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Au§ 103 Dnr 0048/2016 

Ansökan om medel från kompletterande uppdragsavtal 
avseende Citybanan 

Ärendebeskrivning 
Region Örebro län har inkommit med inbjudan daterad den 13 maj 2016 till 

ansökan om medel från kompletterande uppdragsavtal avseende Citybanan. För 
2017 finns cirka 16 000 000 kronor att söka. 

Eventuell ansökan skall vara Region Örebro län tillhanda senast den 

8 september 2016. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt näringslivsutvecklare Mikael Haapala i 
samverkan med Bergslagens kommunalteknik, utarbeta förlag till eventuella 
investerings- och utvecklingsåtgärder vilka kan utgöra ansökan om medel från 
kompletterande uppdragsavtal avseende Citybanan. Vidare beslutas att uppdraget 
skall redovisas för kommunstyrelsen vid sammanträde den 31 augusti 2016. 

Expediering: 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala 
Bergslagens kommunal teknik 

Utdragsbestyrkande 
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Ansökningar 2016 inom det kompletterade uppdragsavtalet avseende 
Citybanan 

Lf:lnsTraflken 

För år 2016 finns det ca 16 500 000 kr att fördela för kollektivtrafikåtgärder från det kompletterande 
uppdagsavtalet avseende Citybanan. 

Under september 2015 har kommunerna i Örebro län och Region Örebro län haft möjlighet att 
inkomma med ansökningar. Beslut om vilka objekt som veviljas medel för år 2016 tas vid 
Länstrafikens styrelsemöte den 3 november 2015. 

Fakta om Citybaneavtalet 
Den s.k. "Getingmidjan med två trafikspår genom Stockholms centrala delar hämmar utvecklingen av 
all tågtrafik. Citybanan frigör kapacitet och skulle möjliggöra ett utbyggt regionaltågssystem i 
Stockholm-Mälarregionen. Samtidigt skapas möjlighet att tillgodose efterfrågan på godstrafik i 
regionen. 

I december 2007 ingicks ett avtal om medfinansiering av Citybanan. Avtalet innebär att kommunerna 
och landstingen i östra Mellansverige bidrar till Citybanans utbyggnad om totalt 2 miljarder kronor. I 
Örebro län är Länstrafiken Örebro AB pa11 i avtalet. 

I ett kompletterande uppdragsavtal mellan kommunerna och landstinget i Örebro län åtar sig Örebro 
kommun och Örebro läns landsting att tillsammans bidra till utbyggnaden av Citybanan med totalt 185 
400 000 kronor. Avtalet innebär också att övriga kommuner i länet ska totalt bidra med 53 300 000 
kronor för utvecklingsinsatser av den länsgemensamma kollektivtrafiken i Örebro län. Pengarna ska 
användas under åren 2013-2017. Pengarna utbetalas enligt följande plan: 

2013 
10% 

2014 
15% 

2015 
25% 

2016 
25% 

2017 
25% 

Sedan avtalet ingicks har pengarna uppräknats i enlighet med betongbyggnadsindex. För 2016 har 
beloppet uppräknats med 24 procent. 

Hur ska medlen användas'? 
Medlen från kompletterande uppdragsavtal avseende Citybanan ska användas för utvecklingsinsatser 
av den länsgemensamma kollektivtrafiken i Örebro län. Två gnmdkriterier ska vara uppfyllda för att 
de möjliga investerings- och utvecklingsåtgärderna ska ge största möjliga långsiktiga effekt. 

• Hänsyn ska tas till det regionala mervärdet snarare än att skapa en rättvis fördelning av 
insatserna mellan kommunerna. 

• Insatserna ska ta sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin. 

Inför beslut om tilldelning av medel har följande kriterier beaktas: 

I A vsittet är en sammanfattning av "inriktning avseende investerings- och utvecklingsåtgärder för kollektivtrafiken med 
medel kopplade till Citybaneavtalet", som antogs av Länstrafikens styrelse hösten 2012. 
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• Åtgärden bidrar till ko1tare åktid med kollektivtrafiken 
• Åtgärden bidrar till fler reande med kollektivtrafiken 
• Åtgärden bidrar till minska restid för "hela resan" (även anslutande trafik) 
• Åtgärden skapar ett regionalt mervärde 

LlnsTraflken 

Åtgärder längst stråk som trafikeras med regionaltåg eller där expressbussar körs eller planeras är 
prioriterade. 

Ansökningar till 2016 
Ansökt Ansökt 

Ob.lckt Kommun/aktör belonn 2016 belonn 2017 
Askersunds resecentrum Askersund 8 028 563 kr 
Etapp 2 Degerfors station Degerfors 2 933 000 kr 
Cvkelparkering Pålsboda Hallsberg 200 000 kr 
Cykelparkering Sköllersta Hallsberg 200 000 kr 
Cykel parkering Vretstorp Hallsberg 200 000 kr 
Pendlarparkering Vretstorp Hallsberg 300 000 kr 
Realtidssystem Hallsbergs resecentrum Hallsberg I 000 000 kr 
Hällefors resecentrum Hällefors I 238 740 kr 
Etapp 5 Karlskoga busstation Karlskoga 800 000 kr 
Kumla resecentrum, ökade kostnader Kumla 4 000 000 kr 
11 hållplatser i Laxå kommun Laxå 2 985 000 kr 
Pendlarparkering Hidingebrokorset Lekeberg I 695 000 kr 
Pendlarparkering Brånstakorset Lekeberg I 695 000 kr 
Lindesbergs resecentrum Lindesberg 2 520 000 kr 
Pendlarparkering Lindesbergs resecentrum Lindesberg 5 000 000 kr 5 000 000 kr 
Ställdalens station Li usnarsberg 339 656 kr 
Koooarbergs station Ljusnarsberg 73 000 kr 
Bångbro busshållplats Li usnarsberg 188 000 kr 
Väderskydd + cykeltak Nora station Nora 500 000 kr 
Pendlarparkering Nora Nora 352 600 kr 
Bussprioritering vid trafiksignaler Region Örebro län 400 000 kr 
Hållplatsmaterial Region Örebro län I 155 000 kr 
Cykelparkering resecentrum Örebro Örebro 2 000 000 kr 
Totalt 37 803 559 kr 5 000 000 kr 

Resonemang/budget/budgetrnmar 
De 23 ansökningarna som har kommit in för år 2016 uppfyller samtliga kraven. Dock överstiger den 
totala summan från alla ansökningar de medel som finns tillgängliga för år 2016. Summan av inkomna 
ansökningar är mer än dubbelt så stor jämfö1t med budgetramen. Några kommuner har emellertid 
ansökt om statlig medfinansiering för sina respektive objekt. Det finns således möjlighet att använda 
citybanemedlen för att växla upp den statliga medfinansieringen. 
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Hällefors resecentrum 
Sökande: Hällefors kommun 
Ansökt belopp: år 2015: 1214210 kr 
Förslag till beslut: år 2015: 1 139 618 h· 

år 2016: 1 238 740 kr 
år 2016: 1 238 740 kr 

Belopp för 2016 beslutades i samband med beslut omfördelning av medel för 2015 den 29 oktober 
2014. 

Lindesbergs resecentrum 
Sökande: Lindesbergs kommun 
Ansökt belopp: år 2015: 2 520 000 kr 
Förslag till beslut: år 2015: 2 365 189 kr 

år 2016: 2 520 000 kr 
år 2016: 2 520 000 kr 

Belopp för 2016 beslutades i samband med beslut 0111 fordelning av medel för 2015 den 29 oktober 
2014. 

Bnssprioritering vid trafiksignaler 
Sökande: Region Örebro län 
Ansökt belopp: år 2016: 400 000 kr 
Förslag till beslut: år 2016: 400 000 kr 

Beskrivning: Prioritering av bussar vid trafiksignaler i Örebro täto1t. Ett projekt pågår med Region 
Örebro län och Örebro kommun. Syftet med detta är att förbättra busstrafikens konkmrenssituation 
gentemot bittrafiken. Projektet går nu från en utredningsfas till en testfas, och vidare mot 
implementering i ordinarie verksamhet. För det fortsatta genomförandet av projektet behöver det 
politiskt förankras om detta är en prioriterad åtgärd för utveckling av kollektivtrafiken samt om 
förvaltningen ges erforderliga ekonomiska resurser för att driftsätta och förvalta systemet. 

Såsom ansvaret är fördelat inom kollektivtrafiken, föreslås Örebro kommun finansiera utveckling av 
trafiksignalerna medan Regionen ansvarar för utveckling av bussdatorer. I nuläget är bedömningen att 
detta kan ske genom att man investerar i befintliga bussdatorer, vilka genom en uppgradering kan 
användas för prioritering. Investeringskostnaden för utveckling och uppgradering av bussdatorer 
bedöms under 2016 uppgå till 400 000 kr. Ytterligare investeringskostnader beräknas uppstå under 
2017. 

Skäl till beslut: Genom att prioritera bussar vid trafiksignaler blir restiden kortare och även variationen 
i restid blir mindre. Signalprioritering är en av de viktigaste åtgärderna för att öka busstrafikens 
framkomlighet och en åtgärd som är till stor nytta för busstrafiken. Satsningen bedöms ha stor nytta 
för stora delar av bussnätet i länet då flertalet av de större regionliitjerna angör hållplatser i Örebro 
stad. 
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Sökande: Region Örebro län 
Ansökt belopp: år 2016: 1 155 000 kr 
Förslag till beslut: år 2016: 766 000 kr 

Beskrivning: I den regionala kollektivtrafiken i Örebro län finns idag cirka 2 200 hållplatser. Av dessa 
har omkring 200 stycken minst 20 påstigande per dag. Dessa ska, enligt Region Örebro läns riktliitjer, 
Hållplatshandboken, vara utrustade med väderskydd. Satsningen omfattar utbyte av äldre väderskydd 
samt uppförande av väderskydd där sådana idag saknas. Under 2016 kommer tre resecentrum i länet 
att byggas om och enbart på dessa är det totalt 14 nya väderskydd som ska placeras ut. Totalt omfattar 
ansökan 27 väderskydd. 

Skäl till beslut: Nya och fler väderskydd bidrar till att skapa en attraktivare kollektivtrafik. I ansökan 
är väderskydd vid resecentrnm och i stråk för expressbuss prioriterade. Totalt beviljas medel för nya 
väderskydd vid resecentrum i Hällefors, Lindesberg och Askersund, samt två väderskydd på 
expressbusshållplatser. Satsningen kan leda till att fler människor väljer en kollektivtrafik med korta 
restider istället för bilen. 

Pendelparkering Hidingebrokorset 
Sökande: Lekebergs kommun 
Ansökt belopp: år 2016: 1 695 000 kr 
Förslag till beslut: år 2016: 1 695000 kr 

Beskrivning: Då Hidinge-Lanna i Lekebergs kommun är under kraftig expansion produceras ny 
tillfa1tsväg från v 204 upp till samhället från "Hidingebrokorset". I samma kors avses ny busshållplats 
byggas, dels av säkerhetsskäl men även för att klara ökade resandetal. Lekebergs kommun söker därav 
medel för att kunna bygga pendlarparkering i anslutning till ny busshållplats och därigenom 
möjliggöra ökat reandetal och samtidigt skapa ett regionalt mervärde. 

Skäl till beslut: Till augusti 2017 planeras omläggning av trafiken i Lekebergs kommun i enlighet med 
förslaget från utredningen Merkoll. Antal turer mellan Fjugesta och Örebro kommer att öka. Restiden 
kommer även att kortas ner genom att trafikera väg 204 och inte köra genom Lanna. För att erbjuda 
boende i Hidinge-Lanna tillgång till bussarna mellan Fjugesta och Örebro behöver hållplatsen vid 
Hidingebrokorset byggas om för att bli mer trafiksäker och en pendlarparkering både för cykel och bil 
är nödvändig för att ge möjlighet för invånarna att även ta bilen eller cykeln till hållplatsen. Åtgärden 
kommer att öka antalet resenärer i ett starkt stråk. 
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Beskrivning: I syfte att erhålla säkrare busshållplatser och stimulera till ökat resande planeras 
ombyggnad av busshållplats vid Brånstakorset (Fjugesta). Lekebergs kommun söker därav medel för 
att kunna bygga pendlarparkering i anslutning till ny busshållplats och därigenom möjliggöra ökat 
resandeantal och samtidigt skapa ett regionalt mervärde. 

Skäl till beslut: Till augusti 2017 planeras omläggning av trafiken i Lekebergs kommun i en) ighet med 
förslaget från utredningen Merkoll. Antal turer mellan Fjugesta och Örebro kommer att öka. För att 
erbjuda invånarna i Brånsta-området möjlighet att resa med bussarna behöver hållplatsen vid 
Brånstakorset byggas om. Upptagningsområdet kring hållplatsen är ganska stort vilket gör att en del 
behöver ta bil eller cykel till hållplatsen för att sedan kunna ta bussen mot Örebro. Åtgärden kommer 
att öka antalet resenärer i ett starkt stråk. 

Askersunds resecentrnm 
Sökande: Askersunds kommun 
Ansökt belopp: år 2016: 8 028 563 kr 
Förslag till beslZtl: år 2016: 4 014 282 kr 

Beskrivning: Resecentrum i Askersund kommer under 2016 att byggas om som en del i den 
ombyggnation som sker nmt Västra Strandparken i Askersund. Andra delar som byggs är bostäder i 
Västra Strandparken och ett kunskaps- och kulturcentrum som kommer inrymma skola för åk 6-9, 
kulturskola, fritidsgård, meröppet kommunbibliotek samt ett stort kök. 

Askersunds nya resecentrum ger hög trafiksäkerhet, större kapacitet, bättre flöden i trafiken i staden 
och en avsevärd komfortförbättring med fler väntkurer, tillgänglighetsanpassad toalett och 
informationssystem för resenärerna. 

Skäl till beslZtt: l augusti 2016 utökades busstrafiken i den södra länsdelen och Askersund är den enda 
av de berörda kommunerna som inte har någon järnvägsstation. Om fler ska åka kollektivt till arbete 
och studier utanför Askersund är det med buss då alternativ med tåg saknas. Ett tillgängligt 
resecentrum förväntas öka resandeantalet och på så sätt bidra till de regionala målen om ett ökat antal 
resenärer i kollektivtrafiken. Resecentrum är en viktig nod för de linjer som trafikerar Askersunds 
om land för fortsatt resa mot Hallsberg eller Örebro. 

Askersunds kommun har sökt statlig med finansiering för 4 014 282 kr, det preliminära beslutet är att 
de får I 000 000 kr i statlig medfinansiering. 
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Etapp 2 Degerfors järnvägsstation 
Sökande: Dege1fors kommun 
Ansökt belopp: år 2016: 2 933 000 kr 
Förslag till beslut: år 2016: 2 800 000 kr 

Beskrivning: Degerfors kommun har med stöd av de så kallade Citybanepengarna genomfört 
förbättringsåtgärder (Etapp I) under 2014 på stationsområdets yttre miljö. Syftet med åtgärderna har 
varit att dels förbättra angöring av cykel-, bil- och busstrafik och dels skapa en välkomnande och trygg 
miljö för resenärer. 

Etapp 2 syftar till att få Järnvägsstationen/Resecentrum komplett i avseende tillgänglighet, trygghet 
och en välkomnande miljö. Med kompletterande cykelvägar och ett låsbart cykelgarage kommer fler 
att cykla för anslutning till tåg eller buss. Den inhägnade bilparkeringen får lås/passersystem så att fler 
"vågar" lämna bilen nattetid på stationsområdet. Skadegörelse på parkerade bilar nattetid vid 
järnvägsstationen har de senaste åren ökat. Parkeringen får också laddplats för elbilar. Trygghet och 
ökad tillgänglighet bidrar i detta fall till ökat resande med kollektiva färdmedel. 

Skäl till beslut: Satsningen bedöms öka antal resande då det blir mer attraktivt att åka kollektivt med 
en tillgänglig och funktionell järnvägsstation. Med cykelgarage och låst bilparkering ökar 
attraktiviteten då resenärerna kan känna sig säkrare på att deras fordon står kvar. 

Ställclalens station 
Sökande: Ljusnarsbergs kommun 
Ansökt belopp: år 2016: 339 656 kr 
Förslag till beslut: år 2016: 339 656 kr 

Beskrivning: Ny skylt som markerar in- och utfa1t tydligt från non- och söder. Idag är avtagsvägen inte 
markerad utmed Ställbergsvägen vilket gör det lätt att missa avfarten. Stationsområdet förses med 
cykelställ med tak och pumpstation. Bil parkering förses med laddningsstolpe för elbilar. Markarbete i 
området kring väntkur och ny cykelparkering utvecklas, belysningsstolpe för en trygg och inbjudande 
miljö. P-platser markeras upp och området förses med papperskorg. 

Skäl till beslut: Satsningen gör det lättare för resenärer att hitta till stationen. Med förbättrade 
möjligheter att lämna cykel och bil vid stationen ökar attraktiviteten. Åtgärderna bidrar till ökat 
resande med de regionala tågen. 

Koppa1·bergs station 
Sökande: Ljusnarsbergs kommun 
Ansökt belopp: år 2016: 73 000 kr 
Förslag till beslut: år 2016: 73 000 kr 

Beskrivning: Stationsområdet förses med pumpstation för cykel. Befintlig bilparkering förses med 
laddningsstolpe för elbil. 

Skäl till beslut: Skapar förutsättningar för att fler resenärer kan resa på ett miljövänligt sätt till 
stationen, med cykel eller elbil. Åtgärderna bidrar till ökat resande med de regionala tågen och 
bussarna. 
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Ansökt belopp: år 2016: 200 000 kr 
Förslag till beslut: år 2016: 200 000 kr 

Beskrivning: Cykelparkering vid hållplats Norra Bangatan. Antal bussturer har ökat till och från 
Pålsboda och både skolungdomar och arbetspendlare behöver en plats för att parkera sina cyklar. 

Skäl till beslut: Pålsboda är enviktig nod i trafiken i sydöstra delen av länet. Bussar går mot Örebro, 
Hallsberg och Hjortkvarn. Busstrafiken utökades kraftigt i augusti 2015. Genom att skapa 
förutsättningar för fler resenärar att ta cykeln till hållplatsen förväntas det kollektiva resandet att öka. 

Väde1·skydcl och cykeltak Nora station 
Sökande: Nora kommun 
Ansökt belopp: 
Förslag till beslut: 

år 2016: 500 000 kr 
år 2016: 250 000 kr 

Beskrivning: Väderskydd, cykeltak, vid utbyggd cykelparkering vid Nora station samt väderskydd för 
passagerare vid busshållplatserna på perrongen vid Nora station. 

Skäl till beslut: Bussangöringen vid Nora station byggdes för ett antal år sedan. Nu kompletteras 
byggnationen med tak både för cyklar och väntande resenärer vid busshållplatserna. Dessa åtgärder 
förvänas generera ett ökat resande och en ökad nöjdhet hos befintliga resenärer. 

Etapp 5 Karlskoga busstation 
Sökande: Karlskoga kommun 
Ansökt belopp: år 2016: 800 000 kr 
Förslag till beslut: år 2016: 400 000 kr 

Beskrivning: Etapp 5 av ombyggnationen av Karlskoga busstation innebär en utökning av antal 
cykelparkeringar då de som är byggda inte räcker till. Ett cykelgarage ska byggas och ett par 
cykelparkeringar med tak där cykeln kan låsas fast i ramen. 

Skäl till beslut: Genom att skapa förutsättningar för fler resenärar att ta cykeln till busstationen 
forväntas det kollektiva resandet att öka. Då nuvarande cykel parkering är fullbelagd behövs det fler 
platser för att möjliggöra för fler att välja kollektivtrafiken. 
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Ansökt belopp: år 2016: 200 000 kr 
Förslag till beslut: år 2016: 100 000 kr 

Beskrivning: Cykel parkeringar vid hållplatserna Sköllersta skola och Lithells. Antal bussturer har ökat 
till och från Sköllersta och både skolungdomar och arbetspendlare behöver en plats för att parkera sina 
cyklar. 

Skäl till beslut: Genom att skapa förutsättningar för fler resenärar att ta cykeln till hållplatsen förväntas 
det kollektiva resandet att öka. Hållplatsen vid Sköllersta skola ligger vid ett starkt stråk. Hållplats 
Lithells ligger inte på ett starkt stråk vilket gör att åtgärden inte kan beviljas medel ur Citybanan 2016. 
Förslag till avslagna ansökningar 

Cykelpa1·keringar Vretstorp 
Sökande: Hallsbergs kommun 
Ansökt belopp: år 2016: 200 000 kr 
Förslag till beslut: år 2016: 0 kr 

Beskrivning: Cykelparkeringar vid hållplatserna Stationsgatan och Skolgatan i Vretstorp. Antal 
bussturer har ökat till och från Vretstorp och både skolungdomar och arbetspendlare behöver en plats 
för att parkera sina cyklar. 

Skäl till beslut: Genom att skapa förutsättningar för fler resenärar att ta cykeln till hållplatsen förväntas 
det kollektiva resandet att öka. Dessvärre räcker inte medlen till alla ansökningar och 
cykel parkeringen i Pålsboda och Sköllersta förväntas generera fler resenärer än i Vretstorp. 

Pendlarparkering Vretstorp 
Sökande: Nora kommun 
Ansökt belopp: 
Förslag till beslut: 

år 2016: 300 000 kr 
år 2016: 0 kr 

Beskrivning: Anlägga en pendlarparkering i anslutning till korsningen väg 517 och väg 529 i 
anslutning till hållplats Fjugestavägen. Resenärerna kan sedan åka vidare mot Hallsberg eller Laxå. 

Skäl till beslut: En pendlarparkering kan öka kollektivtrafikresandet och ge minskad restid dörr-till
dörr. Idag finns det möjlighet att parkera på platsen då det är hårdgjord yta. I konkurrens med övriga 
ansökningar anses inte denna bidra mest till ett ökat resande. 

Realtidssystem resecentrum Hallsbe1·g 
Sökande: Hallsbergs kommun 
Ansökt belopp: år 2016: 1 000 000 kr 
Förslag till beslut: år 2016: 0 kr 

Beskrivning: Anlägga en informationstavla vid resecentrum i Hallsberg med avgångstiderna för 
bussarna i realtid. 

Skäl till beslut: Att informera resenärerna om den faktiska avgångstiden istället för den planerade ger 
en större tilltro till kollektivtrafiken och genererar ett ökat resande och nöjdare resenärer. Region 
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Örebro län arbetar med att införa ett realtidssystem i länet och i samband med det planeras det att en 
informationstavla per resecentrum ska sättas upp. 

Ökade kostancler, Kumla resecentrum 
Sökande: Kumla ko1111111111 
Ansökt belopp: 
Förslag till beslut: 

år 2016: 4 000 000 kr 
år 2016: 0 kr 

Beskrivning: Ansökan avser en komplettering av tidigare ansökan på grund av ökade kostnader. Den 
tidigare ansökan avser ytorna framför och norr om stationshuset. Kumla kommun har beviljats ett 
bidra från Citybanan med 3 650 000 kr för år 2014. Bidragsansökan grundade sig då på en kalkyl på 
totalt 18 000 000 kr. Efter förseningar och anbudsförfrågan har kalkylerade kostnader ökat till 
22 000 000 kr, en fördyring på 4 000 000 kr. 

Skäl till beslut: Ombyggnationen av Kumla resecentrnm bedöms öka det kollektiva resandet och göra 
det mer tillgängligt. Projektet är redan beviljat medel för år 2014 som ännu inte är förbrukade vilket 
gör att i konkurrens med övriga objekt i år avslås ansökan. 

Säkra och tillgängliga hållplatser 
Sökande: Laxå kommun 
Ansökt belopp: 
Förslag till beslut: 

år 2016: 2 985 000 kr 
år 2016: 0 kr 

Beskrivning: Tillgänglighetsanpassa hållplatser, totalt 11 stycken, i Laxå, Röfors, Finnerödja och 
Hasselfors 

Skäl till beslut: Att tillgänglighetsanpassa hållplatser som har fler än 20 påstigande per dag är en god 
ide, men ingen av de sökta hållplatserna ligger i ett starkt stråk. I Laxå är det tåget som är det starka 
stråket. Ett antal av hållplatserna i ansökan ligger på kommunal väg, vilket gör att det finns möjlighet 
för kommunen att söka statlig medfinansiering för 50 % av kostnaderna. Det kan först göras för år 
2017. Hållplatser som är belägna på statliga vägar tags med i prioriteringslistan för hållplatser som 
åtgärdas med pengar från Länstranspo11planen. 

Pendlarparkering Lindesbergs resecentrum 
Sökande: Lindesbergs kommun 
Ansökt belopp: år 2016: 5 000 000 kr 
Förslag till beslut: år 2016: 0 kr 

år 2017:5 000 000 kr 
år 2017:0 kr 

Beskrivning: I tidigare ansökan för att bygga om Resecentrum i Lindesberg ingick en del för att bygga 
en pendlarparking i anslutning till Resecentrum. Den var planerad för ca 30 platser initialt med en 
utbyggnadspotential till I 00 platser. Efter erhållit bidrag har Region Örebro län och det kommunala 
fastighets bolaget F ALAB kommit överens om byggnation av ny vårdcentral och ca 100 
parkeringsplatser i anslutning till den nya Vårdscentralen i kv Bulten, dvs samma område som 
pendlarparkeringen skulle anläggas i. Nu är planen att samordna parkeringsplatserna för Vårdcentralen 
och pendlarparkeringen och då bygga ett parkeringshus i två plan med drygt 100 platser på vardera 
plan. Den totala kostnaden för parkeringshuset är 25 000 000 kr. 

Skäl till beslut: Det kollektiva resandet från Lindesberg med tåg har ökat kraftigt de senaste åren. 
Lindesbergs resecentrum är en viktig nod i tågtrafiken i den norra delen av länet. Pendlarparkering är 
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ett bra sätt att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken vid noder. Lindesbergs kommun har redan 
ansökt och fått medel för en pendlarparkering varför denna avslås. 

Bångbro busshållpJats 
Sökande: Ljusnarsbergs kommun 
Ansökt belopp: år 2016: 188 000 kr 
Förslag till beslut: år 2016: 0 kr 

Beskrivning: Tillgänglighetsanpassa hållplatsen som har fler än 20 påstigande per dag. 

Skäl till beslut: Mellan Kopparberg och Lindesberg är det tåget som är det starka stråket och inte 
bussen. Att tillgänglighetsanpassa hållplatsen då den har fler än 20 påstigande per dag är trots det en 
god ide. Eftersom den ligger på kommunal väg har kommunen även sökt statlig medfinansiering för 
50 % av kostnaderna. Det preliminära beskedet är att ansökan beviljas 50% i statlig medfinansiering. 

PendJarparkel'ing Nora 
Sökande: Nora kommun 
Ansökt belopp: 
Förslag till beslut: 

år 2016: 352 600 kr 
år 2016: 0 kr 

Beskrivning: Utökad parkeringsmöjlighet vid Nora resecentrum öppnar möjligheten för 
pendlingsresenärer att ta bilen en ko11are sträcka istället för att använda bilen som enda 
transpm1medel. 

Skäl till beslut: En pendlarparkering kan öka kollektivtrafikresandet och ge minskad restid dörr-till
dörr. I konkurrens med övriga ansökningar anses inte denna bidra mest till ett ökat resande. 

Cykelparkering resecentrum Örebro 
Sökande: Örebro kommun 
Ansökt belopp: 
Förslag till beslut: 

år 2016: 2 000 000 kr 
år 2016: 0 kr 

Beskrivning: Till resecentrum kan man komma från olika håll och det finns möjlighet att parkera sin 
cykel på fyra olika platser. På flera ställen går det att ställa cykeln under tak och låsa fast den på ett 
säkert sätt. Det finns även ett cykelgarage. Det som återstår är en fjärde parkering, en i sydväst. Det 
finns idag en yta som många använder som parkering, men den är varken trygg eller speciellt 
inbjudande att parkera sin cykel på. Kommunen vill sätta upp säkrare cykelställ, sätta upp cykeltak 
över delar av parkeringen och se över och förbättra belysningen. Antal platser kommer att minska men 
de som kommer att finnas kommer att vara säkrare. 

Skäl till beslut: Genom att skapa förutsättningar för fler resenärar att låsa fast sina cyklar på ett säkert 
sätt vid resecentrnm förväntas det kollektiva resandet att öka. Åtgärden uppfyller kraven för att vara 
beviljad medel, men i konkurrens med andra åtgärden är det fler som är mer prioriterade. 

10 



...... ...... 

Hällefors resecentrum (ansökte 2015 för 2016) ... """ , ~ 
-.- ~20000 Lindesbergs resecentrum (~~ e 201$ för 2016) 2 S20 000 _ 2J20_90() 2 520 000 

Buss prioritering vid trafiksignaler 400 000 400000 

Hållplatsmaterial 1 155 000 7 
Pendlarparkerin, Hidlngebrokorset l 69S 000 

Pendlarparkeri~ Brånstakorset l 695 000 

66000 389000 
1695000 

1695 000 

Hällefors kommun 
Lindesberg kommun 
~ rebrolän 
Region Örebro län 
Lekebergs kommun 

Lekebergs kommun 
Askersunds kommun 
De.gerfors kommun 

Askersunds resecentrum, ombY,ggnation 4 014 282 - - -=l '-'000=.;:;ooo;:;;;. ___ 8:;.;::02=::8:..:Sc.::63:=-----'4..;:;0a:..;..= :.....- .=..;:===--- -.:::..::.:::::..:::.::::. _____ _ 

Etapp 2 _Degerfofs järnvägsstation 2 933 000 2 800 000 2 933 000 

14282 3 014282 

------ -
.!,jusnarsbergs kommun Ställdalens station, skyltning, cykelparkering, belysning mm 

_!,jusnarsbergs kommun K~rgs station, ~mp och laddningsstolpe El-bil 

Hallbergs kommun Cykelparkering i Pålsboda (vid skolg~ 

Nora kommun Väders15Ydd + cykeltak Nora station 

Karlskoga kommun Etapp 5 Karlskoga busstation 

Hallbergs kommun Cykelparkering i Sköllersta (vid skolan och Lithells) 

Hallbergs kommun Cykelparkering i Vretstorp (Stationsgatan och Skolgatan) 

Hallbergs kommun Pendel parkering Vretstorp -
Hallbe(lS kommun Realtidssystem resecentrum Hallsberg -
Kumla kommun Kumla resecentrum, ökade kostnader 2 000000 

Laxå kommun Hållplatser i Laxå, Röfors, Finnerödja och Hasselfors 

Lindesbergs kommun Pendlarparkering vid resecentrum Lindesberg 

.!,jusnarsbergs kommun Bångbro busshållplats 94000 

Nora kommun Pendlarparkering, kvarteret Residenset 
Örebro kommun cykelparkering sydväst ra delen av resecentrum Örebro 

Summa 9 867 021 

Tillgängliga medel 
Underskott 

339 656 339656 
73000 73000 

200 000 200000 
500 000 250000 
800000 400000 

200000 100000 
200000 
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1000000 
0 4000000 

2 985 000 
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2 000 000 -,, 
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