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Länsstyrelsen

01FS 2008:495
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala  
trafikföreskrifter
om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. på väg
222, Nacka kommun;

Utkom från trycket 
den 3 december 2008

beslutade den 27 oktober 2008 
(dnr 2581-2008-85221).

 Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § 
andra stycket 5 och 8 samt 3 § första stycket 2 a) trafikförordningen 
(1998:1276), följande. 
1 § På väg 222 skall, mellan 200 meter väster om planskildheten i tra-
fikplats Skvaltan och planskildheten i trafikplats Nacka, körfältet längst 
till höger vid färd i västlig riktning vara körfält för fordon i linjetrafik 
m.fl. I körfältet får, utöver vad som framgår av 8 kap. 2 § första stycket 
trafikförordningen, föras taxi, motorcykel, fordon som kör färdtjänst-
uppdrag och buss med en totalvikt över 3,5 ton i beställningstrafik.
2 § På väg 222 skall, mellan 350 meter väster om planskildheten i tra-
fikplats Nacka och 350 meter öster om gränsen till Stockholms kom-
mun i trafikplats Lugnet, körfältet längst till höger vid färd i västlig 
riktning vara körfält för fordon i linjetrafik m.fl. I körfältet får, utöver 
vad som framgår av 8 kap. 2 § första stycket trafikförordningen, föras 
taxi, motorcykel, fordon som kör färdtjänstuppdrag och buss med en to-
talvikt över 3,5 ton i beställningstrafik.
 Sträckornas ungefärliga lägen visas på kartbilaga. 

     

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 januari 2009. 
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2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsens lokala trafikföreskrif-
ter om förbud mot trafik med andra fordon än fordon i linjetrafik, taxi, 
motorcykel och fordon som kör färdtjänstuppdrag på väg 222, Nacka 
kommun, beslutade den 12 augusti 2004, dnr 2581-2004-50444 (01FS 
2004:217).

STIG ORUSTFJORD 

       Johan Backman 
       Trafikenheten 
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Bilaga till Länsstyrelsens i Stockholms län 
lokala trafikföreskrifter, dnr 2581-2008-85221

1 § På väg 222 skall, mellan 200 meter väster om planskildheten i trafikplats Skvaltan och 
planskildheten i trafikplats Nacka, körfältet längst till höger vid färd i västlig riktning vara 
körfält för fordon i linjetrafik m.fl. I körfältet får, utöver vad som framgår av 8 kap. 2 § 
första stycket trafikförordningen, föras taxi, motorcykel, fordon som kör 
färdtjänstuppdrag och buss med en totalvikt över 3,5 ton i beställningstrafik.

2 § På väg 222 skall, mellan 350 meter väster om planskildheten i trafikplats Nacka och 
350 meter öster om gränsen till Stockholms kommun i trafikplats Lugnet, körfältet längst 
till höger vid färd i västlig riktning vara körfält för fordon i linjetrafik m.fl. I körfältet får, 
utöver vad som framgår av 8 kap. 2 § första stycket trafikförordningen, föras taxi, 
motorcykel, fordon som kör färdtjänstuppdrag och buss med en totalvikt över 3,5 ton i 
beställningstrafik.  

Väg 222 Trafikplats 
Skvaltan Trafikplats 

Nacka

Trafikplats Lugnet 

1 § 

2 § Kommungräns 

Publicerat på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling den 8 juni 2010


