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Förslag till prioriteringslista för genomförande av Nora kommuns
trafikplan
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 23, att anta trafikplan för
Nora kommun. Fullmäktige beslutade också att en prioriteringslista samt
tidsplan ska tas fram för genomförandet av trafikplanen .
Målet i planen är att ta fram transportstrukturer som bidrar till en hållbar
utveckling av Nora kommun mot år 2030.
Flera åtgärder föreslås i planen och vissa förslag är omfattande och kräver
stora investeringar. Dessa åtgärder är också de mest avgörande för att
åstadkomma den trafikomläggningen som planen föreslår.
Trafikingenjören vid Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har tagit fram
ett förslag till prioriteringslista .

1 Upprustning av Plåthammarsbron.
Motivering: Plåthammarsbron är i behov av omfattande underhåll och är
begränsad till max bruttovikt på fordon av 3 ton. Brons konstruktion innebär
endast ett körfält vilket begränsar framkomligheten.
Nämnda faktorer påverkar framkomligheten och utgör hinder för fler
transporter. Trafikingenjören föreslår därför att bron ersätts med en ny bro
med bärighetsklass 4 och en bredd som tillåter mötande trafik samt
gång- och cykelbana .
Bredvid Plåthammarsbron finns en gång- och cykelbro som också är i behov
av omfattande underhåll vilket ytterligare motiverar att denna åtgärd utförs.
Förslaget skapar också förutsättningar för en utbyggnad av kollektivtrafik.

2 Utbyggnad av Esstorpsvägen norr ut mot väg 767.
Motivering: Denna åtgärd skapar en tydlig infrastruktur och leder genomfartstrafiken in på Esstorpsvägen istället för Bergslagsgatan och vidare genom
centrala Nora. I samband med detta förslag kan en finare entre till staden
skapas och Bergslagsgatan utformas som en stadsgata med lägre hastighet,
som bidrar till ökad säkerhet, minskat buller och mindre utsläpp.
Förslaget gör det också möjligt att skapa ny industrimark vilket sannolikt
bidrar till Nora kommuns vision om en befolkningsökning då nya företag kan
etableras.
Utbyggnad av Nytorps industriområde finns med i översiktsplanen och Nora
kommuns stadsplan.
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3 Ny utformning av Storgatan
Motivering: Ny utformning av Storgatan från !CA-rondellen till Tingshusrondellen kan skapa en trevlig och välkomnande entre till Nora stad och
samtidigt göra sträckan betydligt säkrare.
I samband med denna åtgärd styrs genomfartstrafiken om via Hagby och
vidare via Esstorpsvägen norr ut mot väg 767 men även mot As och Striberg .
Gång- och cykelbanor och nya busshållplatser bör anläggas för att bidra till
att Storgatan blir mer tillgänglig.
Flera åtgärder har redan utförts enligt trafikplanen och flera är planerade. Till
exempel har en cirkulationsplats anlagts på Storgatan vid ICA, Arne P:s väg
har öppnats för allmän trafik och trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts på
Bergslagsgatan, Heimdalsvägen, Järntorgsgatan och Arne P:s väg. Under
2023 byggs en bussvändplats på Esstorpsvägen vid ICA Soltunet och i
samband med detta nya hållplatser på Bergslagsgatan vid Stensnäs.
Trafikingenjören föreslår att åtgärd nr 1 genomförs senast år 2027 och
åtgärd nr 2 senast år 2032. Atgä,rd 3 samt trafikplanens övriga förslag sker
succesivt i den takt utrymme finns i kommunens budget.

Under utskottets b ehandling
Med på utskottet, förutom trafikingenjören, är även samhällsutvecklingschefen .
Utskottet diskuterar de olika förslagen och även andra förslag .
Pia-Maria Johansson (LPo) föreslår att då trafikutredningen pekar ut
Gyttorpsskolan som ett riskområde för barn med tanke på den typ av trafik
som passerar skolan samt att Järnboås skola saknar säker skolväg för barn
bör dessa, i första hand, vara två prioriterade områden.
Pia-Maria Johansson anser att en trafikmätning bör ske för att mäta hur
mycket tung trafik som passerar genom Nora som inte behöver in i stan.
Dessutom bör en kontroll göras av GPS-anvisningar för trafik norrut för att
undvika att tung trafik kommer in i stan . Under sommaren kommer många
husbilar och husvagnar till Nora. En tydlig skyltning mot Träng bo ·behövs för
att inte trafiken ska åka genom stan .
Enligt Pia-Maria Johansson är ombyggnation av viadukten vid Hittopsvägen
ett prioriterat område för att lösa kommande bussproblem .
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Ordföranden föreslå att ärendet återremitteras till trafikingenjören och
samhällsutvecklingschefen för att återkomma med nytt förslag på
prioriteringar utifrån utskottets synpunkter, vilket godkänns.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till trafikingenjören och samhällsbyggnadschefen för
att återkomma med nytt förslag till prioriteringar i Trafikplanen utifrån
utskottets synpunkter.
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Förslag till avgiftsfritt bibliotek
Kultur- och fritidschefen har överlämnat en skrivelse i ärendet. Folkbiblioteken i kommunerna inom KNÖL-samarbetet, dvs Lindeberg,
Ljusnarsberg, Hällefors och Nora har sedan 2021 ett nära samarbete genom
Bergslagsbibblan . Syftet är att öka tillgängligheten till folkbiblioteken i
kommunerna. Samarbetet omfattar bland annat regler och avgifter. För
beslut som avser ekonomiska åtaganden krävs att alla är överens.
Kultur- och fritidschefen föreslår att alla avgifter som uppkommer i samband
med lån av samtliga folkbibliotekets medier tas bort. Med avgifter menas
reservationsavgifter, avgifter som uppkommer i samband med förening ,
ersättning av borttappade eller trasiga medier samt för kostnader för borttappade bibliotekskort. Förslaget ska även behandlas i de övriga
kommunerna inom samarbetet med Bergslagsbibblan .
Förslaget gäller lån som är gjorda efter den 1 januari 2023. Tidigare lån
hanteras enligt tidigare beslut.
Avgifter som är kopplade till kopiering, hyra av lokaler med mera omfattas
inte av förslaget.
Enligt bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten vara tillgänglig för alla.
Folkbiblioteken ska också särskilt främja läsning och tillgång till litteratur och
ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning . Detta bland annat genom att
erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
Enligt bibliotekslagens paragraf 9 är utlåning på folkbiblioteken avgiftsfri.
Biblioteken kan dock ta ut avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid
lämnar tillbaka det som de lånat.
Förslaget till avgiftsfritt bibliotek syftar till att ta bort trösklar, öka tillgängligheten och bygga förtroende mellan medborgare och kommun. Resultatet blir
att fler kan och vill ta del av bibliotekets tjänster och att biblioteket framför allt
främjar läsning och tillgång till litteratur.
Ett avgiftsfritt bibliotek är en förutsättning för att alla barn får tillgång till
biblioteket oavsett familjens ekonomiska situation.
Enligt bibliotekslagen är lån av medier från folkbibliotek en rättighet. Det
innebär också att systemet kan missbrukas. Bedömningen är dock att de
positiva konsekvenserna överväger. Inte minst för barns och ungas tillgång
till litteratur.

Just~

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

NORA KOMMUN
Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum

Sida

2022-09-11

64

Utskottets behandling av ärendet
Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på att det avgiftsfria enbart ska gälla barnböcker.
Margareta Eriksson, Anna Karlsson (båda S) och John Sundell (KO) yrkar bifall till kultur- och fritidschefens förslaget.
\

Ordföranden yrkar på att en utvärdering sker under första kvartalet 2024.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ursprungsförslaget och finner att det godkänns.
Därefter ställer ordföranden proposition på Pia-Maria Johanssons ändringsyrkande och finner att det avslås.
Slutligen ställer ordföranden proposition på eget yrkande och finner att det
bifalls.
Samhä llsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att alla avgifter tas bort som uppkommer i samband med lån av
folkbibliotekets samtliga medier
att förslaget gäller lån som är gjorda från och med den 1 januari 2023
att beslutet träder i kraft under förutsättning att motsvarande beslut fattas i
kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg samt
att en utvärdering sker under första kvartalet 2024.
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Komm und irektören informerar
Kommundirektören informerar om att det ännu inte har tecknats något markanvisningsavtal gällande kvarteret Residenset.
Samtliga detaljplaner ska i fortsättningen beslutas i respektive kommun . Lag:lighetsprövningen sker innan i bygg- och miljönämnden.

Samhällsbyggnadschefen informerar om de projekt som hon för närvarande
arbetar med.
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