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Länsstyrelsen

01FS 2006:222
Länsstyrelsens i Stockholms län lokala  
trafikföreskrifter
om ändring av Länsstyrelsens lokala 
trafikföreskrifter (01FS 2003:171) om hastighets-
begränsning på del av väg 1043, Österåkers 
kommun;

Utkom från trycket 
den 15 december 2006

beslutade den 1 december 2006
(dnr 2581-2006-69334).

 Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § 
andra stycket 11 p och 3 § första stycket 2a) trafikförordningen 
(1998:1276) följande. 

1 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § 
tredje stycket trafikförordningen får fordon inte föras med högre has-
tighet än 50 kilometer i timmen på väg 1043 mellan väg 1036 och 950 
meter väster om väg 1041. 

2 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § 
tredje stycket trafikförordningen får fordon inte föras med högre has-
tighet än 30 kilometer i timmen på väg 1043 mellan 950 meter väster 
om väg 1041 och 450 meter väster om samma väg. Hastighetsbegräns-
ningen skall gälla dygnet runt, alla årets dagar. 

3 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § 
tredje stycket trafikförordningen får fordon inte föras med högre has-
tighet än 50 kilometer i timmen på väg 1043 mellan 450 meter väster 
om väg 1041 och omedelbart öster om samma väg. 

Vägsträckornas ungefärliga lägen visas på kartbilaga. 

     

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007. 
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2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsens i Stockholms län be-
slut om lokala trafikföreskrifter den 15 oktober 2003 (01FS 2003:171), 
dnr 2581-2003-78919. 

BO HANSSON 

       Carmen R Blomstrand 
       Trafikenheten 



Bilaga till Länsstyrelsens i 
Stockholms län lokala 
trafikföreskrifter, dnr 2581-2006-
69334. 

1 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket 
trafikförordningen får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen på väg 
1043 mellan väg 1036 och 950 meter väster om väg 1041. 

2 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket 
trafikförordningen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på väg 
1043 mellan 950 meter väster om väg 1041 och 450 meter väster om samma väg. 
Hastighetsbegränsningen skall gälla dygnet runt, alla årets dagar. 

3 § Med begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket 
trafikförordningen får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen på väg 
1043 mellan 450 meter väster om väg 1041 och omedelbart öster om samma väg. 
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