
En tågpendel gynn arbara vissa
I Noras politiker tycks rara
römnde överens om tågpen-
deln. Men pendeln glmnar
endast de cenhalt boende.
För invånare/företagare i
Striberg, Äs, Pershl,ttan och
Hitorp - bam för att nämna
några - tillkommer restid
med matarbussar, det vill
säga restiden blir mycket
län$el

I dag finns en väl fun-
gerande kollektir,'trafi k
mellan Nora och Öre-
bro, ti[gåinglig för väldigt
många. I artikeln "Målet ä
att dubbla antalet resande",
i NA den 25,i2 2011, anges
restiden med buss till 41
minuter. I sarnma artikel
sägs ochså, att qeJ iir svårt
att korta ned deil "om man
inte tar bort hållplatser
eller försiimrar tillgänglig-
heten'l Enligt artikeln kan
restiden med en tågpendel
Iörkortas med 20-25 minu-
ter beroende på investe-
ringar i jiirnvägsnätet. Men
eftersom ltterst få utefter

pendeln kommer att kun-
na använda den, kommer
pendelns tillgänglighet att
vara minst sagt däig! Prata
om att ha tagit bort håll-
platser! Hur ska man då
dubbla antalet resande?

Om vi i stället iämJör
pendeln med en express
buss Nora till Örebro
station, bli siffroma lite
annorlunda. Enligt en
busstidtabell gällande
1989 till 1990 anges resti-
den för en expressbuss till
30 minuter med avgårig i
Nora 6.35 och framkomst
vid Orebro järnvägsstation
705, rätt stor skillnad mot
41 minuter. I dag är dess-
utom R50 utrustad med
mittdcken, vilket borde ge
ännu kortare restid. Varför
inte blanda expressbussar
och "vanliga" bussar för att
så många som möjligt kan
åka kollektivt? Förbättras
sedan bussgatoma i res-
pektiYe ort, förkortas rcsti-
den ytterligare.

Braförvissa resande. Desom bor utanför centralorten har ingenglådieav en tågpendel, hävdar
skdbenten,som anser att r€stiden bliralldelestör lång,

Om pendetn blir av, vad
sker den dagen pendlama
höttnar på exha restid med
matarbussar, fö$eningar
orsakade av trafikstock-
ning på angränsande spår

samt vinterproblem? Jo, de
tar egen bil eller samåker,
och pendeln läggs ner på
grund av bristande lönsam-
het. Vad händer då med
rniljön, och kommer faster
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Agda få avstå siukhusvard
och omvårdnad för att pen-
deln ska kunna betalas?

"Trötter"
Nora


