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18FS 2003:69 
Utkom från trycket  
den 17 juni 2003 

Länsstyrelsens i Örebro län tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter i samband med cykeltävlingen 
Ungdoms-SM 22-26 juli 2003  

Beslutade den 13 juni 2003 
Dnr; 258-03305-2003 
 
Länsstyrelsen i Örebro län beslutar med stöd av 10 kap 1 § 3 st 
trafikförordningen (1998:1276) följande tillfälliga lokala trafikföre-
skrifter i samband med cykeltävlingen Ungdoms-SM. 
 
Förbud mot trafik med fordon 
 
1 § På Venavägen i Laxå kommun råder förbud mot fordonstrafik för 
andra än tävlande och funktionärer den 22 juli 2003 kl 14.00-18.30. 
 
2 § På Venavägen i Laxå kommun råder förbud mot fordonstrafik för 
andra än tävlande och funktionärer den 23 juli 2003 kl 09.00-13.30. 
 
3 § På Venavägen i Laxå kommun råder förbud mot fordonstrafik för 
andra än tävlande och funktionärer den 24 juli 2003 kl 09.00-14.00. 
 
4 § På Venavägen i Laxå kommun råder förbud mot fordonstrafik för 
andra än tävlande och funktionärer den 25 juli 2003 kl 09.00-14.30. 
 
5 § På Venavägen i Laxå kommun råder förbud mot fordonstrafik för 
andra än tävlande och funktionärer den 26 juli 2003 kl 09.00-14.30. 
 
Begränsning till lägre hastighet 
 
6 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 200 m söder om korsningen 
med Nyammarvägen och befintlig begränsning vid Gamla Tivägen får fordon 
inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 22 juli 2003 kl 14.00-18.30. 
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7 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 200 m norr om korsningen 
med Nyhammarvägen och en punkt 200 m söder om samma korsning får 
fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 23 juli 2003 kl 09.00-
13.30. 
 
8 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 200 m söder om korsningen 
med Nyhammarvägen och en punkt 250 m norr om vändpunkten ”10 km” får 
fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim den 23 juli 2003  
kl 09.00-13.30. 
 
9 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 250 m norr om vändpunkten 
”10 km” och en punkt 150 meter norr om samma vändpunkt får fordon inte 
föras med högre hastighet än 50 km/tim den 23 juli 2003 kl 09.00-13.30. 
 
10 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 150 m norr om 
vändpunkten ”10 km” och en punkt 150 m söder om samma vändpunkt får 
fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/tim den 23 juli 2003 kl 09.00-
13.30. 
 
11 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 150 m söder om 
vändpunkten ”10 km” och en punkt 250 m söder om samma vändpunkt får 
fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 23 juli 2003 kl 09.00-
13.30. 
 
12 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 250 m söder om 
vändpunkten ”10 km” och en punkt 350 m söder om samma vändpunkt får 
fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim den 23 juli 2003 kl 09.00-
13.30. 
 
13 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 200 m norr om korsningen 
med Nyhammarvägen och en punkt 200 m söder om samma korsning får 
fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 24 juli 2003 kl 09.00-
14.00. 
 
14 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 200 m söder om korsningen 
med Nyhammarvägen och en punkt 250 m norr om vändpunkten ”10 km” får 
fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim den 24 juli 2003 kl 09.00-
14.00. 
 
15 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 250 m norr om 
vändpunkten ”10 km” och en punkt 150 m norr om samma vändpunkt får 
fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 24 juli 2003  
kl 09.00-14.00. 
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16 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 150 m norr om 
vändpunkten ”10 km” och en punkt 150 m söder om samma vändpunkt får 
fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/tim den 24 juli 2003  
kl 09.00-14.00. 
 
17 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 150 m söder om 
vändpunkten ”10 km” och en punkt 250 m söder om samma vändpunkt får 
fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 24 juli 2003  
kl 09.00-14.00. 
 
18 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 250 m söder om 
vändpunkten ”10 km” och en punkt 250 m norr om vändpunkten ”15 km” får 
fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim den 24 juli 2003  
kl 09.00-14.00. 
 
19 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 250 m norr om 
vändpunkten ”15 km” och en punkt 150 m norr om samma vändpunkt får 
fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 24 juli 2003  
kl 09.00-14.00. 
 
20 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 150 m norr om 
vändpunkten ”15 km” och en punkt 150 m söder om samma vändpunkt får 
fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/tim den 24 juli 2003  
kl 09.00-14.00. 
 
21 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 150 m söder om 
vändpunkten ”15 km” och en punkt 250 m söder om samma vändpunkt får 
fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 24 juli 2003  
kl 09.00-14.00. 
 
22 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 250 m söder om 
vändpunkten ”15 km” och en punkt 350 m söder om samma vändpunkt får 
fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim den 24 juli 2003  
kl 09.00-14.00. 
 
23 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 200 m söder om korsningen 
med Nyhammarvägen och befintlig begränsning vid Gamla Tivägen i Laxå 
får fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 25 juli 2003 kl 
09.00-14.30. 
 
24 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 200 m söder om korsningen 
med Nyhammarvägen och befintlig begränsning vid Gamla Tivägen i Laxå 
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får fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim den 26 juli 2003 kl 
09.00-14.30. 
 
Förbud att stanna fordon 
 
25 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 300 m söder om 
korsningen med Nyhammarvägen och korsningen med Smedjegatan 
råder förbud att stanna fordon den 22 juli 2003 kl 14.00-18.30. 
 
26 § På väg 205 mellan en punkt 300 m norr om korsningen med 
Nyhammarvägen och 300 m söder om vändpunkten ”10 km” råder 
förbud att stanna fordon den 23 juli 2003 kl 09.00-13.30. 
 
27 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 300 m norr om 
korsningen med Nyhammarvägen och 300 m söder om vändpunkten 
”15 km” råder förbud att stanna fordon den 24 juli 2003 kl 09.00-
14.00. 
 
28 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 300 m söder om 
korsningen med Nyhammarvägen och korsningen med Smedjegatan 
råder förbud att stanna fordon den 25 juli 2003 kl 09.00-14.30. 
 
29 § På väg 205 i Laxå kommun mellan en punkt 300 m söder om 
korsningen med Nyhammarvägen och korsningen med Smedjegatan 
råder förbud att stanna fordon den 26 juli 2003 kl 09.00-14.30. 
 
Förbud att köra i viss riktning 
 
30 § På Nyhammarvägen i Laxå kommun, mellan korsningen med 
Venavägen och korsningen med lv 205 råder den 22 juli 2003 kl 
14.00-18.30 förbud för all trafik att köra i riktningen norrut. 
 
31 § På Smedjegatan i Laxå kommun, mellan korsningen med 
Herrgårdsvägen och korsningen med Venavägen råder den 22 juli 
2003 kl 14.00-18.30 förbud för all trafik att köra i riktningen västerut. 
 
32 § På Gamla Tivägen i Laxå kommun, mellan korsningen med 
Röforsvägen och korsningen med Herrgårdsvägen råder den 22 juli 
2003 kl 14.00-18.30 förbud för all trafik att köra i riktningen västerut. 
 
33 § På Herrgårdsvägen i Laxå kommun råder den 22 juli 2003 kl 
14.00-18.30 förbud för all trafik att köra i riktningen söderut. 
 



18FS 2003:69 
 
 
 

 

5 
 
 

ISSN 0347-1713 

 
 
 
 
 
 
 
 

34 § På Nyhammarvägen i Laxå kommun, mellan korsningen med 
Venavägen och korsningen med lv 205 råder den 25 juli 2003  
kl 09.00-14.30 förbud för all trafik att köra i riktningen norrut. 
 
35 § På Smedjegatan i Laxå kommun, mellan korsningen med 
Herrgårdsvägen och korsningen med Venavägen råder den 25 juli 
2003 kl 09.00-14.30 förbud för all trafik att köra i riktningen västerut. 
 
36 § På Gamla Tivägen i Laxå kommun, mellan korsningen med 
Röforsvägen och korsningen med Herrgårdsvägen råder den 25 juli 
2003 kl 09.00-14.30 förbud för all trafik att köra i riktningen västerut. 
 
37 § På Herrgårdsvägen i Laxå kommun råder den 25 juli 2003 kl 
09.00-14.30 förbud för all trafik att köra i riktningen söderut. 
 
38 § På Nyhammarvägen i Laxå kommun, mellan korsningen med 
Venavägen och korsningen med lv 205 råder den 26 juli 2003  
kl 09.00-14.30 förbud för all trafik att köra i riktningen norrut. 
 
39 § På Smedjegatan i Laxå kommun, mellan korsningen med 
Herrgårdsvägen och korsningen med Venavägen råder den 26 juli 
2003 kl 09.00-14.30 förbud för all trafik att köra i riktningen västerut. 
 
40 § På Gamla Tivägen i Laxå kommun, mellan korsningen med 
Röforsvägen och korsningen med Herrgårdsvägen råder den 26 juli 
2003 kl 09.00.14.30 förbud för all trafik att köra i riktningen västerut. 
 
41 § På Herrgårdsvägen i Laxå kommun råder den 26 juli 2003  
kl 09.00-14.30 förbud för all trafik att köra i riktningen söderut. 
 
 
 
Johan Strandberg   
  

Per Undén 


