Kostsam
länspendel
får kritik
TANET
proi€ktet kan kornma att
I slutet av maj var det kosta ii! inte klart, d€r air
tänkt att det skulletas inte heller en €ventuell fiett inriktningsbeslut nansrcnng.
om den 5åkallade
Dct finff en sryrgrupp
Länspendeln,
en kolinom låndstinget som utre
lektivtrafikeatsning
der o{h v€rkår idr cn liins
vars syfte är aft med
pcrrdel. Det finns en polirisk
tåget knlrtasamman majoritet ör att utr€da f{Laxåi södermed Nora gan,
i norr.Beslutetår do.k
uppskjutettill eftel
Mångmiljonsatsning
50mmalen.
I-ars Lundholm är en av

kosnraden. Det iir en synnerligen dålig anvindning
av liinsbornås skattepengar.
4

Passarinte alla
Han menar atr j?irnvägen
knapprst kommer att bli
intressart ör dcm som bor
på landsbgden och i de övdga titonemå i norra l;insSatsning.Kån5kekommerSverigeråldstajärnvåg,den
delen.
mellånErvallaoch Norå,att eråttasaven ny.
- Nej, om mån cxemde som utreder projektct.
fOTO:HENRIK
O'IENSSON pelvh bor på låndsbygdeD
Den mest spektakd:im Han har erfnrenhet ftån
rtanör
Hällefors så har
delen i proj€ktet skBlle järnvägsprojekt.
Han menar an bygget av
Vi menar att det hiir man ju redan klårat av den
bli en helt Dy banalängsr
Ja, jag var bland annat den nya järnvä$n inte är kommer aft im€b:irå stor.
m€st tid$dande dclen av
detr stlåcknhg den gflrnla chd ff;r byggct av M:ilar- aft j:imstai å med nybygg
fttrdelar frtr helå Linet. Det resafi när man passerar
mus€ij:irnvägenmellanEr- b nn, bedttar han.
kommer aft kortå restiden Nora. Att i det läget ål(a in
valla och Nora i dag har.
Det håndlar om aft bygga
- N€i, d€t iir mycket urn
ft)t folk som vill pcndla ftn
til Nora, parkera, eller kli
Tanken :a att det dagtid en helt ny jiinvåg på den ftt att man I..a[ anv:indaden norra liinsdele[ v?isendigt, ra av bussen fttr aft stigå på
sku e gå ett tåg i hah.tim, belindigå båÄ,?ller. Inget befindiga banr,allen.
menar Ionas Karlsson.
tåget och åka tio minuter
men i vardera dkningcn rv den gåmla riilsen går åft
Var pengarDå till proIff Gör3n Zetterlund,
till Orebro, och sedanvara
m€llan Låxå och Nora, anvåinda.
jektet ska tas är i dagsläger landstingspolitiker ftjI c€n
hiinvisad till att gå, eller åla
v_iaHallsberg,Kumla och
- Den exalta kostnaden i$te klart. Enligt \åd L:ins- terp tiet, tån Gr?ingshrt- stadsbus! från stationen iir
Orebro. Det helå skulle ?ir wår att överblicka så hiir ?osten erfar kostar i dag tan, ;ir ock$ positiv.
knappast ett alternativ.
sedan knytas ihop med långt. AIt h?inger lit€ på busstråfrk€n på Nora cirka
- Ja, det h:b är bra, inte
Dct man möjligen vinner
bussarffn restenav norra Tnikverket som kommer l0 milioner kronor per år. minst ftir noffa l?insdelen. ;ir att malr slipper leta parlänsdelen.
.tt byggå, äga och undcr- Vad tågtrafik skulle kosta M€r vi måste givetvis nog- kering och d,irmed oc}så
Tånlen ilr alt om man hålla banan. Mel i runda är inte tlart, en siflia so'l
grånt överväge kostnader- p*keringskostnaden i Orcexempelvisbor i Hiilleforc skingar 300-350 niljoner
nämnts är cirka 22 miljon I na. Vi kån irte genornfdre bro, mcnar Torbjörn Carl
och pendlar till Orebro kmnor gissarjag på.
krcnor p€r år, då alltså 1 I det hiir till vilket pris som son, Han hävdar ett de som
skulle man ta br.ssenliån
Det hår örekornmit siff, bara driften av tågen
h€lst.
komm€r ått anvåndå tåg€t
Hällefors,fti att sedanbyrå ror på alt fån I50 til 650
Ett fitftlag til firunsieri ,g
framltir allt :ir nonborna.
till tågetden sistabitefi 6ån miljoner
som har frnmlommit :ir .rh Kritiskafister
- Då blir det oerhört
Norn till Örebro.
- Om kostnåden hamnar maD omprioriteBr
och Det finr$ kritiska röster
mycket pcngar ör lite np
ftoi€ktet sku.llesarrnolikt på 150 miljoner är d€t lr:ir i anviindcr de pengår Tra- Torbjöm Crrlson, boende i ta, pmgar som låndstingct
bli ett åv de störstå infrå- högsta grrd rcalistiskt, me fkverket budgetcråt ör en Ervalla, iir en av dem.
borde anviinda på vård och
snuknupmjekteni örebro nar JonasIGrlsson, S, Iands, komrnande uppru$tning/
- ,ag vänder mig tiåm- andra eftersatta behov Bn
ftin någonsirl Hur mycket tinsråcl.
ombyggnad av riksväg 51.
ör allt mot den enonna uppenbar risk :ir dessurom

en bussfttrbindeterna på de
mindr€ orrern,r,excmpelvis
Ervalla, örsiimras, €ftersom
det blir ller saicr som måsre
-:!årnsarom pfng.rma, menff
Torbiörn

I Nora tätort bor drygt
6 500 pe$orcr, i helakommunen ungef;ir l0 400.
Enligt €n analyssom Trafikverkethar utftin pendlar
i dag drygt I 000 personer
6dn NoIå ti Örebro och
310 i andrariktningen.Antål€tpendl.re fiån Nora har
ökatmcrginelltd€siståfuen.
Me ån Häll€fon och öre'
bro peMlar i dågsläget84
personer,
Att pendla ftån LindeF
berg till Orebro via Nora
skulleinncbiiraen rej?ilomvå9. Men pendlingenftån
Lindesbers till Orebro iir
cilka 1 300 penoner dagli
gen och drygt 900 i andn
Sifftona avs€rdeDrotalå
pendling€n.Hur mångåav
dessasom åker kollektiw
fi'åmgårinte.
I mal)'ser!drasslutsatsen
rft ett av problem€Dmcd
att pcndla liån
Ore
'lorråär iust
bro liin till örebro
restiden. Tidsvinster gfu
endnst att görå med tå9,
men då med mycketstora
anläggnirgskostnad€r
HENRIK
ÖsTEN550N
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