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Utkom från trycket  
den 20 maj 2003 

Länsstyrelsens i Örebro län tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter i samband med cykeltävlingen 
”Etapploppet Cykeltouren” den 27 maj – 1 juni 2003. 

Beslutade den 16 maj 2003 
Dnr: 258-03091-2003 
 
Länsstyrelsen i Örebro län beslutar med stöd av 10 kap 1 § 3 st 
trafikförordningen (1998:1276) följande tillfälliga lokala trafikföre-
skrifter i samband med ”Etapploppet Cykeltouren”. 
 
Oavsett vad som anges nedan gäller respektive lokal trafikföreskrift 
inte efter det att de tävlande har passerat respektive plats. 
 
Förbud mot fordonstrafik. 
 
På Storgatan i Fjugesta i Lekebergs kommun mellan korsningen med 
Bergsgatan och korsningen med Fjugesta Letstig råder förbud mot 
fordonstrafik för andra än tävlande och funktionärer den 27 maj 2003 kl 
15.00-16.15. 
 
På Norra Kungsvägen i Kumla kommun mellan korsningen med 
Drottninggatan/John Norlanders gata och korsningen med Östra leden råder 
förbud mot fordonstrafik för andra än tävlande och funktionärer den 27 maj 
2003 kl 16.30-18.30. 
 
På Östra Leden i Kumla kommun mellan korsningen med Norra Kungsvägen 
och korsningen med John Norlanders gata råder förbud mot fordonstrafik för 
andra än tävlande och funktionärer den 27 maj 2003  
kl 16.30-18.30. 
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På John Norlanders gata i Kumla kommun mellan korsningen med Norra 
Kungsvägen och korsningen med Östra leden råder förbud mot fordonstrafik 
för andra än tävlande och funktionärer den 27 maj 2003 kl 16.30-18.30. 
 
På Järnvägsgatan i Laxå kommun mellan korsningen med Parkgatan och 
korsningen med Röforsvägen råder förbud mot fordonstrafik för andra än 
tävlande och funktionärer den 28 maj 2003 kl 17.30 – 19.30. 
 
På Röforsvägen i Laxå kommun mellan korsningen med Järnvägsgatan och 
korsningen med Fabriksgatan råder förbud mot fordonstrafik för andra än 
tävlande och funktionärer den 28 maj 2003 kl 17.30-19.30. 
 
På Filipstadsvägen i Karlskoga kommun mellan korsningen med 
Bergsmansgatan och korsningen med Bergrumsvägen råder förbud mot 
fordonstrafik för andra än tävlande och funktionärer den 29 maj 2003  
kl 12.30-14.30. 
 
På Bergrumsvägen i Karlskoga kommun mellan korsningen med 
Filipstadsvägen och anslutningen till Loviselundsvägen råder förbud mot 
fordonstrafik för andra än tävlande och funktionärer den 29 maj 2003  
kl 12.30-14.30. 
 
På Loviselundsvägen i Karlskoga kommun mellan anslutningen med 
Bergrumsvägen och korsningen med Oxelbergsgatan råder förbud mot 
fordonstrafik för andra än tävlande och funktionärer den 29 maj 2003  
kl 12.30-14.30. 
 
På Oxelbergsgatan i Karlskoga kommun mellan korsningen med 
Loviselundsvägen och korsningen med Anders Ersgatan råder förbud mot 
fordonstrafik för andra än tävlande och funktionärer den 29 maj 2003  
kl 12.30-14.30. 
 
På Anders Ersgatan i Karlskoga kommun mellan korsningen med 
Oxelbergsgatan och korsningen med Loviselundsvägen råder förbud mot 
fordonstrafik för andra än tävlande och funktionärer den 29 maj 2003  
kl 12.30-14.30. 
 
På Katrinedalsgatan i Karlskoga kommun mellan korsningen med Anders 
Ersgatan och anslutningen med Urbrinken råder förbud mot fordonstrafik för 
andra än tävlande och funktionärer den 29 maj 2003 kl 12.30-14.30. 
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På Urbrinken i Karlskoga kommun mellan anslutningen med 
Katrinedalsgatan och korsningen med Bergmansgatan råder förbud mot 
fordonstrafik för andra än tävlande och funktionärer den 29 maj 2003 
kl 12.30-14.30. 
 
På Bergsmansgatan i Karlskoga kommun mellan korsningen med Urbrinken 
och korsningen med Filipstadsvägen råder förbud mot fordonstrafik för andra 
än tävlande och funktionärer den 29 maj 2003 kl 12.30-14.30. 
 
På Gruvstugutorget i Ljusnarsbergs kommun råder förbud mot fordonstrafik 
för andra än tävlande och funktionärer den 31 maj 2003 kl 13.00-15.00. 
 
På Bergmästaregatan i Ljusnarsbergs kommun mellan Gruvstugutorget och 
Kristinaplan råder förbud mot fordonstrafik för andra än tävlande och 
funktionärer den 31 maj 2003 kl 13.00-15.00. 
 
På Storgatan i Örebro kommun mellan korsningen med Järnvägsgatan och 
anslutningen med Drottninggatan råder förbud mot fordonstrafik för andra än 
tävlande och funktionärer den 1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
På Drottninggatan i Örebro kommun mellan korsningen med Änggatan och 
anslutningen med Storgatan råder förbud mot fordonstrafik för andra än 
tävlande och funktionärer den 1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
På den ramp på Rudbecksgatan som används av trafik västerifrån för färd mot 
korsningen med Drottninggatan i Örebro råder förbud mot fordonstrafik för 
andra än tävlande och funktionärer den 1 juni 2003 kl 13.30-15.30.  
 
Begränsning till lägre hastighet 
 
På rv 50 vid Mogetorp i Örebro kommun, mellan en punkt 300 m söder om 
korsningen med lv 749 och en punkt 300 m norr om samma korsning, får 
fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 30 maj 2003  
kl 13.00-14.30.  
 
Förbud att köra i viss riktning  
 
På Röforsvägen i Laxå kommun mellan korsningen med Fabriksgatan 
och korsningen med Ramundevägen råder den 28 maj 2003 kl 17.30-
19.30 förbud för all trafik att köra i riktningen från Ramundevägen 
mot Fabriksgatan. 
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På Tivedsvägen i Laxå kommun mellan korsningen med Röforsvägen 
och korsningen med Hjalmar Thyrs väg råder den  
28 maj 2003 kl 17.30-19.30 förbud för all trafik att köra i riktningen 
från Hjalmar Thyrs väg mot Röforsvägen. 
 
På Hjalmar Thyrs väg i Laxå kommun mellan korsningen med 
Tivedsvägen och korsningen Saltängsvägen råder den 28 maj 2003 kl 
17.30-19.30 förbud för all trafik att köra i riktningen från 
Saltängsvägen mot Tivedsvägen. 
 
På Saltängsvägen i Laxå kommun mellan korsningen med Hjalmar 
Thyrs väg och korsningen med Lars Lindahls väg råder den 28 maj 
2003 kl 17.30-19.30 förbud för all trafik att köra i riktningen från Lars 
Lindahls väg mot Hjalmar Thyrs väg. 
 
På Lars Lindahls väg i Laxå kommun mellan korsningen med 
Saltängsvägen och korsningen med Ramundevägen råder den 28 maj 
2003 kl 17.30-19.30 förbud för all trafik att köra i riktningen från 
Ramundevägen mot Saltängsvägen. 
 
På Järnvägsgatan i Laxå kommun mellan korsningen med 
Ramundevägen och korsningen med Parkgatan råder den 28 maj 2003 
kl 17.30-19.30 förbud för all trafik att köra i riktningen från Parkgatan 
mot Ramundevägen. 
 
På Silvergruvvägen i Hällefors kommun mellan korsningen med 
Grythyttevägen och korsningen med Klockarvägen råder den 30 maj 2003 kl 
16.00 – 18.00 förbud för all trafik att köra i riktningen från Grythyttevägen 
mot Klockarvägen.  
 
På Klockarvägen i Hällefors kommun mellan korsningen med 
Silvergruvvägen och korsningen med Sikforsvägen råder den 30 maj 2003 kl 
16.00 – 18.00 förbud för all trafik att köra i riktningen från Silvergruvvägen 
mot Sikforsvägen. 
 
På Stationsvägen i Hällefors kommun råder den 30 maj 2003 
kl 16.00 – 18.00 förbud för all trafik att köra i riktningen från Sikforsvägen 
mot Postvägen. 
 
På Postvägen i Hällefors kommun råder den 30 maj 2003 mellan kl 16.00 – 
18.00 förbud för all trafik att köra i riktningen från Stationsvägen mot 
Kyllervägen. 
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På Kyllervägen i Hällefors kommun mellan anslutningen med Postvägen och 
korsningen med Grythyttevägen råder den 30 maj 2003 kl 16.00 – 18.00 
förbud för all trafik att köra i riktningen från Postvägen mot Grythyttevägen. 
 
På länsväg 773 i Lindesbergs kommun mellan korsningen med länsväg 769 
och riksväg 50 råder den 30 maj 2003 kl 14.00-16.00 förbud för all trafik att 
köra i riktningen västerut. 
 
På Källtorpsvägen i Ljusnarsbergs kommun mellan korsningen med 
Slåttervägen och korsningen med Finnkullsvägen råder den 31 maj 
2003 kl. 13.00-15.00 förbud för all trafik att köra i riktningen från 
Slåttervägen mot Finnkullsvägen. 
 
På länsväg 773 i Lindesbergs kommun mellan korsningen med 
länsväg 769 och korsningen med riksväg 50 råder den 1 juni 2003  
kl 12.00-14.00 förbud för all trafik att köra i riktningen västerut. 
 
På Storgatan i Örebro kommun mellan korsningen med Östra 
Nobelgatan och korsningen med Järnvägsgatan råder den 1 juni 2003 
kl 13.30-15.30 förbud för andra än tävlande och funktionärer att köra i 
riktningen söderut. 
 
På Änggtan i Örebro kommun mellan korsningen med Drottninggatan 
och korsningen med Östra Bangatan råder förbud för andra än 
tävlande och funktionärer att köra i riktningen västerut den 1 juni 2003 
kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas från Citygaraget vid Änggatan i Örebro kommun 
råder förbud att färdas västerut på Änggatan den 1 juni 2003 kl 13.30-
15.30. 
 
På Östra Bangatan i Örebro kommun mellan korsningen med 
Änggatan och korsningen med Östra Nobelgatan råder förbud för 
andra än tävlande och funktionärer att köra i riktningen norrut den  
1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
På Östra Nobelgatan i Örebro kommun mellan korsningen med Östra 
Bangatan och korsningen med Storgatan råder förbud för andra än 
tävlande och funktionärer att köra i riktningen österut den 1 juni 2003 
kl 13.30-15.30. 
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För trafik som färdas på Storgatan i Örebro kommun norrifrån råder 
förbud att vid korsningen med Östra Nobelgatan köra rakt fram den 1 
juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas västerifrån på Östra Nobelgatan i Örebro 
kommun råder förbud att köra rakt fram vid korsningen med Östra 
Bangatan den 1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
Förbud att svänga i viss riktning 
 
För trafik som färdas på Grev Rosengatan i Örebro kommun österifrån 
råder förbud att vid korsningen med Storgatan svänga till vänster den 
1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas på Järnvägsgatan i Örebro kommun västerifrån 
råder förbud att svänga till höger vid korsningen med Storgatan den 1 
juni 2003 kl 13.30-15.30. 
För trafik som färdas på Järnvägsgatan i Örebro kommun österifrån 
råder förbud att svänga till vänster vid korsningen med Storgatan den 
1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas antingen väster- eller österifrån på Fredsgatan i 
Örebro kommun råder förbud att svänga till höger och vänster vid 
korsningen med Storgatan den 1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas antingen väster- eller österifrån på Olaigatan i 
Örebro kommun råder förbud att svänga till höger och vänster vid 
korsningen med Storgatan den 1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas på Södra Strandgatan råder förbud att svänga till 
höger och vänster vid korsningen med Drottninggatan den 1 juni 2003 
kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas på Engelbrektsgatan i Örebro kommun råder 
förbud att svänga till höger och vänster vid korsningen med 
Drottninggatan den 1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas på Änggatan i Örebro kommun antingen väster- 
eller österifrån råder vid korsningen med Drottninggatan förbud att 
köra norrut för vidare färd på Drottninggatan den 1 juni 2003 kl 13.30-
15.30. 
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För trafik som färdas på Drottninggatan i Örebro kommun söderifrån 
råder vid korsningen med Änggatan förbud att svänga till vänster och 
förbud att köra rakt fram den 1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas på Näbbtorgsgatan i Örebro kommun råder 
förbud att svänga till höger vid korsningen med Änggatan den 1 juni 
2003 kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas på Änggatan i Örebro kommun västerifrån råder 
förbud att göra U-sväng vid Näbbtorgsgatan för vidare färd västerut 
tillbaka på Änggatan den 1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas antingen väster- eller österifrån på Fabriksgatan i 
Örebro kommun råder förbud att köra västerut vid korsningen med 
Änggatan den 1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas från Södra Station i Örebro kommun råder 
förbud att svänga till vänster i korsningen med Östra Bangatan den  
1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas från Södra infartsleden i Örebro kommun 
sydväst ifrån råder förbud att svänga till vänster för vidare färd in på 
Östra Bangatan den 1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas i Södermalmsrondellen i Örebro kommun råder 
förbud att svänga till höger för vidare färd in på Östra Bangatan den 1 
juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas på Rudbecksgatan i Örebro kommun västerifrån 
råder förbud att svänga till vänster vid korsningen med Östra 
Bangatan den 1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas på Rudbecksgatan i Örebro kommun österifrån 
råder förbud att svänga till höger vid korsningen med Östra Bangatan 
den 1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
För trafik som färdas på Badhusgatan, Nygatan, Vasagatan, 
parkeringen vid resecentrum, Olaigatan och Fredsgatan i Örebro 
kommun råder förbud att köra in på Östra Bangatan för vidare färd 
norrut den 1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
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För trafik som färdas norrifrån på Östra Bangatan i Örebro kommun 
råder förbud att svänga vänster vid korsningen med Östra Nobelgatan 
den 1 juni 2003 kl 13.30-15.30. 
 
Förbud att stanna och parkera 
 
Det råder förbud att stanna och parkera fordon på Storgatan i Fjugesta, 
Lekebergs kommun den 27 maj 2003 kl 12.00-16.00. 
 
Det råder förbud att stanna och parkera fordon på Sundsbrogatan i 
Askersunds kommun den 28 maj 2003 kl 15.00-18.00. 
 
Det råder förbud att stanna och parkera fordon på Storgatan i Örebro 
kommun mellan korsningen med Södra Lillåstrand och korsningen 
med Ribbingsgatan den 1 juni 2003 kl 06.00-16.00. 
 
Det råder förbud att stanna och parkera fordon på Änggatans norra 
sida i Örebro kommun mellan korsningen med Näbbtorgsgatan och 
korsningen med Fabriksgatan den 1 juni 2003 kl 06.00-16.00. 
 
 
 
Johan Strandberg 
 
 Per Undén 


