Sdmresjukvård på grund avLänspendeln
Enligt Trafilserkets förstudie Nora - örebro slutrapport ianuari 2012 TRV
2010/84677 kommer kostnaden för Låinspendeln
från Nora att landa på 580
miljoner +/- 150 milioner
kronor, drif tskostnader
tillkommer. Till detta ska
läggasosiikerhetsfaktorer
för bron över Jiirleån som
iir byggd 1905 och att banvallen delvis gar på sank
mark,
Broar som byggsi dag
har en beråiknadliwliingd
på 120 år oc.hom, med
betoning på om, denna bro
?irbyggd.medsamma krallitet så har bron endast en
kvarstaende livsliingd på
cirka 20 år.
Enligt Christer Mineur på

Tlafikverket så kan inte
landstinget riikna med
några pengar från staten
utöver det som liinet kan
disponera sjiilv i liinsplanen för infrastruktursatsningar - cirka 80 mifoner
om året,
Cbristian Mineur menar
att man inte kommer att
rekommendera regeringen
att prioritera liinspendeln i
de nationella satsningama,
den btir helt enkelt för dyr.
"Det ligger långt ifrån att vi
skulle kunna förorda i det
hiir läget med de insiller vi
har i dag, så vi rekomrnenderar Länshafiken att satsa
på bussaltemativel dä har
vi en bra samhällsekonomisk nytta", sägerCbristian
Mineur.

TidsYinsteniåim.förtmed
nuvarande bussförbindelse
skulle bli cirka 20 minuter.
I detta har alåinte hiinsl'n
tagiis till tiden att ta sig till
tågstationen iZtnJört med
att stiga på vid nu befintliga busshållplatser.
För de som pendlar till
örebro från norra länsdelen via Nora blir tidwinsten försumbar då de i så
fall måste råkain i Nora
och byta till tå9. Enligt Trafikverkets förstudie pendlar drygt 1 000 pe$oner
från Nora till örebro varav
arbetspendlingenutgtir den
stö$ta delen,
För de som arbetar iA bil
det vanligaste ftirdmedlet
(86 procent). Vad iag bedömer pratar vi om några
hundn stvcken som skulle

kunna bli tågpencllare.
Ett altemativ som skulle
bli betyclligt billigare kunde vara Expressbussardiir
man slmkroniserar trafikljusen till grönt altemativt en bussfrl ftån Hovsta.
Detta skulle då dessutom
gmna kollektirtafiken i
stort då fler mellan Nora
och Örebro attraheras av
att åka buss.
Dågligen låservi om bristande resurserinom siulvården. Personal som
knappt hinner ta rast och
har sbessrelateradepro.
blem. Patienter som fa{ ligga i korridorer. Liikare som
har så mycket övertid att
de får ansöka om dispens
samtidigt som de måste ta
ut övertiden i lediehet och

inte i pengar det vill säga
ett moment 22.
Vakna upp JonasKarlsson och Marie-Louise
Forsberg'Fransson,ni hanterar våra skattepengaroch
det iir oftånkor igen som
så att ni måste ta pengar
från sjukvarden för att
finansiera detta om ni inte
tåinker höia skatt€n.
I undersöloring efter
undersökning iir vi skattebetalare högst villiga att
betala för vård, skola och
omsorg men att få såimre siukvard Iör att några
hunalm ska åka tåg låir det
inte vara många som Eupportar.
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