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Länsstyrelsen  
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Asfaltering av cykelväg från Karlslund till Latorp 
Inom trafikområdet har Örebro kommun som 
målsättning att minimera skador i trafiken, 
förbättra invånarnas hälsa och bygga upp ett 
samhälle för en hållbar utveckling. Ett led i detta 
bör vara att öka invånarnas möjlighet till 
transport med cykel till och från arbetet, samt på 
fritiden. Latorp, Vintrosa och Garphyttan tillhör 
Örebro kommuns ytterområden. Här finns ett 
starkt intresse att utveckla förbindelserna med 
Örebro. I nuläget finns en väldränerad banvall 
med sträckning Örebro - Vintrosa. Mellan Latorp 
och Garphyttan går en cykel/ridväg genom 
skogen. Cykelförbindelserna från Vintrosa till 
Latorp är goda. Banvallen, Vintrosa - Örebro, 
korsar inte vid ett tillfälle större väg utan är ur trafiksynpunkt mycket säker. Investeringar vid 
konvertering till fullgod cykelväg mellan Latorp - Karlslund bör kunna begränsas till 
asfalteringskostnaderna. 
 
Säkerhet 
Bilisternas perspektiv 

Vägen mellan Garphyttan och Karlslund (”Grävevägen”) är tungt trafikerad med såväl personbils- som 
med lastbilstrafik (till bl a Halldex). Vägrenen är otillräcklig för att garantera dagens cyklister på 
Grävevägen en säker trafikmiljö. Undertecknad har i egenskap av bilförare vid flera tillfällen själv fått 
”svänga ut i vägen” då cyklister eller rullskidåkare ”inkräktar” på större del av körfältet. En del av 
dessa trafikanter använder både lyse och reflexvästar medan andra avstår och kan därmed vara svåra 
att upptäcka. Cyklister på Grävevägen försämrar alltså förutsättningarna för en säker biltrafik på 
Grävevägen. Olyckor har hänt. 
 
Cyklisternas perspektiv 

Barn, vuxna och gamla använder idag Grävevägen för att ta sig till och från Örebro. Lögardammens 
popularitet som bad och det faktum att en del skolbarn cyklar till och från skolan i Tysslinge och 
Örebro har ökat denna cykeltrafik. Cykeltrafiken har även ökat i takt med att Ånnabodas 
friluftsområde ökat i popularitet. 
   Olyckor har hänt. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv blir det sannolikt billigare att asfaltera 
cykelvägen mellan Latorp och Karslund än att vårda en ung människa efter en trafikolycka. Ur ett 
humanistiskt perspektiv låter sig jämförelsen inte göras. 
 
Motion - hälsa 
En asfaltering av den befintliga banvallen skulle öka cykelpendlingen till och från Örebro. Att 
människor rör sig vilket på sikt kommer att ge utdelning i form av ökar hälsa bland 
kommuninvånarna. Ur ett hälsoperspektiv kan även inräknas att cyklister på banvallen slipper de 
bilavgaser de i nuläget utsätts för på Grävevägen. 
 
Miljö 
Att cykla istället för att åka bil minskar avgasutsläpp i området mellan Latorp/Vintrosa/Garphyttan 
och Örebro men även i Örebro innerstad. På senare tid har också mopedtrafiken ökat och eldrivna 
mopeder har börjat dyka upp på marknaden. Att åka moped, helst eldriven, är ett snabbt, bekvämt och 
miljövänligt sätt att pendla till skola och arbete. 
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Snabbare cykling och Förlängd cykelsäsong 
En asfalterad banvall skulle förkorta restiden till Örebro från Latorp med uppskattningsvis 20-25%, 
mer vid dåligt väder då banvallen är mycket svår att cykla på pga det leriga underlaget. Cykelsäsongen 
skulle kunna förlängas från dagens maj-september till mars-oktober/november eftersom en asfaltering 
skulle göra cyklisten oberoende av (lerigt) underlag. 
 
Tillgänglighet 
En asfaltering av banvallen kommer att leda till att knyta Latorp/Vintrosa/Garphyttan närmare Örebro. 
En mycket stor majoritet av de arbetsföra invånarna i dessa förorter liksom ungdomar i gymnasie- och 
högstadieåldern pendlar dagligen till Örebro. 
 
Turism och fritid 
En asfaltering av banvallen skulle även göra det möjligt för rullskidåkare och rullskridskoåkare i 
Örebro med omnejd att träna året om utan att utsätta sig för biltrafik. Ånnabodas tillgänglighet som 
turistcentrum skulle komma att öka och cykelturismen i denna del av länet stärkas. Exemplen på 
lyckade turistsatsningar med asfalterade banvallar finns på många platser i Sverige t ex Klarälvsbanan 
i Värmland (www.klaralvsbanan.se). 
   En asfaltering av banvallen skulle dessutom göra det möjligt för handikappade med Permobil och 
rullstol i Örebro med omnejd att komma ut i naturen. 
 
Yrkande 
Latorps byalag och Latorps vägförening yrkar utifrån ovanstående på en asfaltering av banvallen, 
Karlslund - Latorp. Vi ser fram emot en dialog där vi i samverkan kan nå en trafiksäker och 
samhällsekonomisk lösning för den idag bristfälliga banvallen. 
 
 
Latorp den 12 september  

 
 
 
Ewa Overmeer 
Ordf i Latorps byalag 
 

Vår cykelväg 

Är det en utopi att även vi 
Örebroare i ytterkanten ska 
få en värdig cykelbana? 
Bilden är tagen av Latorpare 
på cykeltur i Värmland. 


