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Förstudie Örebro - Nora

Behovsanalysen studerar resandet längs stråket Hällefors-Hallsberg, 
medan förstudien utreder tänkbara åtgärder mellan Örebro-Nora

Trafikverket har startat en förstudie som 
ska utreda förutsättningarna för bättre kol-
lektivtrafik mellan Örebro och Nora.
Från kommunerna i regionen har det länge funnits 
önskemål om kommunikationer som på ett bättre sätt 
än idag möter dagens, men också framtidens behov. Det 
handlar framför allt om minskade restider och en ökad 
turtäthet mellan Örebro och Nora, med utblick mot 
Hällefors. Särskilt fokus ligger på att förbättra förutsätt-
ningarna för arbets- och skolpendlingen. Den förstudie 
som nu startats leds av Trafikverket, inom ramen för EU-
projektet Mer Koll. 

Förstudien ska utreda förutsättningarna för bättre kol-
lektivtrafik mellan Örebro och Nora. Utifrån utrednings-
arbetet kommer förstudien föreslå tänkbara alternativ, 
samt analysera konsekvenserna av dessa.

Projektet ska -genom att möjliggöra effektiva och miljö-
vänliga resor - bidra till den regionala utvecklingen. 

Transportsystemet ska vara robust och tillgängligt •	
för alla

Projektet ska vara samhällsekonomiskt motiverat•	

Planeringsprocessen ska bidra till ett jämlikt trans-•	
portsystem.

Tidplan för förstudien Örebro-Nora

Mars -
September  2010 Behovsanalys

Oktober 2010-
Maj 2011  Förstudie

Januari- 
februari 2011  Samråd med allmänheten

Maj-
augusti 2011  Remiss

November 2011  Slutrapport och beslut

Vår planeringsprocess - Vad är en förstudie                                                        
 
Förstudien har inletts genom att vi påbröjat arbetet med 
en Behovsanalys som utreder det framtida rese- och 
transportbehovet på sträckan. Det innebär bl a att 
beskriva samhällsutvecklingen, trafiken och resandet. 
Behovsanalysens slutsatser utgör sen underlag för det 
fortsatta arbetet med förstudien.  

En förstudie är ett första steg i Trafikverkets planerings- 
process. Förstudien ska utgöra en plattform för eventellt 
fortsatt planerings- och projekteringsarbete.   

I förstudien identifieras tänkbara lösningar som når 
uppsatta mål. De tänkbara lösningarna studeras för att 
se vilka som är genomförbara med rimliga konsekvenser 
för funktion, miljö, teknik och ekonomi.  
 

Förstudien innebär en viktig möjlighet till samråd, 
information och förankring för arbetet. Den gör också 
att vi på ett tidigt stadium kan få en klar bild av både 
behov, problem och vilka olika värden som är viktiga i 
området.  
 
Trafikverkets förstudie utgör dessutom underlag för 
länsstyrelsens bedömning om projektet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan - samt för ställnings-
tagande till om projektet ska utredas vidare i nästa steg.
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Fyrstegsprincipen  
samt exempel på tillämpningar:

Steg 1 –  Åtgärder som påverkar transport-
 efterfrågan och val av transportsätt

Exempel på Steg 1-åtgärder:

Möjliggöra för människor arbeta/studera i hemmet •	
eller på hemorten.
Stads- och bebyggelseplanering -  Möjliggöra samåk-•	
ning genom planering av infartsparkeringar. 
Högre biljettpriser. •	

Steg 2 –  Åtgärder som ger effektivare utnyttjande 
 av befintligt system

Exempel på Steg 2-åtgärder: 

•	 Förändrad	uppehållsbild	för	busstrafiken	
•	 Effektivare	tidtabellsplanering
•	 Nya	fordon	

Steg 3 –  Förbättringsåtgärder av befintligt system

Exempel på Steg 3-åtgärder

•	 Anläggande	av	bussfil

Steg 4 –  Nyinvestering eller större ombyggnads-  
 åtgärder

Exempel på Steg 4-åtgärder 
•	 Upprustning	av	befintlig	järnväg
•	 Anläggande	av	nya	spår	i	ny	korridor

Kommunikationer och pendling idag

Det sker ett ut- och inflöde av pendlare mellan kommu-
nerna i regionen, vilket naturligtvis gör det viktigt med 
bra och väl fungerande kommunikationer. Som exempel 
är det idag så att ca 1.100 Norabor arbetar i Örebro, 
medan ca 300 Örebrobor arbetar i Nora.  
Utöver det finns ett flöde till och från andra kommuner 

- där kommunikationen Örebro-Nora är viktig. 

Väg 
Vägförbindelsen mellan Örebro och Nora har en modern 
standard med 90 km/h. Vägen är drygt 30 km lång. 
Restiden är ca 40 minuter med buss med halvtimmes-
trafik i högtrafik. 
 
Järnväg  
Mellan Ervalla och Nora finns en enkelspårig järnväg 
(Sveriges första) som endast trafikeras av museitrafik. 
Sträckan mellan Ervalla och Örebro ingår i godsstråket 
genom Bergsslagen. Standarden är hög, med dubbelspår 
längs hela sträckan.

Fyrstegsprincipen 

Trafikverket arbetar i sin planering utifrån fyrstegs-  
principen. Det innebär ett brett förhållningssätt där vi 
försöker hitta alternativa lösningar. En konsekvens är att 
man i första hand väljer alternativ som innebär enklare 
åtgärder - framför större ombyggnadsåtgärder. 


