Trafikverket

TRVTFS :
Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg E22 i Blekinge
län;
beslutade den
Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 §
fjärde stycket trafikförordningen (1998:1276).
I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje
stycket trafikförordningen (1998:1276) ska den högsta
tillåtna hastigheten på väg E22 i Blekinge län vara enligt
följande.
Vägsträcka
mellan

och

km/tim

260 meter sydväst om väg 250 meter söder om
510 Ekengård
väg 511 Ysane

90

250 meter söder om väg 1250 meter väster om
511 Ysane
väg 569 Svenstorp

80

1250 meter väster om väg 430 meter väster om
569 Svenstorp
väg 678 Skillinge

100

430 meter väster om väg 300 meter öster om väg
678 Skillinge
675 Bjärby
vägdelen för trafik i östlig färdriktning
mellan
och
300 meter öster om väg väg 678 trafikplats
675 Bjärby
Nättraby

80

km/tim
100

vägdelen för trafik i västlig färdriktning
mellan
och
km/tim
100 meter öster om väg 300 meter öster om väg 100
678 trafikplats Nättraby 675 Bjärby

TRVTFS :

vägdelen för trafik i östlig färdriktning
mellan
och
km/tim
Väg E22.06 trafikplats
väg 736/745
Karlskrona Väst
cirkulationsplats Lösen
100
vägdelen för trafik i västlig färdriktning
mellan
och
km/tim
väg 736/745
300 meter väster om väg 100
cirkulationsplats Lösen E22.06 trafikplats
Karlskrona Väst
mellan
och
väg 736/745
väg 753 Jämjö
cirkulationsplats Lösen
väg 753 Jämjö

km/tim

Kalmar länsgräns

90
100

2§ I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje
stycket trafikförordningen (1998:1276) ska den högsta tillåtna
hastigheten på påfartsvägarna vara 100 km/tim:
-

från 120 meter nordväst om väg 621 till väg E22,
från 130 meter väster om väg 641 till väg E22,
för trafik i östlig färdriktning från rastplatsen vid Galtsjön från
40 meter öster om förbindelsevägen över väg E22 till väg E22,
för trafik i västlig riktning från rasplatsen vid Galtsjön från
120 meter väster om förbindelsevägen över väg E22 till väg
E22.

______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 juni 2012, då
Vägverkets
föreskrifter
(VVFS
2009:766)
om
hastighetsbegränsning på väg E22 i Blekinge län ska
upphöra att gälla.

GUNNAR MALM
Loella Fjällskog
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