 (Häradsvägen) saknar utmärkning av 

stopp eller väjningsplikt. Vi föreslår att även dessa anslutningar av trafiksäkerhetsskäl regleras med 

stopplikt mot väg 15. Högsta tillåten hastighet på de aktuella sträckorna av väg 15 är 80 km/tim.  

Förslag till nya lokala trafikföreskrifter: 

Stopplikt 

Förare av fordon på följande vägar har stopplikt före infart på väg 15 inom Olofströms 

kommun: 

väg 545  

Enskilda vägen 20320, Norra Värhultsvägen 

väg 544  

Enskilda vägen 20254, Karstorpsvägen 

Enskilda vägen 20254, Röanvägen 

Enskilda vägen 20384, Häradsvägen 

väg 116, Bromöllavägen 

väg 539, norra anslutningen  

Brostugevägen 

Enskilda vägen 20345, Rosenforsvägen 

Kommunal gata till vattenverk, östra sidan  

Vändögla, västra sidan, mitt emot kommunal gata till vattenverk 

väg 116, Rydvägen 

Saffa Dagduk, PLsyt  2022-07-12 
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Trafikverket 
Box 810 
781 28 Borlänge 
 

trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
 

 

 

Odasjövägen 

väg 611, Vilshultsvägen 

väg 540 

väg 585 

Stansvägen, Vilshult 

Enskilda vägen 20294, Tångvägen, Vilshult 

Enskilda vägen 20464, Industrivägen, Vilshult  

Enskilda vägen 20192, Norra Fröatorpsvägen 

Enskilda vägen 20118, Höghultsvägen 

Skälmershults byväg 

väg 596 

Trafikverket Region Syd föreslår Länsstyrelsen att de nya lokala trafikföreskrifterna ska 

träda ikraft snarast möjligt. 

 

Stefan Johansson 

Trafikingenjör 

 

 

Bilaga  

Karta  
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Trafikverket 
Box 810 
781 28 Borlänge 
 

trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Texttelefon: 010-123 50 00 
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Karta med inringade korsningar där vi föreslår förändring från väjningsplikt till stopplikt 

mot väg 15 
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Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter om 
stopplikt före utfart på väg 15, Olofströms kommun; 

beslutade den xx 2023. 
(258-5450-2022) 
 
Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 12 och 10 kap. 3 § 
första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276). 
 
1 § Förare av fordon på följande vägar har stopplikt före infart på väg 15 inom Olofströms 
kommun: 

- väg 545 
- enskild väg 20320, Norra Värhultsvägen 
- väg 544 
- enskild väg 20254, Karstorpsvägen 
- enskild väg 20254, Röanvägen 
- enskild väg 20384, Häradsvägen 
- väg 116, Bromöllavägen 
- väg 539, norra anslutningen 
- Brostugevägen 
- enskild väg 20345, Rosenforsvägen 
- kommunal gata till vattenverk, östra sidan 
- vändögla, västra sidan, mitt emot kommunal gata till vattenverk 
- väg 116, Rydvägen 
- Odasjövägen 
- väg 611, Vilshultsvägen 
- väg 540 
- väg 585 
- Stansvägen, Vilshult 
- enskild väg 20294, Tångvägen, Vilshult 
- enskild väg 20464, Industrivägen, Vilshult 
- enskild väg 20192, Norra Fröatorpsvägen 
- enskild väg 20118, Höghultsvägen 
- Skälmershults byväg och 
- väg 596. 

________________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den xx 2023, då Länsstyrelsens i Blekinge län lokala 
trafikföreskrifter (10TFS 2019:15) om stopplikt utmed väg 15, Olofströms kommun ska 
upphöra att gälla. 
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XX 

 xx 


	Konsekvensutredning 5450-2022
	Konsekvensutredning
	Konsekvensutredning gällande stopplikt på vägar som ansluter till väg 15, Olofströms kommun
	1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
	2. Beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd
	2.1 Alternativa lösningar
	2.2 Effekter om en reglering inte kommer till stånd

	3. Berörda
	4. Bemyndigandet
	5. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser
	6. Europeiska Unionen
	7. Tidpunkt för ikraftträdande och informationsinsatser
	Bilagor


	Förslag om permanenta lokala trafikföreskrifter om nya lokala trafikföreskrifter samt upphävande av föreskriften 10TFS 201915 om stopplikt på väg som ansluter till väg15, Olofströms kommun

	Utkast 5450-2022

