Remissvar från kommunala handikapprådet och kommunala pensionärs rådet
- sammanstä llning av synpunkte r från sammant räde 2019-08-21

" Ut redningarna känns som en skrivbords prod ukt efte r en mall ut an reell iokalkännedom ."
" Det verkar som att flera olika personer skrivit de o lika utredningarna efte rsom de int e hänger ihop

med varandra."
"Förslaget om separerad cykelbana på Sto rgata n är onöd igt. Använd pengarn a på annat istället ."
" Det är för stort fok us på centrala Nora. Hur kan det resoneras om hållbart åkande med hänvisning
tilllänspendeln när länspendeln inte ens fi nns ännu? Och varfö r har man inte fokuserat mer på
landsort sbyarna alls i ut rednin gen?"
" Många turister cyklar längs tre sjö ars väg och det borde t as upp i cykelut red ningen om att förb ätt ra
cykelvägarna t. ex. i Öskevi k och stråket fr ån Born s skola till cent rala Nor a."
"Bo rde se på helheten - en vision för Nor a i fr amti den."
" Busst raf iken till Örebro är bra men int e busstr afiken till Lindesberg. Se till att det är max 10 minuters
väntet id när man får vänta på ansluta nde buss vid Sandbacken."
" Gör något åt pro blemet att cykelväg korsar vägen vid Ka rlslunds kyrkogård. I dagsläget finn s det
ingen varn ingsskylt men det bord e finn as."

"Sätt upp en skylt till vid st randpro menaden där det står att det är förbj udet att cykla"
"Ö nskemål om busstr afik till Hagby Ängar"
" Om Länspendeln blir verklighet kan det innebära probl em att busstr afiken minskar fr ån Hittorp.
M ånga äldr e bor på Hitt orp och behöver ta bussen in till cent rala Nor a även i fr amtiden"
"V id för samlin gshemmet i Nora är det sto ppfö rbud för bilar, vilket är olyckligt efte rsom många äldre
som vill till för samlin gshemm et skulle ha behov av att bli avsläppt a där."
" Öppna bussgatan för biltrafik"
"Skylta om så att man ser att det blir gågat a på Prästgatan när man kör bil"
" Fö rslaget om cykelväg vid Hittorp sbacken är onödig. Det finn s redan en bra cykelväg där"
"Bätt re cykelväg mellan Ås och St riberg exempelvis på banvallen"
" Det saknas t illräckligt med boendeparkerin gar - bord e titta på lösningar på detta"
" Handikapparkeringarna i centrala Nor a måste ses över ."
" Det är en för hög skylt med handikapparkerin g vid apote ket - ändra det"
" Ha sto ppförbud mittemot syst embolaget"
"Se över parkeringssit uat ionen vid Kä ppsta badet. Risk för olyckor när barnfamiljer korsar vägen fr ån
parkerin gen t ill badet "
"Vad händer med hot ellets gäste r om det är korttid sparkeri ng dagtid vid torget? Och ha parkering
t .ex. handikapparkering utanför vore bra."

"Handi kapparkeringen utanför arbetsförmedlingen är ej bra - flytta till annan bättre plat s"
" Handikapparkering fatt as vid kyrk ogården"
" Flext rafik borde införa s"
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Kommunal a handikapprådets remi ssvar för trafi k- parker ings- och cykelutredn in
Uppgiften är att söka och formul era vad utredningen anger som mest viktigt att utve ckla
för att uppnå kommunala ambition er och målsättninga r inom transportpolitiken främst
för äldre -och funktionshindra de männi skor.
En mycket stor kort- och långsiktig tekni sk utredning har gjorts.
" Utredningens syfte är att generera en bild av nuläget, vilket kan ge und erlag för den
fort satta planeringen i utredningsområdet."
(

(

1. Trafikutredning Nora komm un.
Bakgrund och syfte: " Vi ktiga foku sområden är att skapa ett mer hållbart
trafiksystem för alla trafikkan tgrupper. En mycket viktig asp ekt är att skapa
föru tsättningar för förbätt rad tr afiksäkerhet och trygghet, dä r oskydda de
trafi kan ter är sä rskilt prioriterad e. "
Kommunala visioner och mål: " Hög livskvalitet för alla som bor, arbeta r och
studer ar i Nora kommun. Den består av omtanke, delaktighet, god se rvice,
meningsfull fritid och möjligheter till livslångt lär ande och sysselsättning. "
I målbild en för Trafikutredningen utgår man från lokalt plan: " Att prioritera
framkomlighe t, trafiksäkerhet och trygghet för gång-och cykeltrafikanter samt
för kollektivtrafiken."
I nulägesbeskri vning utgår man ifrån trafik- och vägnätet sid. 7 - 39.
Jag skulle vilja se befolkningsp rofil nu och i vision för framtiden. Ser ma n
män niskan förs t och henn es olika behov genom hela livet och i alla olika
livssitu ation er då kan man bättre ta stä llning till mänskliga trafi kbehov och inte
enbar t trafik som isolerad företeelse.

(

Efterlyser sta rkt Nora sta ds-och omgivnings lokaltrafik. Anropsstyrd närtrafik
och anpassade bussar för männi skor, som är beroende av hjälpm edel.
Permobiler s framkomligh et på Noragator i Framtid bör också beskrivas. Liksom
hur pe rson er med rullator eller rullstol komm er fram på kulle rstensgator?

(
2. Parkeringsutredning i Nora kommun.
I sammanFattningen finns många goda förslag För att förbättra parkerings situationen, som t ex att iordningsställa Skojarbacken. Öka tillgän gligheten
genom att öppna Arne P:s väg För allmä n trafik. Ändra tid reglering vid Torgets
parkering. Tyvärr finns inget förs lag om Nora handikapparkeringsplatser. Vilket
är en ytterst angelägen prioritering. Behovet är att tillräc kligt anta l platser
tillkommer och att skyltar finns vid parkeringsplats och i gatan .
Under sommarmån ad erna är turisters sökande efter centrala parkeringsplatser
stort probl em. Man möter dem på de enkelrikta de gatorna. Varför får
restauranger utvidga med uteplatser på trottoar och gator så starkt att det blir till
stort trafikhind er? Personer med funktion shinder i behov av ledsagare kan inte

gå i bredd. De bästa och mest centrala parkeringsplatser blir restaurangers
serveringsplatser, som inte nyttjas helt. Med an trafiken får ta trottoar i anspråk
och bästa parker ingsplatser t.ex. i närhet till Apoteket är stängda.
RESEC ENTRUM som gjordes till stor sta ds bild i Nora bör i framtidsplanering ges
stor prioritering. Busshållplat s bör finnas för lokaltrafiken och platser för av-och
påstigande från persontrafik och taxi. Idag läser vi: " Tänk på att tr afikregler,
parkeringar och busshållplatser ändras und er Nor arnarknaden.'
Resecentrum skall natu rligtvis inte avstä ngas vid markn ader o. dyl. Det är alltid
Noras Resecen trum med service till Noraresenärer.
Nora Bibliotek har i nuläge sort behov av utökade parkeringsplatser och
handikapparkeringplatser - nära till.
Utanför Nora Vårdcentral är en mycket dålig nutidsbild av ur trafiksynpunkt.
Inga hand ikapparkeringar. Några enstaka parkerings- plat ser som inte är
avgränsa de. Och övriga dåliga möjligheter är i kup erade markområden på andra
sida n gata. Detta är en stor skamlläck - helt ofattbart hur man se r på sjuka
människors trafik- och parkeringsmöjligheter.
3. Cykelutredning i Nora kommun.
I förord nämns att cykelstrå ken ska ges hög standard och vara prioriterade
gentemot andra trafi kantgrupper.
I Kommunala riktlinjer bör ingå framtidsvisioner ur cykeltrafika nte rs roll och
möjligheter, såsom elektrifierad 3- hjulig, el. sparkcyklar m.ll.
framkomlighetsdrömmar.
På sid. 56 nämn s Strandprom enaden och förlängnin g med Stens näs, som ökade
möjligheter till närre krea tion och breddning till cykeltrafik.
Men inte heller här utgår man ifrån syn en på männ iskan och äldre männi sko r och
människor med hind er i sin funktion, som fordrar hjälpm edel för framkomlighet.
Hela promenadstråket bör naturligtvis var avdel at för säker framkomli ghet för
alla.
De tr e olika ut redningarn a hand lar mycket om teknik.
Målet bör vara en ak tiv befolkning över alla ge nerationer och med anpassade
möjligheter för männ iskor med funktionsnedsättning.
Vad är Nora idag?
Vad vill vi med Nora imorgon?
Varför vill männi sko r llytta hit ?

Vilken framtidsstad ser vi för männi skor i Nora om 5 -10 år?
Vilka kortsiktiga och långsiktiga lösningar har vi för alla männi skor i Nora
med männi skan i centrum och bero ende av fra mtide ns trafikpolitik?
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Remissvar parkeringsutredning, et C., så verkar und erlaget sakna en samsyn med Nora:
Gällande handikapparkeringar är dessa i allmänhet bri stfälliga map underlag, lutning, närhet
till målpunkter, m öjlighet t ill säker i- och urlastning och att komma upp på trottoarer. I den
mån man har gjort en acceptabel hkp, så ligger den i princip längt bort när det gäller
kommunal kvartersmark. Hänsyn bör tas till att man har möjligh et att lasta från sidan eller
från bakluckan, ofta medel st ramp . Inom HKR har vi försökt att få till ändringar, men vi har
inte fått gehör. laddstationerna på torget var dessförinnan 2 hkpplatser med ganska jämnt
underl ag och de togs bort uta n samråd.
Ang. trånga gator är det lika stort probl em vintertid, när snödrivor ligger kvar.
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Målpunkter som saknas för den vuxna befolkningen är dessutom polisstn/bio,
tingshuset, hotell, vandrarhem, turistbyrån/Ön, kyrkogårdarna, ridskolorna,
lekplatser vid Dalsta mfl. Sedan kanske en ny högstadieskola kommer att hamn - ja,
var då?
Vid inventeringen av p-platser togs bara hänsyn till om det finns hkpplats, inte
tillgä ngligheten .
Pl- hkp längst bort för jtgbesökare
P4 - om det bara ska finnas 1 hkp, bör den sitta närmare polisstn
PS- en av hkp används för sopkärl
P6 fungerar
P7- Kullerstenar och bristfälliga "rullpassager" gör dessa 2 hkp mer handikappande
än nödvändigt. Med AF borta har den målpunkten försvunnit. Kvar är
restauranger/götlihnska .
P8- 2 hkp vid idrottshall, dåligt märkta och saknar tillgänglig avfart, öht dålig
tillgänglighet till Karlsäng
Pll- hkp längst bort
P12- asfalt?
P13- hkp ok
P14- 2 hkp i brant sidolutning. Livsfarligt utan armstyrka/ledsagare, detsamma
gäller rådhusrampen.
Sedan finns underliga stopp/parkeringsförbud: Utanför kyrka/församlingshem,
utanför Karlsäng N, Bacchus, brevlådan på torget. På Rådmansg s om Storgatan
finns parkeringar under husen.
Att inskränka torgparkeringen till 2 h på vardagar försämrar tillgängligheten för
hotellets gäster. Arbetarparkeringar borde uppmuntras till att hamna på
Skojarbacken. Det är inte så långt. För besökare blir det en promenad genom
trästaden upp mot handelsytorna . Högre fordon borde kunna gå via
Pershyttevägen istf en dyr ombyggnad av bron.

.

Parkeringsskiva finns i många kommuner och även utomlands. Det skrämmer inte
bort turister.
Cykelutredning:
Varför cykelparkeringar ska ligga närmare än avstånd för hkpparkeringar är svårt
att fatta.
Objekt 6: Kan vara en ide att kolla hur många som bor på cykelnära avstånd

(

(

objekt 8: Kan man inte ordna ge-väg från Knutsberg via Pershyttan på grusvägen s
om 243/244, den håller ju för cykel o gångtrafik. Man får en genare väg fr Gyttorp
till ica via Sunnanlid o snabbare till centrum via soptippen. Bro över eller tunnel
för att anknyta vägarna.
objekt 9: min ide gör att gcvägen inte går genom skogen vid korsningen och att
rondellen då kan slippa cykel o gångtrafik genom att gcvägen hamnar på ö sidan
av vägen och kan gå genom skogspartiet och möta " Åsstr åket" vid tunneln? En alle
försvinner mot skogen och vid halt väglag kommer nog någon att sladda in i
träden. Blir förmodligen svårt att separera mopedister från de olika vägbanorna.
Allen kommer att avbrytas vid Hagbybergets sida.
objektlO: Cykelgarage i sv gör att cyklisterna kommer gå över bussplanen. vilket
skulle undvikas när re planerades. Vad händer isf m cykelparkeringen i nö?
Används stråket av eleverna?
objekt 11: Prästgatan ansluter iaf till gcvägen, eftersom rondellen på Storgatan
inte tar hänsyn till gcväg mot bryggeri bron

(

objekt 12: Led ge från jtg via Vagnmakargränd och ner genom skolparken där
sikten är friare. Man borde kunna göra en gcväg mellan storgatan o Karlsäng v om
konsumparkeringen. Parkeringarna på skolgatan kan behållas
objekt 13: Från Ås till Born cyklar man via Esstorp.
objekt 15: Trängkårsvägen är ett alternativ?
objekt 18: Då försvinner väl eken, som skulle sparas?
objekt 19: Trafikmärke om korsande cykeltrafik vid karlslundkyrkogården är en
quick fix att börja med!
objekt 21: koppling mot gtp, se objekt 8.
Britt Spiik, RTP och DHR
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Remissvar på trafikutredning, parkeringsutredning och cykelutredning
(uppdragsnummer 17762) Nora kommun

Utredningarna tar inte upp kostnad (undantag är cykelutredningen där man noterar att kostnaden för att genom föra alla förslagen är minst 80 miljoner) , tidplan eller konsekvensanalyser,
vilket borde varit med om man inte bara ser förslagen som önsketänkande.
Utredningarna utgår också bara från ett litet begränsat område, Nora stadskärna. Vi vill se
det i ett litet vidare perspektiv.

(

(

• Som framgår av förutsättningarna för den övergripande trafikutredningen så utgår utredningarna från att en s.k. länspendel (tågtrafik Nora-Örebro) skapas: "Trafikutredningen bör
därför utgå och formas från att en länspendel är det prioriterade stråket för kollektivtrafiken. Det
kan gälla åtgärder som rör anslutningar till resecentrum av gång- och cykeltrafik, andra kollektivtrafikslag samt översyn av möjligheten till pendelparkering", skriver trafikutredning på sidan 9.
För oss äldre och ti ll stor del Norabor i övrigt är inte länspendeln något prioriterat, tvärtom.
Vi menar att förslagen ska utgå från, och prioritera, bättre busstrafik både i centralorten
och kommunen i övrigt.
Även om det inte ingår i trafikutredningen så anser vi, och prioriterar att exempelvis bussar ska
trafikera Hagby Ängar och att kollektivtrafiken Nora-Lindesberg (besök på lasarett bl a)
börjar att fungera utan byten eller där väntetiden vid byte vid Lilla Mon inte ska vara halvtimmeslång. Ett förslag är att Länstrafiken istället rekommenderar byte vid färd Nora-Lindesberg i
Mogetorp där väg 50 kan korsas trafiksäkert via tunnel.
• Vad gäller trafikutredningen så verkar förslagen omfattande och kostsamma. Vi ser vi
det som besvärligt och kostsamt att göra bred passage vid Hagby Ängar med bl a byggande av ny bro. Vi vill också uppmärksamma att trafikbuller kommer att drabba boende
vid Esstorp om det görs en ny vägdragning som mynnar vid Gustavsberg - innebär det att bu1lerplank kommer att sättas upp?
Infarten till NoralHitorp från länsvägen bör breddas och göras säkrare. Vi vill också prioritera
bredare och säkrare in- och utfart tilllca på Storgatan .

(

(

• Parkeringsutredn ingen har genom områdesbegränsningen missat att ta med behovet av utökat antal parkeringar vid vårdcentralen när äldreboendet byggts. Redan i dag är parkeringssituationen vid vårdcentralen ansträngd och besökare tvingas leta parkeringar.
Torgparkeringen bör inte, som föreslås, minskas till två timmar, tre timmar kanske är mer
lämpligt. Biolte aterbesöka re. konsertbesökare i kyrkan, arrangemang på hotellet tar många
gånger mer tid än två timmar och att förpassa bilburna besökare till Skojarbacken är inte tillfredsställande.
Ska teaterbion bli ett "konferenscentrum" som föreslagits, eller mötesplats för många, så måste
antalet p-platser vid teaterbion utökas dagtid då knappast någon konferensdeltagare parkerar
vid Skojarbacken och går till teaterbion.
Slutligen föreslår vi att stoppförbud införs på kyrksidan av Storgatan mellan Rådmansgatan
och Kungsgatan.
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PRO Nora, Britt Argårds

Maria Viduss
Från:
Skick at :
Till:
Ämne:

Uppföljn ingsflagga:
Flagga :

margareta olsson <ingmo4549@hotmail.com >
den 28 augusti 2019 15:11
FB-ADM-N ora kommun
till Maria Viduss
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Föij upp
Har meddeland eflagga

Hej !
Jag ska försö ka beskriva en otäck korsning.

(

Från Anders Wed bergs gata går Westmannagatan. Den korsar Nygatan och fortsätter mot Vårdcentralen. Den går i
en böj fram t ill Drottning Krist inas väg. När dessa gat or möt s så ska de som komme r på Drottni ng Krist inas väg lämna
föret räde för de som komme r från Westm annagatan. (Högerregeln) M en det har aldrig hänt mig att de gör det . De
ser bara Kvarnväge n som går jämt e West mannagatan sista bit en. Jag cyklar här til l Vårdcent ralen och blir aldrig
framsläppt. En gång fick jag tvärbromsa och cykel och jag fö ll ikull. Det var en kommu nbil med två kvinnor och de
st annande inte och fr ågade om jag gjort mig illa. Här borde en lämn a föret rädesskylt sättas upp.
Om detta int e går att förstå får ni gärna t a kontakt med mig. Har mo bil 070567 8115.
Vill gärna åte rigen uppmärksamma gång och cykelvägen över Hagbydamm en. Den behöver röjas upp. Växer alldeles
för mycket sly nu. Gärna asfalt också.
Det f inns korsningar där buskar växer för hög och dö ljer sikte n.
M ed vänlig hälsning

Marga reta Olsson
Skickades från E-post fö r Windows 10
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