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Utkom från trycket  
den 22 maj 2002 

Länsstyrelsens i Örebro län tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter i samband med cykeltävlingen 
”Cykeltouren” den 28 maj – 2 juni 2002. 

Beslutade den 21 maj 2002 
Dnr: 258-02022-2002 
 
Länsstyrelsen i Örebro län beslutar med stöd av 10 kap 1 § 3 st 
trafikförordningen (1998:1276) följande tillfälliga lokala trafikföre-
skrifter i samband med ”Cykeltouren”. 
 
Förbud mot fordonstrafik 
 
På Norra Kungsvägen i Kumla kommun mellan korsningen med 
Drottninggatan/John Norlanders gata och korsningen med Östra leden råder 
förbud för fordonstrafik för andra än tävlande och funktionärer, den 28 maj 
2002 kl 16.30-18.30. 
 
På Östra Leden i Kumla kommun mellan korsningen med Norra Kungsvägen 
och korsningen med John Norlanders gata råder förbud för fordonstrafik för 
andra än tävlande och funktionärer, den 28 maj 2002 kl 16.30-18.30. 
 
På John Norlanders gata i Kumla kommun mellan korsningen med Norra 
Kungsvägen och korsningen med Östra leden råder förbud för fordonstrafik 
för andra än tävlande och funktionärer, den 28 maj 2002 kl 16.30-18.30. 
 
På Järnvägsgatan mellan korsningen med Parkgatan och korsningen med 
Röforsvägen i Laxå kommun råder förbud mot fordonstrafik för andra än 
tävlande och funktionärer den 29 maj 2002 kl 17.30 – 20.00. 
 
På Röforsvägen mellan korsningen med Järnvägsgatan och korsningen med 
Fabriksgatan i Laxå kommun råder förbud mot fordonstrafik för andra än 
tävlande och funktionärer den 29 maj 2002 kl 17.30 – 20.00. 
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På den sträcka i Karlskoga kommun som är angiven som varvlopp i enlighet 
med till ansökan bifogad karta råder förbud för fordonstrafik för andra än 
tävlande och funktionärer, den 30 maj 2002 kl 18.00-20.00. 
 
På Gruvstugutorget i Ljusnarsbergs kommun råder förbud mot fordonstrafik 
för andra än tävlande och funktionärer den 1 juni 2002 kl. 13.00-15.00. 
 
På Bergmästaregatan mellan Gruvstugutorget och Kristinaplan i 
Ljusnarsbergs kommun råder förbud mot fordonstrafik för andra än tävlande 
och funktionärer den 1 juni 2002 kl. 12.30-15.00. 
 
På den sträcka i Örebro kommun som är angiven som varvlopp i enlighet med 
till ansökan bifogad karta råder förbud för fordonstrafik för andra än tävlande 
och funktionärer den 2 juni 2002 kl 13.00-15.00. 
 
Begränsning till lägre hastighet 
 
På rv 50 vid Blåberga i Askersunds kommun, mellan en punkt 400 m söder 
om korsningen med lv 627 och en punkt 400 m norr om samma korsning får 
fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim den 28 maj 2002 kl 14.30 
- 16.30. 
 
På rv 50 vid Askersund i Askersunds kommun, mellan en punkt 400 m 
sydväst om korsningen med lv 517 och en punkt 400 m nordost om samma 
korsning får fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim den 29 maj 
2002 mellan kl 15.00 och 17.00. 
 
På E 20 vid Finnerödja i Laxå kommun, mellan en punkt 400 m söder om 
korsningen med lv 507/575 och en punkt 400 m norr om samma korsning får 
fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim den 29 maj 2002 mellan 
kl 16.00 och 18.00. 
 
På rv 50 vid Mogetorp i Örebro kommun, mellan en punkt 400 m söder om 
korsningen med lv 749 och en punkt 400 m norr om samma korsning får 
fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim den 31 maj 2002 mellan 
kl 13.30 och 15.30. 
 
På rv 50 vid Storå i Lindesbergs kommun, mellan en punkt 400 m norr om 
korsningen med lv 871 och en punkt söder om samma korsning fram till 
befintlig hastighetsbegränsning vid Råsvallen får fordon inte föras med högre 
hastighet än 70 km/tim den 31 maj 2002 mellan kl 14.00 och 16.00. 
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På rv 50 vid Vasselhyttan i Lindesbergs kommun, mellan en punkt 400 m 
söder om korsningen med lv 865 och en punkt 400 m norr om samma 
korsning får fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim den 2 juni 
2002 mellan kl 11.00 och 13.00. 
 
Förbud att köra i viss riktning  
 
På Röforsvägen mellan Fabriksgatan och Ramundevägen i Laxå 
kommun råder den 29 maj 2002 kl 17.30-20.00 förbud för all trafik att 
köra i riktningen från Ramundevägen mot Fabriksgatan. 
 
På Tivedsvägen mellan Röforsvägen och Hjalmar Thyrs väg i Laxå 
kommun råder den 29 maj 2002 kl 17.30-20.00 förbud för all trafik att 
köra i riktningen från Hjalmar Thyrs väg mot Röforsvägen. 
 
På Hjalmar Thyrs väg mellan Tivedsvägen och Saltängsvägen i Laxå 
kommun råder den 29 maj 2002 kl 17.30-20.00 förbud för all trafik att 
köra i riktningen från Saltängsvägen mot Tivedsvägen. 
 
På Saltängsvägen mellan Hjalmar Thyrs väg och Lars Lindahls väg i 
Laxå kommun råder den 29 maj 2002 kl 17.30-20.00 förbud för all 
trafik att köra i riktningen från Lars Lindahls väg mot Hjalmar Thyrs 
väg. 
 
På Lars Lindahls väg mellan Saltängsvägen och Ramundevägen i 
Laxå kommun råder den 29 maj 2002 kl 17.30-20.00 förbud för all 
trafik att köra i riktningen från Ramundevägen mot Saltängsvägen. 
 
På Järnvägsgatan mellan Ramundevägen och Parkgatan i Laxå 
kommun råder den 29 maj 2002 kl 17.30-20.00 förbud för all trafik att 
köra i riktningen från Parkgatan mot Ramundevägen. 
 
På Sikforsvägen mellan Bjässevägen och Silvergruvvägen i Hällefors 
kommun råder den 31 maj 2002 mellan kl 16.00 – 18.00 förbud för all trafik 
att köra i riktningen från Silvergruvvägen mot Bjässevägen. 
 
På Bjässevägen mellan Sikforsvägen och Silvergruvvägen i Hällefors 
kommun råder den 31 maj 2002 mellan kl 16.00 – 18.00 förbud för all trafik 
att köra i riktningen från Sikforsvägen mot Silvergruvvägen. 
 
På Silvergruvvägen mellan Bjässevägen och Klockarvägen i Hällefors 
kommun råder den 31 maj 2002 mellan kl 16.00 – 18.00 förbud för all trafik 
att köra i riktningen från Bjässevägen mot Klockarvägen. 
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På Klockarvägen mellan Silvergruvvägen och Sikforsvägen i Hällefors 
kommun råder den 31 maj 2002 mellan kl 16.00 – 18.00 förbud för all trafik 
att köra i riktningen från Silvergruvvägen mot Sikforsvägen. 
 
På Stationsvägen i Hällefors kommun råder den 31 maj 2002 mellan kl 16.00 
– 18.00 förbud för all trafik att köra i riktningen från Sikforsvägen mot 
Postvägen. 
 
På Postvägen i Hällefors kommun råder den 31 maj 2002 mellan kl 16.00 – 
18.00 förbud för all trafik att köra i riktningen från Stationsvägen mot 
Kyllervägen. 
 
På Kyllervägen mellan anslutningen med Postvägen och Rv 63 i Hällefors 
kommun råder den 31 maj 2002 mellan kl 16.00 – 18.00 förbud för all trafik 
att köra i riktningen från Postvägen mot korsningen med Rv 63. 
 
På Laxbrogatan mellan Finnkullsvägen och Kapellansgatan i 
Ljusnarsbergs kommun råder den 1 juni 2002 kl.13.00-15.00 förbud 
för all trafik att köra i riktningen från Finnkullsvägen mot 
Kapellansgatan. 
 
På Källtorpsvägen mellan Slåttervägen och Finnkullsvägen i 
Ljusnarsbergs kommun råder den 1 juni 2002 kl. 13.00-15.00 förbud 
för all trafik att köra i riktningen från Slåttervägen mot 
Finnkullsvägen. 
 
Dispens från hastighetsbegränsning 

Länsstyrelsen meddelar med stöd av 13 kap 3 § 2 p trafikförordningen un-
dantag för tävlande och funktionärer från gällande hastighetsbegränsningar 
enligt 3 kap 17 § trafikförordningen och från de föreskrifter som meddelats 
med stöd av 3 kap 17 § samma förordning. Undantaget gäller endast på de 
vägar där tävlingen äger rum och endast under den tid tävlingen pågår. 
 
 
 
Johan Strandberg 
 

Solveig Malmgren 


