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Sammanfattning
Väg 244 är en del av det regionala transportstråket i Örebro län och fyller en viktig funktion som
pendlingsväg mellan Örebro och Nora, samt vidare mot Hällefors. I länstransportplanen lyfts
problemet med långa restider mellan Örebro och Nora, behovet av att se över busshållplatser längs
sträckan samt bristande standard i förhållande till trafikmängd och vägens betydelse för den regionala
arbetspendlingen.
Genomförandet av åtgärdsvalsstudien för väg 244 Gyttorp - Nora - Lilla Mon beslutades i en
överenskommelse i maj 2018 mellan Trafikverket Region Öst, Nora kommun och Region Örebro län.
Åtgärdsvalsstudien har bedrivits av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Nora kommun,
Samhällsbyggnad Bergslagen, Region Örebro län och Trafikverket. Arbetet med att identifiera behov
och brister i befintlig infrastruktur har genomförts tillsammans med ett flertal inbjudna intressenter.
Det övergripande syftet med föreslagna åtgärder är att ge ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet på väg
244 mellan Gyttorp och trafikplats Lilla Mon.

Översiktskarta, studerad sträcka av väg 244.
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Problembeskrivning
I länstransportplanen lyfts långa restider mellan Örebro och Nora, behovet av att se över
busshållplatser längs sträckan samt den bristande standarden i förhållande till trafikmängd och vägens
betydelse för den regionala arbetspendlingen. Generellt kan problemen på väg 244 till stor del kopplas
till trafiksäkerhet. Problem som kopplar till tillgänglighet och framkomlighet ligger framför allt
utanför väg 244 och studiens utredningsområde. Undantaget är oskyddade trafikanter, för vilka
problemen kopplar till både trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Mål för lösningar
Arbetsgruppen har enats om tre övergripande projektmål i ett 2040-perspektiv för aktuell sträcka av
väg 244 samt 14 mer specificerade delmål, utan inbördes ordning. Utöver projektmålen gäller även att
föreslagna åtgärder ska styra mot och vara i linje med kommunala, regionala och nationella mål och
riktlinjer. Exempel på sådana mål och riktlinjer är de transportpolitiska målen, Nollvisionen och
”Funktionellt Prioriterat Vägnät”.
De totalt 17 projektmålen är följande:

Kollektivtrafiken ska vara huvudalternativet vid arbetspendling
Attraktiv kollektivtrafik som tar hänsyn till hela resan
God tillgänglighet med kollektivtrafik till utpekade lokala målpunkter
God tillgänglighet till kollektivtrafiken – säkra passager till/från hållplatser
God framkomlighet för buss
Konkurrenskraftiga restider - körtidskvoten (bil/buss) för kollektivtrafik får ej överstiga 1.
God standard och utrustning vid hållplatser
Lokalisera/bevara platser för bytespunkter (kollektivtrafik/samåkning)

Goda förutsättningar för (lokal) gång- och cykeltrafik
God tillgänglighet mellan utpekade lokala målpunkter
Minskad barriäreffekt av väg 244
God trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter
Trygghet för oskyddade trafikanter

God trafiksäkerhet för fordonstrafik
Minskad risk för viltolyckor
Säkra korsningspunkter (korsningar och trafikplatser)
God trafiksäkerhetsstandard på väg 244 mellan Gyttorp-Lilla Mon (grön trafiksäkerhetsklass)
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Alternativa lösningar
En central fråga i åtgärdsvalsstudien är vilken hastighetsstandard som väg 244 ska ha. Nuvarande väg
har till stor del skyltad hastighet 90 km/tim, men vägen uppfyller inte Trafikverkets krav och kriterier
för hastighet 90 km/tim. Det är angeläget att utvärdera om vägen på längre sikt behöver ha en hög
hastighetsstandard, vilket innebär att den måste mötessepareras enligt Trafikverkets krav och
riktlinjer. Om vägen kan ha en lägre hastighetsstandard krävs ingen mötesseparering. Andra mindre
åtgärder kan dock bli aktuella för att uppfylla kraven för hastighetsstandard 80 km/tim.

Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder
Utifrån projektmålen för åtgärdsvalsstudien, de problem och brister som identifierats på genomförda
workshops samt den samlade effektbedömningen föreslås att den övergripande inriktningen för väg
244 på lång sikt ska vara hastighetsstandard 80 km/tim.
Motiveringen för vald inriktning 80 km/tim är följande:
Fyrstegsprincipen: Fyrstegsprincipen kan tolkas som att om bristerna kan åtgärdas och projektmålen
kan uppnås med så små medel som möjligt (så lågt steg som möjligt/resurssnål planering), så ska
detta åtgärdsalternativ väljas.
Framkomlighet: Väg 244 har inga uttalade framkomlighetsproblem. Brister i framkomlighet på stråket
(Hällefors-)Gyttorp-Nora-Örebro ligger på väg 50, det vill säga utanför denna åtgärdsvalsstudie.
Projektmålet om kollektivtrafik: En alltför utbyggd, och därmed attraktiv, väg 244 gör bilen som
transportmedel alltför attraktiv och försvårar övergång från bil till kollektivtrafik.
Ej prissatta effekter: Inriktning 80 km/tim ger goda effekter på mjuka parametrar såsom miljö, klimat,
hälsa, barriäreffekter, landskap etc., medan inriktning 100 km/tim ger negativa effekter.
Arbetsgruppen har kommit överens om åtgärder på kort respektive lång sikt. Åtgärderna har indelats
enligt följande:
Åtgärder på kort sikt - Utredningar och kampanjer
Åtgärder på kort sikt - Fysiska åtgärder
Åtgärder på lång sikt
De rekommenderade åtgärdsförslagen kommer att hanteras vidare inom Trafikverket, Region Örebro
län samt Nora kommun.
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1. Bakgrund
1.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?
Väg 244 är en del av det regionala transportstråket i Örebro län och fyller en viktig funktion som
pendlingsväg mellan Örebro och Nora, samt vidare mot Hällefors. Vägen har under lång tid funnits
med i Trafikverkets planering då trafiksäkerheten längs sträckan bedömts vara bristande. Frågan om
åtgärder längs väg 244 har aktualiserats genom utredningen av Norabanan, den regionala
hastighetsöversynen och länstransportplanen för Örebro län 2018-2029.

Figur 1.1.1. Orienteringskarta. Den studerade sträckan av väg 244 är markerad med svart färg.

I länstransportplanen lyfts problemet med långa restider mellan Örebro och Nora, behovet av att se
över busshållplatser längs sträckan samt bristande standard i förhållande till trafikmängd och vägens
betydelse för den regionala arbetspendlingen. Det anses angeläget att både trafiksäkerheten och
tillgängligheten förbättras. I den regionala hastighetsöversynen fastslås att väg 244 inte uppfyller
trafiksäkerhetskraven för dagens 90 km/tim.
På uppdrag av samverkansprojektet Mer Koll utredde Trafikverket år 2012 om den spårbundna
Norabanan kunde anpassas till pendlingstrafik. Med utredningen som underlag rekommenderade
dock Trafikverket fortsatt satsning på busstrafik i stråket Örebro - Nora. Inom Region Örebro län
pågår dock fortsatta utredningar om framtida satsningar på Norabanan. Arbetet bedrivs tillsammans
med bland andra Örebro kommun och Nora kommun.
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1.2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet
En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen och är ett arbetssätt som grundar sig på dialog mellan
olika aktörer och intressenter, bland andra Trafikverket, kommuner och regioner. Tillsammans tar
man fram en helhetsbild över problematiken samt föreslår förankrade åtgärdsförslag.
Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val
av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. Arbetet utgår från ”Fyrstegsprincipen” som är
Trafikverkets planeringsprincip och innebär att tänkbara åtgärder analyseras i följande fyra steg:
Tänk om. Kan transportbehoven minskas eller kan andra transportsätt användas? Kan behovet av
resande påverkas? Eller kan kollektivtrafiken utvecklas?
Optimera. Kan väg- eller järnvägsnätet utnyttjas effektivare, till exempel genom
hastighetsanpassning, variabla hastigheter eller trafikreglering?
Bygg om. Går det att lösa problemen genom förbättringar och mindre ombyggnationer, till exempel
genom att bredda, räta kurvor eller förstärka?
Bygg nytt. Krävs nyinvesteringar eller större ombyggnationer, till exempel en ny trafikplats eller en
helt ny väg?
Genomförandet av åtgärdsvalsstudien för väg 244 Gyttorp - Nora - Lilla Mon beslutades i en
överenskommelse i maj 2018 mellan Trafikverket Region Öst, Nora kommun och Region Örebro län.
Överenskommelsen redovisas i bilaga 1.
Åtgärdsvalsstudien har bedrivits under perioden mars 2018 till juni 2019 av en arbetsgrupp bestående
av tjänstemän från Nora kommun, Samhällsbyggnad Bergslagen, Region Örebro län och Trafikverket.
Under arbetets gång har ett tiotal möten hållits inom arbetsgruppen samt två dialogmöten med en
större grupp intressenter, tabell 1.2.1 visar vilka organisationer som blev inbjudna att delta.
Intressenterna har inkommit med förslag och synpunkter under dialogmötena. I bilaga 2 finns en
sammanställning från dessa möten.
De intressenter som inbjudits att delta i åtgärdsvalsstudien identifierades tidigt i projektet genom en
intressentanalys, vilken genomfördes inom ramen för arbetsgruppens uppgifter. Intressenterna finns
bland offentliga aktörer, samhällsfunktioner, föreningar och intresseorganisationer samt näringsliv
och handel. Allmänheten har representerats av kommunen och av de olika föreningarna och
intresseorganisationerna. I eventuella senare planeringsskeden sker samråd med allmänheten.
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Tabell 1.2.1. Identifierade intressenter som bjöds in till dialogmöten

Offentliga aktörer
Trafikverket, Verksamhetsområde Underhåll
Fortifikationsverket
Hällefors kommun
Samhällsfunktioner
Svealandstrafiken och Nobina
Polisen
Intresseorganisationer
Naturskyddsföreningen i Nora
Cykelfrämjandet Örebro
Orienteringsklubben Milan
Riksförbundet för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning
Jägareförbundet Nora
Rörelsehindrade i Bergslagen
Gyttorps Byalag
Ringshytte Byalag
Lillsjöns samfällighetsförening
Åshyttans samfällighetsförening
Näringsliv och handel
Nora köpmannaförening
Orica Sweden AB
Europrofil AB
Norab AB

Länsstyrelsen
Nora kommun
Samhällsbyggnad Bergslagen
Räddningstjänsten
Ambulans
Nora biologiska förening
Norabygdens skidklubb
Lantbrukarnas Riksförbund, Noraorten
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR)
Hjärt-Lungfonden
FEB
Pershyttans Byalag
Gamla Pershyttans samfällighetsförening
Lilla Mons samfällighetsförening
Ramshyttans samfällighetsförening
Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg
Företagarna i Nora (förening)
Danfo AB
Nora Åkeri
OVAKO

1.3. Angränsande planering
Nedan sammanfattas planer, strategier och utredningar som är relevanta för den aktuella sträckan av
väg 244:
Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län – Regional utvecklingsstrategi 2018-2030. Region Örebro
län, 2018
Länsplan för regional transportinfrastruktur Örebro län 2018–2029. Region Örebro län, 2018
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2016-2025. Region Örebro län, 2016
Underlag för regional hastighetsanalys i Örebro län. Trafikverket, 2015
Förstudie Nora – Örebro. Slutrapport, januari 2012. Trafikverket, 2012
Infrastrukturåtgärder vid persontågstrafikering mellan Nora och Örebro. Region Örebro län, 2018
Cykelstrategi för Örebroregionen – Strategier och planer för utbyggnad av regionalt
cykelvägnätnätverk. Region Örebro län, 2015
Detaljplanelagda exploateringsområden. Nora kommun
Trafikutredning Nora tätort. Nora kommun, 2019
Cykelutredning för Nora tätort. Nora kommun, 2019
Väg 50, delen Axbergshammar-Lilla Mon. Trafikverket, 2015
ÅVS E18/E20 samt riksväg 50, Kapacitetsproblem genom Örebro. Trafikverket (kommande)
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Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län – Regional utvecklingsstrategi 2018-2030,
Region Örebro län 2018
Den regionala utvecklingsstrategin presenterar mål kring stark konkurrenskraft, hög och jämlik
livskvalitet samt god resurseffektivitet. Enligt strategin bör det skapas förutsättningar för ett hållbart
transportsystem, vilket inkluderar väg 244.
Region Örebro län arbetar för att resor som sker med kollektivtrafik, gång och cykel ska öka till år
2030. Resor till och från huvudorten Örebro ska huvudsakligen ske med kollektivtrafik vilken i sin tur
ökar pendlingskapaciteten. Kollektivtrafiken är i särklass bäst på att skapa kapacitet för många
resenärer på liten yta. De grupper som även framöver kommer att vara beroende av bilen är
exempelvis de som bor utanför de starka kollektivtrafikstråken, yrkesgrupper med behov att
transportera specialutrustning samt personer med vissa funktionsnedsättningar.
Regionens önskvärda läge för år 2030 är att de äldre i hela länet har god tillgång till samhällsservice
och att kollektivtrafiken har förbättrat möjligheterna för unga på landsbygden att pendla till och från
skola och fritidsaktiviteter. Det finns även ett övergripande mål om att korta restiderna med buss och
tåg mellan Örebro och kommunhuvudorterna (till exempel Nora) samt till större städer runtomkring
regionen. Korta restider och hög turtäthet ska öka andelen kollektivtrafikresenärer.
(Region Örebro län, 2018a)

Länsplan för regional transportinfrastruktur Örebro län 2018-2029, Region Örebro län
2018
I länsplanen prioriteras åtgärder utifrån deras bidrag till måluppfyllelse och fortsatt regional
utveckling. Sträckan Örebro - Nora prioriteras högst i länstransportplanen och väg 244 är en del av
denna. En utveckling av stråket Örebro - Nora bedöms gynna utvecklingen av bostadsmarknaden och
bostadsbyggandet i Nora samt minska restider, öka tillgängligheten och förbättra trafiksäkerheten.
Några av de prioriterade brister och behov för utredningar som lyfts fram i planen är:
Restiden mellan Örebro och Nora är lång i förhållande till faktiskt avstånd. Utredning i form av ÅVS
bör göras under planperiodens tidigare år för att hitta åtgärder för att korta restiden mellan Örebro
och Nora samt för att öka kollektivtrafikens attraktivitet kontra bilen
Länsväg 244 Hällefors-Nora (-Örebro/Lindesberg)
(Region Örebro län, 2018b)

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2016-2025, Region Örebro län 2016
I programmet framhävs att pendlingen har betydelse för sysselsättningen, särskilt på mindre orter
inom Örebro län. Kollektivtrafikens utveckling och tillgänglighet samt möjlighet för resenärer att
nyttja kollektivtrafiken kan minska bilåkandet som i sin tur minskar klimatpåverkan och
koldioxidutsläpp.
Övriga faktorer som är viktiga för resenärerna är rimlig restid samt, men inte avgörande, biljettpriset.
I programmet framgår det att Nora kommun ingår i Örebros primära arbetsmarknadsområde och
därmed är väg 244 ett viktigt stråk för pendling.
(Region Örebro län, 2016)
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Underlag för regional hastighetsanalys i Örebro län, Trafikverket 2015
Den regionala hastighetsöversynen är en fortsättning på regeringens arbete med nollvisionen som
syftar till att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.
Väg 244 beskrivs i den regionala hastighetsöversynen som en av flera 90-vägar som kan få sänkt
hastighetsgräns från 90 km/tim till 80 km/tim på grund av att vägens säkerhetsstandard inte
uppfyller kraven för högre hastighet än 80 km/tim. Hastigheten 100 km/tim, som är ny
hastighetsgräns enligt hastighetskriterierna 60-80-100, kräver en anpassning efter gällande
trafiksäkerhetskrav, exempelvis genom mötesseparering och säkra sidoområden. Även om vägens
hastighet ska sänkas till 80 km/tim kan åtgärder krävas.
(Trafikverket, 2015a)

Förstudie Nora - Örebro Slutrapport, januari 2012, Trafikverket 2012
På uppdrag av samverkansprojektet Mer Koll utredde Trafikverket 2012 den spårbundna Norabanan.
Studien syftade till att utreda förutsättningarna för bättre kollektivtrafik på sträckan Örebro - Nora.
Två alternativ identifierades: Det ena alternativet innebar åtgärder på vägnätet med bland annat en
ökad turtäthet för busstrafiken. Det andra utredningsalternativet innebar upprustning av befintlig
museijärnväg Nora-Ervalla. Efter analysen valde Trafikverket att rekommendera vidare satsningar på
kollektivtrafik på väg då det visade sig vara mer samhällsekonomiskt lönsamt.
(Trafikverket, 2012)

Infrastrukturåtgärder vid persontågstrafikering mellan Nora och Örebro, Region Örebro
län 2018
Region Örebro län utredde år 2018 den spårbundna Norabanan. Rapporten beskriver de tekniska
åtgärder som krävs för att rusta upp Norabanan i tillräckligt skick för att kunna fungera som
pendlingsalternativ.
I rapporten föreslås följande aktiviteter i det fortsatta arbetet:
Fördjupad utredning av Järlebron
En samhällsekonomisk effektbedömning av järnvägens nytta
En affärsplan för tågtrafik
Identifiering av lämplig driftorganisation och ägarförhållanden
Utredning alternativa finansieringsformer
Upprättande av en bra dialog med Trafikverket om framtida infrastrukturåtgärder på godsstråket
genom Bergslagen och anslutande Mälarbanan
(Region Örebro län, 2018)

Cykelstrategi för Örebroregionen – Strategier och planer för utbyggnad av regionalt
cykelvägnätnätverk, Region Örebro län 2015
Den regionala cykelstrategin utgör ett underlag till och fördjupning av länstransportplan för regional
transportinfrastruktur 2014-2025. En del av syftet är att cykelstrategin ska ge styrning av vilka
cykelvägsprojekt som finansieras och byggs med länsplanemedel. Cykelstrategin gäller för statliga
cykelvägar och strategin tar i första hand hänsyn till sträckor som är intressanta för arbets- och
skolpendling medan rekreation och turism kommer i andra hand. I cykelstrategin är stråket Gyttorp Nora ett av de identifierade stråken med behov av cykelväg.
(Region Örebro län, 2015)
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Detaljplanelagda exploateringsområden Nora kommun

Figur 1.3.1. Aktuella detaljplanelagda exploateringsområden.

Detaljplan för del av Älvestorp 11:3 m.fl. Nora kommun (Dnr: S-2017-866)
Cirka 500 meter norr om trafikplats Nora driver Nora kommun ett detaljplanearbete. Den nya
detaljplanen är tänkt att tillåta byggnation av drivmedelsstation samt handel, kontor och småskalig
verksamhet. Planen ska också skapa förutsättningar för en ny cirkulationsplats samt ge möjlighet för
att utöka gång- och cykelvägar.
Detaljplan för del av Östra Sund 2:4 m fl (Vagnskjulsberget) i Nora kommun, Örebro län. D:nr 2012S216
Planområdet ligger cirka 1,5 km norr om korsningen väg 244/väg 759, vid Norasjöns östra strand,
intill fritidsområdet Lejonbacken. Idag finns det cirka 30 fritidshus i Lejonbacken. Detaljplanen
möjliggör småhusbebyggelse för cirka 20 villatomter på Vagnskjulsberget. I detaljplanen framgår det
att nya permanentboende i området kommer att bli beroende av bil. Det bedöms också att
trafikmängden på befintlig väg kommer att öka jämfört med dagens trafik, men att de totala
trafikmängderna kommer att bli relativt små. Detaljplanen vann laga kraft 2014-05-23.
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Trafikutredning Nora tätort, Nora kommun 2019
Trafikutredningen är ett planeringsunderlag som beskriver vad som krävs för att uppnå kommunala
ambitioner och målsättningar inom transportpolitiken. Den togs fram för att Nora kommun har saknat
ett övergripande trafikstrategiskt dokument.
I trafikutredningen föreslås en sydlig entré till Noras stadskärna från väg 244, via Hitorpsvägen (väg
765) och Arne P:s väg. Syftet är att avlasta infarten via trafikplats Nora och Storgatan och få en bättre
fördelning av trafiken mot stadskärnan. En sydlig entré innebär en ökad trafik i korsningen mellan väg
244 och Hitorpsvägen, vilket inte anses vara lämpligt med nuvarande korsningsutformning.
Utredningen anger att korsningen behöver åtgärdas både av trafiksäkerhetsskäl och för att förbättra
framkomligheten för kollektivtrafiken. Utformningen ska styras av den funktion som väg 244 kommer
ha i framtiden. En cirkulationsplats eller trafikplatslösning tros kunna hantera ökande trafikmängder
med bibehållen god trafiksäkerhet och korsningspunktens funktioner skulle kunna samordnas med
trafikförsörjning av Lejonbacken samt en framtida utbyggnad av Pershyttans industriområde (Nora
kommun 2019a).

Cykelutredning för Nora kommun, Nora kommun 2019
I trafikutredningen för Nora tätort konstaterades det att cykelvägnätet är relativt väl utbyggt i Nora
tätort men att det saknas viktiga kopplingar från ytterområdena mot den inre centrumdelen. (Nora
kommun, 2019a) Cykelutredningen för Nora kommun har definierat flera viktiga huvudstråk för
cykeltrafiken som bör utgöra stommen i systemet och ansluta till viktiga målpunkter i centrala Nora.
De stråk som har koppling till väg 244 är:




Gyttorpsstråket (från Nora tätort mot Gyttorp)
Pershyttansstråket (från Nora tätort mot Pershyttan)
Lejonbacksstråket (från Nora tätort mot Lejonbacken)

Gyttorpsstråket föreslås få ny sträckning utmed väg 244 för att öka tryggheten för cyklisterna och för
att få en koppling mot det nya verksamhetsområdet som planeras väster om väg 762 (Storgatan).
Dagens sträckning via Hagbyområdet är en omväg om målpunkten är centrala delen av Nora och
stråket kan upplevas som otryggt eftersom det passerar genom ett parti med skog/åkermark.
Utredningen föreslår även en planskild passage för oskyddade trafikanter över väg 244 vid korsningen
mellan väg 244 och väg 243 i Gyttorp. Åtgärden skulle öka säkerheten både vid busshållplats
Krutbruket och för arbetspendling med cykel till Gyttorps industriområde. En hastighetsdämpande
åtgärd anses vara olämplig utifrån vägens funktion.
Pershyttanstråket föreslås få en sträckning utmed väg 744 och Pershyttevägen. Det föreslås även en
cykelbana utmed vägen genom Pershyttans industriområde.
Lejonbacksstråket föreslås få en sträckning utmed Norasjöns strandlinje för att i framtiden även
kunna vara en del i ett framtida rekreationsstråk runt Norasjön (Nora kommun 2019b).

Väg 50, delen Axbergshammar-Lilla Mon, Trafikverket 2015
Väg 50 mellan Lilla Mon och Axbergshammar har byggts om till mötesfri landsväg. Hastigheten har
höjts till 100 km/tim på stora delar av sträckan. Vägen öppnades för trafik under hösten 2018.
(Trafikverket, 2015)

ÅVS E18/E20 samt riksväg 50, Kapacitetsproblem genom Örebro, Trafikverket
En åtgärdsvalsstudie gällande kapacitetsproblem av E18/E20 genom Örebro samt på väg 50 från
Kvinnersta in mot Örebro påbörjas under år 2019. Åtgärdsvalsstudien kommer hantera de
framkomlighetsproblem som finns på väg 50 i rusningstid och som påverkar restiderna mellan Örebro
och Nora.
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1.4. Övergripande syfte med de lösningar/åtgärder som studerats
Det övergripande syftet med föreslagna åtgärder är ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet på väg 244
mellan Gyttorp och trafikplats Lilla Mon.

13 (58)

2. Avgränsningar
2.1. Geografisk avgränsning
Denna åtgärdsvalsstudie avgränsades inledningsvis till att omfatta väg 244 från trafikplats Nora till
trafikplats Lilla Mon (anslutningen till väg 50). Väster om Gyttorp halveras dock trafikmängderna
vilket tyder på att trafikanter från Gyttorp till stora delar arbetspendlar mot Nora och vidare mot Lilla
Mon (Örebro), och sträckan bör därför ingå i studien. Hela sträckan mellan Gyttorp och Lilla Mon är
cirka 12 km lång.
Åtgärdsvalsstudien omfattar väg 244 mellan väg 764 i Gyttorp till och med trafikplats Lilla Mon vid
väg 50.

Figur 2.1.1. Geografisk avgränsning för åtgärdsvalsstudien.

2.2. Avgränsning av innehåll och omfattning
Studien omfattar samtliga fordonsslag på väg 244 inklusive oskyddade trafikanter. Det anslutande
vägnätet som direkt påverkar väg 244 genom utfarter och korsningar ingår också i studien.
Spårbunden trafik behandlas inte då den tidigare är utredd av både Trafikverket och av Region Örebro
län, Nora kommun och Örebro kommun. Se kapitel 1.3 - Angränsande planering.

2.3. Tidshorisont för åtgärders genomförande
Åtgärder på kort sikt föreslås genomföras inom gällande planperiod 2018-2029 för länsplan för
Regional transportinfrastruktur Örebro län. Lösningar på lång sikt föreslås genomföras efter år 2029.
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3. Förutsättningar
3.1. Koppling till samhällsmål
Koppling till transportpolitiska mål
Regeringens övergripande mål för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. För
detta har två delmål, ett funktionsmål och ett hänsynsmål, formulerats.
Funktionsmålet – Tillgänglighet:
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela
landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive
mäns transportbehov.
Funktionsmålet ska uppnås genom att transportsystemet utvecklas enligt sju preciseringar:
Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet
Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften
Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder
Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt
samhälle
Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer,
ökar
Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
Hänsynsmålet – Säkerhet, miljö och hälsa:
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås
samt bidra till ökad hälsa.
Hänsynsmålet ska uppnås genom att transportsystemet utvecklas enligt fem preciseringar varav
följande tre rör vägtrafik:
 Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas
med en fjärdedel mellan år 2007 och 2020.
 Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en
stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen.
År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
 Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet
ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för att
nå uppsatta mål.

Koppling till nationella, regionala och lokala mål
Förutom Trafikverkets mer översiktliga mål finns många målprogram och avsiktsförklaringar som kan
kopplas till åtgärdsvalsstudien och väg 244. Målen behandlar huvudsakligen framkomlighet,
trafiksäkerhet, hälsa och miljö. Nedan följer ett urval.
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Nationella mål
Nollvisionen
Nollvisionen beslutades av riksdagen år 1997. Den är en vision om en vägtrafik där ingen människa
dödas eller skadas allvarligt, men också en strategi för hur en säker vägtrafik ska uppnås enligt
visionen. År 2009 beslutade riksdagen om ett etappmål för trafiksäkerheten. Etappmålet innebär att
antalet trafikdödade år 2020 inte får vara fler än 220 personer i Sverige. Antalet dödade ska således
halveras från år 2007 till 2020 och antalet allvarligt skadade ska minska med en fjärdedel under
samma period.
Även på EU-nivå tillämpas etappmål för att driva på trafiksäkerhetsarbetet. Nuvarande etappmål är
att antalet dödade ska halveras mellan 2010 och 2020. En sådan reduktion skulle i Sverige motsvara
max 133 dödade år 2020.
Miljökvalitetsmål
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål.
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en
generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande för miljöarbetet
på alla nivåer i samhället. I målet står också att arbetet med att lösa de svenska miljöproblemen inte
ska ske på bekostnad av att Sverige exporterar miljö- och hälsoproblem till andra länder.
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det
finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen vilka förtydligar målen och används i det löpande
uppföljningsarbetet.
Etappmålen anger steg på vägen för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Etappmål har
antagits av regeringen för miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”, samt inom områdena avfall, farliga
ämnen, luftföroreningar och biologisk mångfald.
Tolv av de sexton miljökvalitetsmålen har bedömts vara relevanta för studien. Dessa är:
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö samt
Ett rikt växt- och djurliv.
Miljömålen Storslagen fjällmiljö, Hav i balans samt Levande kust och skärgård, Säker strålmiljö,
Giftfri miljö och Skyddande ozonskikt bedöms inte vara aktuella.
Övriga klimatmål
FN:s klimatkonferens som ägde rum i Paris i december 2015 resulterade i ett bindande globalt avtal
om minskade utsläpp av växthusgaser. Avtalet ska börja gälla år 2020 och målet är att den globala
uppvärmningen ska begränsas till under två grader, helst till en och en halv grad.
EU:s övergripande klimatmål är även sedan tidigare att hindra den globala uppvärmningen från att
öka med mer än två grader jämfört med tiden innan industrialiseringen startade.
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I september år 2015 antog Förenta nationernas generalförsamling en resolution med 17 globala mål för
en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN
förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.
I den handlingsplan som Sveriges regering tog fram år 2018 anges att Sverige ska vara ledande i
genomförandet av Agenda 2030, på hemmaplan och globalt. Sverige ska bland annat transformeras till
världens första fossilfria välfärdsland.

Regionala mål
Mål kopplade till infrastruktur
I den regionala utvecklingsstrategin presenteras mål kring stark konkurrenskraft, hög och jämlik
livskvalitet samt god resurseffektivitet. I strategin, där väg 244 ingår, framgår det att förutsättningar
bör skapas för ett hållbart transportsystem. År 2030 ska transportsystemet vara hållbart där andelen
resor som sker med kollektivtrafik, cykel och gång har ökat. Resor till och från Örebro sker
huvudsakligen med kollektivtrafik vilken i sin tur ökar pendlingskapaciteten.
Länstransportplanen för regional infrastruktur i Örebro län 2018-2029 fokuserar på frågan om
förbättrade möjligheter till pendling och transport av gods. ”Länstransportplanen ska utveckla
tillgängligheten för att förbättra möjligheterna till pendling och transport av gods och bidra till
minskad klimatpåverkan i linje med regionala mål.”
Den regionala cykelplanen är en strategi för framtida utbyggnad av cykelinfrastrukturen.
Målsättningen är att fler personer ska använda cykeln som transportmedel och att ett
sammanhängande cykelvägnät mellan länets kommunhuvudorter och större tätorter ska utvecklas.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet har satt upp tydliga mål för att öka antalet
kollektivtrafikresenärer. Utöver målen finns en ambition att eftersträva bytesfria resor mellan Örebro
och övriga huvudorter. Likaså ska kollektivtrafiken ha konkurrenskraftiga restider jämfört med bil i
starka stråk.

Lokala mål
I Nora kommuns översiktsplan poängteras att kommunen ska verka för att väg 244 byggs om till
mötesfri landsväg. Nora kommun verkar också för att kollektivtrafiken ska utvecklas ytterligare, bland
annat genom samordning av kommunikationerna inom länet, samåknings- och pendlarparkeringar
vid strategiskt viktiga platser samt att nya busshållplatser anläggs som högst 200 meter från ny
bebyggelse. Bytespunkter och hållplatser ska ha hög standard och vara tillgängliga för alla. Skyltningen
ska vara god och det ska finnas möjlighet till cykelparkering.
Nora kommun har en klimatstrategi från år 2006 där det framgår att transportsektorn står för
åtminstone 40 procent av kommunens totala utsläpp av växthusgaser. Det framgår även i
klimatstrategin att viktiga åtgärder för den kommunala verksamheten bland annat är att införa en
resepolicy, att upphandla miljöbilar samt att genomföra utbildning i sparsam körning. Vidare kan
kommunen på olika sätt verka för en förbättrad kollektivtrafik och ökad samåkning. Arbete med ett
nytt styrdokument för miljö, en miljöplan, pågår.
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3.2. Kommunal planering – markanvändning
Nora kommun har cirka 10 600 invånare och ingår i Örebro län. Service som bibliotek, vårdcentral,
dagligvaruhandel och idrottsanläggning med simhall finns i Nora. Utöver det finns skolverksamhet
upp till och med högstadium samt preparandutbildning som är ett individuellt alternativ och
språkintroduktion på gymnasial nivå.
Kommunen gränsar till Lindesberg, Hällefors, Karlskoga och Örebro kommuner. Bland större företag i
Nora kommun finns Orica, Drillcon AB, Danfo, Europrofil och Norab AB.
Invånarantalet i Nora kommun har sedan 1950-talet legat på cirka 9000-10 000 invånare med en
befolkningstäthet runt 17 personer per kvadratkilometer. År 2030 har Nora kommun som vision att
invånarantalet ska vara 11 000 personer.
I kommunens ambition att växa föreslås i
översiktsplanen främst tre
utvecklingsområden; Nora stad med
omnejd, Viker/Skrikarhyttan och
Järnboås. Vidare föreslås sju
utvecklingsstråk; Norasjöns stränder
inkluderat Lejonbacken, Västra Sund och
Östra Sund, mellan Nora stad och Ås,
mellan Ås och Striberg, mellan Pershyttan
och Gyttorp, mellan Gyttorp och Viker
samt mellan Nora stad och Järnboås.
Inom ovan nämnda stråk och områden ser
kommunen främst bostadsbyggande.
Söder om väg 244, vid Pershyttans
industriområde, föreslås byggande av nya
verksamheter. I samband med byggnation
ska också gång- och cykelvägar prioriteras.

Figur 3.2.1. Karta från Nora kommuns utvecklingsstrategi.

Region Örebro län växer och trenden är
att fler människor väljer att bosätta sig
inom städerna. Örebro är den största
staden inom regionen och inom hela länet
bedöms befolkningen öka med 30 000
personer till 2030. I länstransportplanen
beskrivs trenden att fler väljer att pendla
längre sträckor och att
urbaniseringstrenden visar på att de
mindre kommunerna i länet blir allt mer
beroende av inpendling för att klara den
framtida arbetskraftsförsörjningen.
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3.3. Målpunkter inom utredningsområdet
Viktiga målpunkter längs den aktuella sträckan redovisas på nedanstående karta. Förutom de
markerade målpunkterna i kartan utgör också den samlade bebyggelsen i till exempel Bergsäng,
Hitorp, Västra Sund, Stora Mon och Lilla Mon målpunkter.

Figur 3.3.1. Viktiga målpunkter och hållplatser.

3.4. Miljöintressen
Inom utredningsområdet finns flera betydande miljö- och kulturmiljöintressen. De viktigaste av dessa
sammanfattas i karta nedan.
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NV
Naturvårdsverket
RAÄ Riksantikvarieämbetet
LST Länsstyrelsen

Figur 3.4.1. Miljöintressen, Webbkarta från Länsstyrelsen i Örebro län, uttag 2018-11-13.

Naturvård och friluftsliv
Riksintresse för naturvård och friluftsliv (Kilsbergen) finns söder om väg 244. Kilsbergen är Örebro
läns viktigaste friluftsområde med minst 400 000 besökare årligen. Området har många värdefulla
naturområden som ger ett rikt friluftsliv året om. Inom Kilsbergens riksintresse för naturvård finns
naturreservatet Kvarnbäcken-Lerkesån. Reservatet är ett Natura 2000-område och i bäcken finns
bland annat länets finaste bestånd av flodpärlmussla.
Bergslagen cycling är ett av Sveriges ledtätaste cykelområde med sex stora sammanlänkade
mountainbikeområden, leisureleder etcetera. I anslutning till väg 244 förbi Nora finns 13
mountainbikeleder i ett område som alla korsar väg 244.
Skärmarbodabergens naturreservat ligger direkt västerut från trafikplats Lilla Mon. Området är unikt
med grottor, bergbranter och åldriga tallar. Länsstyrelsen planerar att utvidga naturreservatet i
riktning norrut mot väg 244.
Ett antal rödlistade arter har observerats i närheten av vägen mellan Gyttorp och Lilla Mon, enligt
Länsstyrelsen i Örebro län.

Kulturmiljö
Gamla Pershyttans bergsmansby ligger strax söder om väg 244. Området är en välbevarad
bergsmansby som är klassad som ett kulturreservat och även ett riksintresse för kulturmiljövård.
Området har präglats av gruvdrift och järnframställning sedan 1300-talet.
Järnvägen mellan Nora och Ervalla var landets första normalspåriga järnväg. Tillsammans med de
välbevarade stationshusen och banvaktarstugorna utgör dessa en värdefull järnvägsmiljö. Järnvägen
klassas som veteranjärnväg och är ett byggnadsminne.
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3.5. Resvanor
Region Örebro län genomförde under våren 2017 en undersökning om resvanor för länets invånare
”Resvanor i Örebro län” (Region Örebro län 2017). Syftet var att få en ökad kännedom om
medborgarnas resor lokalt och regionalt. Svarsfrekvensen i undersökningen var förhållandevis låg.
Personer över 65 år har varit mest flitiga med att svara (23 %) även om det är den målgrupp som rest
minst. Det har även angetts att det har varit svårigheter att fylla i resedagböckerna. I Nora deltog 214
personer i resvaneundersökningen av de totalt 6 526 som bor i tätorten.
Enligt undersökningen står resor med bil för nästan 80 % av det totala trafikarbetet (antal resor
multiplicerat med sträckan) i länet. Arbetspendling är det som genererar mest trafik, följt av
fritidsresor och resor till skola. Enligt länstransportplanen (2017) sker cirka 10 % av pendlingsresorna
med kollektivtrafik.
I Nora kommun är andelen resor med buss något högre än genomsnittet i regionen, 11 % jämfört med
6 %. I kommunen görs endast två procent av resorna med cykel.
Den dagliga utpendlingen från Nora kommun utgörs av cirka 2 190 personer och sker främst till
Örebro och Lindesberg. Inpendlingen utgörs av cirka 780 personer och sker då främst från Örebro och
Lindesberg.

Figur 3.5.1. Resornas fördelning mellan olika huvudfärdsätt efter hemkommun.
RVU Rapport 2017:02, 2017-09-26 (Region Örebro län).

3.6. Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket och länsplaneupprättarna har pekat ut de vägar som är viktigast för nationell och regional
tillgänglighet. Det kallas för funktionellt prioriterat vägnät (FPV). Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska medverka till att ge människor och gods en grundläggande tillgänglighet
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med god kvalitet och användbarhet. Det ska också bidra till utvecklingskraft i hela landet. Det
funktionellt prioriterade vägnätet används som ett av flera planeringsunderlag i en rad olika
verksamheter och projekt. Det utgör också ett underlag i dialoger med andra aktörer i
samhällsplaneringens olika skeden.
Fyra funktioner har sammanvägts i klassningen:
Godstransporter på väg
Långväga personresor med bil
Dagliga personresor med bil
Kollektivtrafik med buss
Funktionerna överlappar varandra och en väg kan pekas ut utifrån en eller flera funktioner.
Den aktuella vägsträckningen av väg 244 ingår i samtliga fyra funktioner. Det betyder att det ska råda
en god framkomlighet för både godstrafik, daglig och långväga personbilstrafik och kollektivtrafik. Det
är ett viktigt regionalt stråk som prioriteras både av Trafikverket och Region Örebro län.
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4. Befintliga förhållanden
4.1. Infrastruktur
Väg 244
Väg 244 är en väg med statligt väghållaransvar. Vägen är en utpekad del i det regionalt prioriterade
vägnätet och är också en rekommenderad väg för farligt gods.
Vägbredden varierar mellan 8 till 13 meter.
Hastighetsbegränsningen är idag huvudsakligen 90 km/tim som övergår till 70 km/tim när man
närmar sig Gyttorp österifrån och Lilla Mon västerifrån. På en kort sträcka genom Gyttorp är
hastigheten begränsad till 50 km/tim.
Under år 2018 placerades åtta trafiksäkerhetskameror ut längs sträckan mellan Gyttorp och Lilla Mon.
På den aktuella sträckan går väg 244 omväxlande genom skog och jordbruksmark med ett flertal
anslutande vägar, både andra statliga vägar samt kommunala och enskilda vägar. Sträckan är ej
utrustad med viltstängsel. Däremot har en inventering pekat ut behovet av utterpassager utmed
sträckan1.
Det finns två trafikplatser på sträckan, trafikplats Nora och trafikplats Lilla Mon.
I nedanstående tabell listas korsningar och anslutningar längs sträckan. I listan ingår inte enskilda
anslutningar till enstaka fastigheter (cirka ett tjugotal på sträckan).
Tabell 4.1.1. Större korsningar längs sträckan Gyttorp - trafikplats Lilla Mon

Korsning/anslutning

Typ

Övrigt

Väg 764 (statlig)
Enskild väg mot Gyttorp

Fyrvägskorsning

Ingen belysning. Skyltad hastighet 70 km/tim.

Enskild väg mot Ås

Trevägskorsning

Ingen belysning. Skyltad hastighet 70 km/tim.

Väg 243 (statlig)
Anslutning industriområde
(enskild)

Fyrvägskorsning

Vänstersvängskörfält på väg 244 mot väg 243. Belysning finns.
Skyltad hastighet 50 km/tim.

Anslutning till Bergsäng
(kommunala)

Fyrvägskorsning

Belysning finns. Skyltad hastighet 70 km/tim.

Sträckan genom Gyttorp

Sträckan mellan Gyttorp och Nora

1

Enskild väg Sveaskog

Trevägskorsning

Ingen belysning. Skyltad hastighet 70 km/tim.

Enskild väg vid Joachim

Fyrvägskorsning

Ingen belysning. Skyltad hastighet 70 km/tim.

Knutsbergsvägen (enskild)

Trevägskorsning

Ingen belysning. Skyltad hastighet 70 km/tim.

Trafikplats Nora

Planskild korsning

Belysning finns. Kilpåfarter samt kortare retardationssträcka vid
avfarter. Skyltad hastighet 90 km/tim.

Inventering redovisad i Miljöweb Landskap, Trafikverket
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Korsning/anslutning

Typ

Övrigt

Sträckan mellan Nora och väg 50
Industrivägen Pershyttans
Industriområde (kommunal)
Väg 765 (kommunal)
Enskild väg Ramshyttan
Väg 759

Trevägskorsning

Stora Mon enskild väg
Lilla Mon
Trafikplats Lilla Mon

Trevägskorsning
Trevägskorsning
Planskild korsning

Fyrvägskorsning
Trevägskorsning

Vänstersvängskörfält på väg 244. Ingen belysning. Skyltad
hastighet 90 km/tim.
Vänstersvängskörfält på väg 244. Ingen belysning. Skyltad
hastighet 90 km/tim.
Vänstersvängskörfält på väg 244. Ingen belysning. Skyltad
hastighet 90 km/tim.
Ingen belysning. Skyltad hastighet 90 km/tim.
Ingen belysning. Skyltad hastighet 70 km/tim.
Ingen belysning. Kilavfart från väg 50 mot väg 244 i södergående
riktning. Skyltad hastighet 90/100 km/tim.

Figur 4.1.1. Korsningen väg 244/väg 764, väster om Gyttorp. Foto Trafikverket.

Figur 4.1.2. Korsningen väg 244/väg 243 i Gyttorp. Foto Trafikverket.
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Figur 4.1.3. Korsningen väg 244/anslutning mot Bergsäng. Foto Trafikverket.

Figur 4.1.4. Den södra påfartsrampen vid trafikplats Nora. Foto Trafikverket.
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Figur 4.1.5. Korsningen väg 244/765 (Hitorpsvägen), riktning västerut. Foto Trafikverket.

Figur 4.1.6. Korsningen väg 244/Enskild väg (järnvägssticket), riktning västerut. Foto Trafikverket.
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Figur 4.1.7. Väg 50, riktning söderut, kilavfart mot väg 244. Foto Trafikverket.

Figur 4.1.8. Vägbredder väg 244.
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Figur 4.1.9. Skyltad hastighet på väg 244.

Trafikflöden
Trafikverket utför kontinuerligt mätningar av trafikflöden längs det statliga vägnätet. Den senaste
redovisade mätningen utfördes år 2017.
På väg 244 mellan Gyttorp och trafikplats Lilla Mon varierar trafiken mellan 2 200-5 700 fordon per
årsmedeldygn år 2017 och av dessa är 10-13% tung trafik. Även kollektivtrafik ingår i tung trafik.
Under hösten år 2018 genomförde Nora kommun trafikmätningar på de kommunala vägarna väg 762,
764 och 765 under en vecka i september. Trafikflödena varierade mellan 560-7 770 fordon per dygn.
Andelen tung trafik var 8-10%.
Enligt Trafikverkets gällande prognoser kommer personbilstrafiken i Örebro län öka med upp till 24 %
mellan år 2017-2040. Motsvarande prognos för tung trafik är 41 %.
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Tabell 4.1.2. Trafikflöden från statliga mätningar (år 2017) samt kommunala mätningar (år 2018).
ÅDT
Andel tung
(fordon
per
årsmedeldygn)
trafik
Sträcka
Total trafik
Tung trafik
Väg 244 delen väg 764 - Gyttorp (väg 243)
Väg 244 delen Gyttorp (väg 243) - trafikplats Nora
Väg 244 delen trafikplats Nora - Hitorpsvägen (väg 765)
Väg 244 delen Hitorpsvägen (väg 765) - trafikplats Lilla Mon
Väg 243
Väg 762
Väg 764
Väg 765

2 230
4 370
5 260
5 900
1 245
7 770
565
1 285

300
460
590
600
155
770
50
105

13 %
10 %
11 %
10 %
12 %
10 %
9%
8%

Figur 4.1.10. Trafikflöden.

Kollektivtrafik
Väg 244 trafikeras av Länstrafiken Örebro som går mellan Örebro, Nora och kringliggande orter.
Mellan Örebro och Nora går regionbusslinje 302 (Örebro-Nora-Hällefors) samt expressbusslinje 801
(Örebro-Nora). Linjesträckningarna framgår av figur 4.1.12. Båda linjerna går via Nora resecentrum
förutom en avgång på morgonen med linje 302 Hällefors-Örebro. Denna avgång kör inte in via Nora
resecentrum utan fortsätter på väg 244 vidare mot Örebro.
Den aktuella delen av väg 244 trafikeras också av expressbusslinje 802 (Örebro-Hällefors), samt
regionbusslinjerna 304 (Hällefors-Nora-Lindesberg), 306 (Nora-Lilla Mon-Lindesberg), 331 (NoraGyttorp-Striberg-Nora), 332 (Ås-Gyttorp-Nora-Lindesberg) och 333 (Karlskoga-Gyttorp-Nora).
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Under högtrafik, morgon och eftermiddag, trafikerar linje 302 sträckan Örebro-Nora med 20minuters trafik. Expressbusslinje 801 trafikerar samma sträcka en gång i timmen i en riktning under
högtrafik.
Utmed den aktuella sträckan av väg 244 finns totalt 12 hållplatslägen. Samtliga hållplatser har relativt
få av- och påstigande. Mellan januari-maj år 2018 var det cirka sju påstigande i snitt per dag på
hållplatsen i Gyttorp och cirka tre påstigande på hållplatsen vid Bergsäng. På resterande
busshållplatser på utredningssträckan var det färre än tre påstigande per hållplats och dag under
perioden.
Linje 801 stannar inte vid någon av hållplatserna längs väg 244 utan endast vid hållplats Hitorp Övre,
längs väg 765, samt vid hållplats Nora station. Linje 802 mellan Örebro - Hällefors gör inga stopp
längs den aktuella sträckan av väg 244.
De flesta hållplatserna längs väg 244 är utformade som så kallade fickhållplatser och det saknas i de
flesta fall yta för resenärerna att vänta på, väderskydd samt anslutande gångbanor.
Det finns inte några anordnade pendlingsparkeringar längs väg 244, men det har uppstått spontana
parkeringsplatser vid korsningen med väg 759 samt vid Lilla Mon. Dessa används troligtvis till största
delen för samåkning men även för att ansluta till kollektivtrafiken.

Figur 4.1.11. Hållplats Joackim längs väg 244, riktning mot Nora. Foto Trafikverket.
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Figur 4.1.12. Busshållplatser och busslinjer (Örebro-Nora-Hällefors) utefter studerad vägsträcka.
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Gång- och cykelvägnät
Gång- och cykelvägnätet är överlag sparsamt utbyggt längs sträckan, se nedanstående karta. Det finns
två planskilda passager under väg 244. Den ena passagen ligger i anslutning till Bergsäng och saknar
separat gång- och cykelväg. Den andra planskilda passagen ligger i anslutning till trafikplats Nora.
Oskyddade trafikanter är hänvisade till vägrenen på väg 244 för att ta sig till och från
busshållplatserna samt de utpekade målpunkterna längs sträckan.

Figur 4.1.13. Gång- och cykelvägar, uttag från NVDB 2018-11-13.

Järnväg
Mellan Nora och Ervalla går en enkelspårig järnväg. Sträckan trafikeras endast av museitåg för
turiständamål. Vid Ervalla ansluter järnvägssträckan till det så kallade Godsstråket genom Bergslagen.
Godsstråket är en dubbelspårig järnväg som fortsätter söderut mot Örebro. Vid Stora Mon går ett
stickspår från Norabanan över väg 244. Spåret är igenväxt och används inte enligt uppgifter på
dialogmötena.
Mellan Nora och Bofors går en enkelspårig järnväg som idag också endast trafikeras av museitåg.
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Figur 4.1.14. Järnvägssträckningar i anslutning till berörd sträcka av väg 244.

Figur 4.1.15. Stickspår över väg 244 vid Stora Mon, riktning mot öster.

33 (58)

4.2. Restider
Sträckan mellan Örebro Resecentrum och Nora station är cirka 34 kilometer lång och tar i normalfallet
cirka 33 minuter att köra med bil jämfört med expressbuss (linje 801), som enligt gällande tidtabell tar
cirka 39 minuter. I nedanstående tabeller har en jämförelse gjorts av restider och hastigheter med bil
respektive buss.
Tabell 4.3.1. Jämförelse av restider för bil respektive buss på sträckan mellan Örebro och Nora.
Restid med bil
Restid med buss
Restidskvot
Sträcka
(minuter)
(minuter)
buss/bil
Örebro Resecentrum - Nora station

33 min

Örebro Resecentrum - Pershyttevägen

30 min

Örebro Resecentrum - Bergsäng

32 min

Örebro Resecentrum - Gyttorp

33 min

39 min (linje 801)
40 min (linje 302)
37 min (linje 801/302)
42 min (linje 302)
40 min (linje 801/302)
45 min (linje 302)

1,2
1,2
1,3
1,4
1,3
1,4

42 min (linje 801/302)
47 min (linje 302)

1,3
1,4

Tabell 4.3.2. Jämförelse av restider för bil respektive buss på sträckan mellan Örebro och Hällefors.
Restid med bil
Restid med buss
Restidskvot
Sträcka
(minuter)
(minuter)
buss/bil
Örebro Resecentrum - Hällefors

66 min

72 min (linje 802)
90 min (linje 302)

1,1
1,4

Observera att restiderna med buss ej inkluderar helaresan-perspektivet då bussresenärerna även måste
transportera sig till/från hållplatsen samt ha lite
tidsmarginal för att hinna med bussen. Den verkliga
restiden för kollektivtrafikresenärer är betydligt
längre än tiden det tar att köra för bussen. Eftersom
det inte finns underlag för att räkna på hela resan så
är det körtidskvoter (körtidsförhållandet mellan
personbil och kollektivtrafik) som har beräknats, till
skillnad från restidskvoter, vilka inkluderar hela
resan.
Under högtrafik på morgnar och eftermiddagar
uppstår köer i cirkulationsplatserna på väg 50 mellan
Kvinnersta och trafikplats Norrplan, vilket påverkar
restiden negativt för arbetspendlare utefter väg 244
som ska till eller från Örebro. I och med att det inte
finns någon särskild kollektivtrafikprioritering
hamnar bussarna i samma kö som personbilarna.
Hela utredningssträckan på väg 244 är cirka 12
kilometer lång. Av denna är idag cirka 9 kilometer
skyltad med hastighet 90 km/tim. En sänkning av
hastigheten till 80 km/tim skulle medföra att
restiden ökar med mindre än en minut.

Figur 4.3.1. Kollektivtrafiksträcka Örebro-Nora.
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4.3. Trafiksäkerhet
Trafikverket har genomfört en trafiksäkerhetsklassificering av statliga vägar som har årsdygnstrafik
som överstiger 4000 fordon. I klassificeringen görs en avvägd bedömning utifrån mötesseparering,
vägens sidoområde, korsningsutformning och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.
Trafiksäkerhetsklassen på väg 244 mellan Gyttorp och Lilla Mon bedöms som låg på grund av att
vägens hastighet är 90 km/tim samtidigt som vägen saknar mötesseparering. Inte heller sidoområdet
klarar Trafikverkets utformningskrav för 90 km/tim.
Under tioårsperioden (2008-01-01 – 2017-12-31) har 32 trafikolyckor rapporterats på den aktuella
sträckan. Statistiken baseras på de olyckor med personskador som rapporterats till STRADA2 och
akutsjukvård av polismyndigheten eller akutsjukvården. Olyckor som inte resulterat i personskador
finns inte med. Informationen sammanställs av Transportstyrelsens informationssystem för olyckor
med personskador, Strada (2018). Då statistiken är baserad på polisens och sjukvårdens rapportering
finns ett mörkertal, främst beroende på bristande rutiner och bristande system.
Det förekommer i rapporteringen inte någon olycka med allvarligt skadade eller omkomna personer.
Av de 32 olyckorna är skadeföljden för 27 olyckor klassad som lindriga och för resterande fem olyckor
som måttliga. Olycksstatistiken är fördelad enligt följande: 12 singelolyckor, nio viltolyckor, tre
mötesolyckor, tre olyckor med annat motordrivet fordon än bil, två upphinnandeolyckor, en
korsningsolycka, en backningsolycka och en olycka med fotgängare. Olyckorna är jämnt utspridda
längs sträckan och det är inte möjligt att med detta begränsade underlag identifiera specifika
olycksdrabbade platser, eller att någon särskild olyckstyp är mer frekvent.

Figur 4.2.1. Polis- och sjukhusrapporterade olyckor under perioden 2008-2017. Källa Strada.

2

STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition)
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Enligt statistik från Nationella viltolycksrådet har det under perioden år 2014-2018 rapporterats cirka
90 olyckor med vilt längs sträckan. Olyckor med rådjur är vanligast, cirka 80 %. Flest olyckor har
rapporterats i Gyttorp samt på sträckan mellan väg 765 och Lilla Mon.

5. Problembeskrivning
De behov, brister och problem som har framkommit under studien beskrivs nedan och illustreras och
sammanfattas i avsnitt 5.4 på karta. Problembeskrivningen baseras på befintliga dokument (se kapitel
3) samt på underlag som framkommit genom dialogmöten och under möten med arbetsgruppen.
Utgångspunkten för problembeskrivningen är de transportpolitiska målen, det vill säga
funktionsmålet som handlar om tillgänglighet och hänsynsmålet som handlar om säkerhet, miljö och
hälsa. Samtliga behov, brister och problem har med detta i åtanke sorterats in i de tre övergripande
kategorierna tillgänglighet, trafiksäkerhet samt miljö och hälsa.
Generellt kan problemen på väg 244 till stor del kopplas till trafiksäkerhet. Problem som kopplar till
tillgänglighet och framkomlighet ligger framför allt utanför väg 244 och studiens utredningsområde.
Undantaget är oskyddade trafikanter, för vilka problemen kopplar till både trafiksäkerhet och
tillgänglighet.

5.1. Problem kopplat till tillgänglighet
Oskyddade trafikanter
Gång- och cykelvägnätet är sparsamt utbyggt vilket medför att väg 244 utgör en barriär för oskyddade
trafikanter som ska ta sig till och från de utpekade målpunkterna.
Under ett dialogmöte framkom det att befintlig betongtrumma vid passage av bäck mellan Pershyttans
industriområde och Hitorp ibland används av oskyddade trafikanter för att bland annat ta sig till
friluftsområdet vid Digerberget. Betongtrummans syfte är inte att användas för gång- och cykeltrafik.
Kollektivtrafik
I bland annat länstransportplanen och på dialogmöten har restiden mellan Örebro och Nora lyfts fram
som en brist, det vill säga att restiden är för lång för såväl biltrafik som kollektivtrafik. Det som
framför allt påverkar restiden är köbildningar på väg 50 under högtrafik, vilket beskrivs i avsnitt 5.2.
Det finns ett behov av att se över ”hela resan”-perspektivet för kollektivtrafikresenärerna samt att se
över turer/tidtabeller.
Kollektivresenärer upplever att det är bristande tillgänglighet till busshållplatserna längs väg 244
eftersom det saknas anslutande gångvägar samt anordnade passager förbi väg 244.
Upplevd bristande utformning och standard på befintliga busshållplatser längs väg 244.
Det finns behov/önskemål av pendelparkeringar vid Gyttorp, i anslutning till korsningen med väg 759
samt vid Lilla Mon. Idag finns spontana pendelparkeringar på de två sistnämnda platserna.
Fordonstrafik
Anslutande trafik, framför allt från väg 765, har idag svårt att ta sig ut på väg 244 under högtrafik.
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5.2. Problem kopplat till trafiksäkerhet
Oskyddade trafikanter
Oskyddade trafikanter är hänvisade till vägrenen eftersom det saknas separerade gång- och
cykelförbindelser längs väg 244.
Det finns få anordnade passager förbi väg 244 för oskyddade trafikanter.
Kollektivtrafik
Det saknas anslutande gångvägar samt anordnade gångpassager i anslutning till busshållplatserna
vilket innebär att oskyddade trafikanter behöver korsa vägen för att nå sin busshållplats.
De hållplatser som är särskilt utpekade som bristfälliga är Bergsäng, Joackim, Pershyttan, Rephagen,
Västra Sund och Lilla Mon.
Fordonstrafik
Vägens standard samt sidoområden uppfyller inte kriterierna för skyltad hastighet 90 km/tim.
Hastigheter över 80 km/tim förutsätter att vägen är mötesseparerad.
På den södra påfartsrampen i trafikplats Nora upplevs sikten vara bristfällig. Detta i kombination med
att det inte finns en accelerationssträcka gör att trafiksäkerheten upplevs vara bristande. Trafikplatsen
upplevs även ha brister vad gäller orienterbarhet då den är svår att överblicka. Det har inkommit
uppgifter om att trafikplatsen ursprungligen kan vara byggd för vänstertrafik men det har inte gått att
styrka.
Den norra avfartsrampen på väg 50 i trafikplats Lilla Mon är utformad som en kilavfart vilket kan öka
risken för olyckor med upphinnande fordon. På den södergående påfartsrampen från väg 244 upplevs
det att många trafikanter håller högre hastighet än den skyltade hastigheten, 70 km/tim.
Bristfällig korsningsutformning på anslutande statliga, kommunala samt enskilda vägar:
-

Korsningen med väg 764 vid Gyttorp är en fyrvägskorsning som upplevs vara dåligt
annonserad. Det finns risk att bilister inte upptäcker korsningen i tid.

-

Fyrvägskorsning väg 243/väg 244/anslutning industriområde i Gyttorp. Korsningen upplevs
vara stor med många tunga fordon som kör in och ut från industriområdet.

-

Fyrvägskorsningen vid Bergsäng saknar belysning, vilket upplevs som en brist.

-

Korsningen med väg 765 (Hitorpsvägen) upplevs problematisk både för de som ska svänga av
från väg 244 och de som ska svänga ut från Hitorpsvägen. Fordon som saktar in på väg 244 för
att svänga skapar köer med snabba inbromsningar och risk för upphinnandeolyckor som följd.
Samtidigt är det svårt att svänga ut på väg 244 då hastigheten på korsande trafik är hög och
det saknas accelerationsfält. Eftersom korsningen också ligger i anslutning till ett backkrön
upplevs sikten vara begränsad.

-

Korsningen med väg 765 (Hitorpsvägen) saknar belysning, vilket upplevs som en brist.
Korsningen ligger på en raksträcka och är svår att upptäcka i tid när det är mörkt.

-

Korsningen med väg 759 (Västra Sund) saknar belysning, vilket upplevs som en brist.

Vid dialog med intressenter i området framkom att vilt ofta syns i vägens närhet. Detta skapar en
otrygghet och utgör en trafiksäkerhetsrisk.
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5.3. Problem kopplat till miljö och hälsa
Ur miljö- och klimatsynpunkt är det ett problem att få använder kollektivtrafiken för sina resor, inte
minst för arbetspendling. Det är således också en brist ur miljö- och klimatsynpunkt att en stor andel
av trafiken och arbetspendlingen görs med personbil.
Väg 244 utgör en barriär för oskyddade trafikanter som vill ta sig mellan de utpekade målpunkterna
för rekreation och friluftsliv i anslutning till väg 244.
Huvuddelen av busshållplatserna beskrivs som otrygga. Antingen finns ingen belysning eller så är den
befintliga belysningen undermålig.
Cykelvägen mellan Gyttorp och Nora upplevs som otrygg särskilt mörka timmar på dygnet. Detta
grundar sig, trots att sträckan har belysning, antagligen i att gång- och cykelvägen ligger lite avskilt
från väg 244 och att det är relativt vildvuxet i den omgivande miljön. Cyklister väljer då i stället att
cykla längs väg 244, enligt uppgift från dialogmöte.
Något som framkom under dialogmötena är att den fysiska miljön för oskyddade trafikanter upplevs
generellt som otrygg, vilket kan bidra till minskad gång-, cykel- och kollektivtrafikanvändning. På sikt
ger detta negativa effekter för både hälsa och miljö/klimat.

5.4. Samlad problembild
Nedan sammanfattas de viktigaste behoven, bristerna och problemen.

Figur 5.4.1. Behov, brister och problem
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Behov
Hela resan-perspektivet för kollektivtrafik
Pendelparkeringar
Möjlighet att cykla lokalt mellan utpekade målpunkter

Brister
Restid vid arbetspendling
Pershyttans industriområde har bristande tillgänglighet med kollektivtrafik samt gång och cykel
Utformning/standard/utrustning av busshållplatser
Otrygga busshållplatser
Upplevd brist i vägutformning trafikplats Nora
Upplevd brist i vägutformning trafikplats Lilla Mon
Upplevd brist i vägutformning korsningen väg 244/764
Upplevd brist i vägutformning och belysning korsningen väg 244/765
Upplevd bristande belysning korsningen väg 244/759
Vägens standard uppfyller inte kriterierna för skyltad hastighet 90 km/tim
Passager för oskyddade trafikanter är få och inte godkända enligt trafiksäkerhetsklassificeringen
Avsaknad av separerade gång- och cykelvägar. Befintlig gång- och cykelväg mellan Gyttorp och Nora
upplevs som otrygg.

Problem
Vägens barriäreffekt för oskyddade trafikanter
Vägens barriäreffekt för vilt
Få användare av kollektivtrafiken
Stor andel biltrafik
Blandtrafik på väg 244 i höga hastigheter
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6. Mål för problemlösning
Arbetsgruppen har enats om tre övergripande projektmål i ett 2040-perspektiv för aktuell sträcka av
väg 244 (se mål skrivet i kursiv text nedan) samt 14 mer specificerade delmål utan inbördes ordning.
Utöver projektmålen gäller även att föreslagna åtgärder ska styra mot, och vara i linje med
kommunala, regionala och nationella mål och riktlinjer. Exempel på sådana mål och riktlinjer är de
transportpolitiska målen, Nollvisionen och ”Funktionellt Prioriterat Vägnät”.
De totalt 17 projektmålen är följande:
Kollektivtrafiken ska vara huvudalternativet vid arbetspendling
Attraktiv kollektivtrafik som tar hänsyn till hela resan
God tillgänglighet med kollektivtrafik till utpekade lokala målpunkter
God tillgänglighet till kollektivtrafiken – säkra passager till/från hållplatser
God framkomlighet för buss (fordon)
Konkurrenskraftiga restider - körtidskvoten (bil/buss) för kollektivtrafik får ej överstiga 1.
God standard och utrustning vid hållplatser
Lokalisera/bevara platser för bytespunkter (kollektivtrafik/samåkning)

Goda förutsättningar för (lokal) gång- och cykeltrafik
God tillgänglighet mellan utpekade lokala målpunkter
Minskad barriäreffekt av väg 244
God trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter
Trygghet för oskyddade trafikanter

God trafiksäkerhet för fordonstrafik
Minskad risk för viltolyckor
Säkra korsningspunkter (korsningar och trafikplatser)
God trafiksäkerhetsstandard på väg 244 mellan Gyttorp-Lilla Mon (grön trafiksäkerhetsklass)
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7. Alternativa lösningar
7.1. Tänkbara åtgärdstyper
I åtgärdsvalsstudiens fas 3 ”Pröva tänkbara lösningar” har insamling av alla tänkbara åtgärder och
lösningar gjorts genom dialogmöte och inom arbetsgruppen. Samtliga inkomna åtgärder har prövats
och redovisas i nedanstående tabeller. För att få bättre läsbarhet har åtgärderna sorterats in i tre
kategorier; Kollektivtrafikåtgärder (tabell 7.1.1), Gång- och cykelåtgärder (tabell 7.1.2) och
Trafiksäkerhetsåtgärder (tabell 7.1.3). Huvuddelen av de inkomna åtgärderna bedöms vara
genomförbara och ytterligare kommentarer om genomförbarhet 3 utelämnas därför i redovisningen i
tabellerna. En av åtgärderna (nr 3) har redan hunnit genomföras parallellt med åtgärdsvalsstudien,
vilket framgår i kommentarsfältet. En mix av åtgärder inom samtliga steg i fyrstegprincipen har
inkommit, vilket framgår av tabellerna. I tabellerna har det också gjorts en bedömning av ”relevans”
(låg, medel, hög). Med relevans avses hur väl åtgärden styr mot ett eller flera projektmål eller delmål
(se avsnitt 6).
Tabell 7.1.1. Prövade åtgärder – kollektivtrafik.
Åtgärd/lösning (kollektivtrafik)
Problem/brist/behov som
som studerats och bedömts
hanteras
1: Utredning - Optimera
kollektivtrafiken

2: Resvaneundersökning NoraGyttorp (inklusive Pershyttan)

3: Översyn busshållplatser
4: Hållplats vid trafikplats Nora

5: Standardhöjning busshållplatser
6: Utbyggnad av
pendelparkeringar
7: Testresenärskampanj

3

Hela-resan-perspektivet,
restid, tillgänglighet, få
användare av
kollektivtrafiken
Hela-resan-perspektivet,
restid, tillgänglighet, få
användare av
kollektivtrafiken
Utformning, standard,
utrustning, tillgänglighet
Tillgänglighet kollektivtrafik

Otrygg miljö för oskyddade
trafikanter.
Tillgänglighet kollektivtrafik

Få användare av
kollektivtrafiken

Relevans
Steg i
Gå
Kommentar
måluppfyllelse fyrstegs- vidare
(låg/medel/hög) principen (ja/nej)
hög
1
ja

låg

1

ja

hög

1

nej

medel

3

nej

hög

3

ja

medel

4

ja

medel

1

ja

Genomfördes av Region Örebro
län i februari 2019
Region Örebro föreslår att läget
utgår och flyttas till nytt läge på
Storgatan vid ICA

Med ”genomförbarhet” avses en samlad bedömning av ett antal faktorer som exempelvis tidsaspekt, aktörers förmåga att

genomföra åtgärden, tillgänglig teknik och kostnad relativt nytta.
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Tabell 7.1.2. Prövade åtgärder – gång och cykel.
Åtgärd/lösning (gång och cykel) Problem/brist/behov som
som studerats och bedömts
hanteras
8: Belysning längs befintlig väg i
Pershyttan

Otrygg miljö för oskyddade
trafikanter.

9: Gång- och cykelväg Orica Bergsäng

Otrygg miljö för oskyddade
trafikanter.

10: Gång- och cykelväg mellan
hållplats Joackim - trafikplats
Nora

Otrygg miljö för oskyddade
trafikanter.
Tillgänglighet kollektivtrafik.
Möjlighet att cykla lokalt mellan
utpekade målpunkter.
Förbindelse saknas mellan
befintlig gång- och cykelväg och
industriområdet. Otrygg miljö
för oskyddade trafikanter.
Tillgänglighet kollektivtrafik.

11: Anslutande gång- och
cykelväg till Pershyttans
industriområde

Relevans
Steg i
måluppfyllelse fyrstegs(låg/medel/hög) principen
medel
3

Gå vidare
(ja/nej)
ja

medel

4

ja

hög

4

ja

medel

4

ja

12: Gång- och cykelväg mellan
Hitorpsvägen och Lejonbacken

Otrygg miljö för oskyddade
trafikanter.
Tillgänglighet kollektivtrafik.
Möjlighet att cykla lokalt mellan
utpekade målpunkter samt
binder samman cykelstråket
Bergslagen.

hög

4

ja

13: Planskild gång- och
cykelpassage vid hållplats
Joackim

Tillgänglighet kollektivtrafik.
Möjlighet att cykla lokalt mellan
utpekade målpunkter samt
binder samman cykelstråket
Bergslagen.

hög

3

ja

14: Planskild gång- och
cykelpassage vid Hitorpsvägen
(väg 765)

Tillgänglighet kollektivtrafik

hög

3

ja

15: Planskild gång- och
cykelpassage mellan Hitorp och
Pershyttans industriområde

Vägens barriäreffekt för
oskyddade trafikanter,
Pershyttans industriområde har
bristande tillgänglighet med
kollektivtrafik och gång och
cykel.

låg

3

ja

16: Vintercyklistkampanj

Trafiksäkerhet

låg

2

ja

Kommentar

Som ett första steg
föreslås en kartläggning
av behovet
Som ett första steg
föreslås en kartläggning
av behovet
Åtgärden bidrar även till
att binda samman
cykelstråket Bergslagen
Cycling

Otrygg miljö för oskyddade
trafikanter.
Som ett första steg
föreslås en kartläggning
av behovet. Möjligheten
att använda befintlig
trumma bör ses över.
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Tabell 7.1.3. Prövade åtgärder – trafiksäkerhet.
Åtgärd/lösning
Problem/brist/behov som
Relevans
Steg i
(trafiksäkerhet) som
hanteras
måluppfyllelse fyrstegsstuderats och bedömts
(låg/medel/hög) principen
17: Översyn av sträcka
Vägens standard uppfyller inte
hög
1
med 90 km/tim
kriterierna för skyltad hastighet
90 km/tim. (trafiksäkerhet)
18: Åtgärder i
Vägens standard uppfyller inte
medel
2
sidoområden
kriterierna för skyltad hastighet
90 km/tim. (trafiksäkerhet)
19: STOP-skylt i trafikplats
Vägutformning trafikplats Nora
medel
2
Nora.
(trafiksäkerhet)
20: Ta bort stickspåret
över väg 244.
21: Informationskampanj
riktad mot ridskolan i
Gyttorp.
22: Korsningsåtgärder vid
Bergsäng
Befintlig fyrvägskorsning

Gå vidare
(ja/nej)
ja

ja

2

ja

låg

1

Ja

Trafiksäkerhet
korsningspunkter

medel

3

Ja

23: Korsningsåtgärder väg
244/764

Trafiksäkerhet
korsningspunkter

medel

3

ja

24: Korsningsåtgärder väg
244/Lilla Mons väg

Trafiksäkerhet
korsningspunkter

medel

3

ja

25: Korsningsåtgärder väg
244/759

Trafiksäkerhet
korsningspunkter

hög

3

ja

26: Korsningsåtgärder väg
244/765

Trafiksäkerhet/vägutformning
korsningspunkter

hög

4

Ja

27: Ombyggnad trafikplats
Nora
28: Trafikplats Lilla Mon.
Åtgärd avfartsramp
södergående riktning på
väg 50

Trafiksäkerhet/vägutformning
korsningspunkter
Trafiksäkerhet/vägutformning
korsningspunkter

hög

3

ja

låg

3

Nej

medel

1

ja

29: Utredning av
hastighetsdämpande
åtgärder genom Gyttorp

Hastighetsstandard 100
km/tim eller 80 km/tim?

ja

låg
Blandtrafik på väg 244 i höga
hastigheter (trafiksäkerhet)

Kommentar

Södra påfartsrampen

Val av korsningsåtgärder
beror på vilken
hastighetsstandard som
väljs på väg 244
Val av korsningsåtgärder
beror på vilken
hastighetsstandard som
väljs på väg 244
Val av korsningsåtgärder
beror på vilken
hastighetsstandard som
väljs på väg 244
Val av korsningsåtgärder
beror på vilken
hastighetsstandard som
väljs på väg 244. Alternativ
åtgärd är en gemensam
korsning med väg 765
Val av korsningsåtgärder
beror på vilken
hastighetsstandard som
väljs på väg 244. Alternativ
åtgärd är en gemensam
korsning med väg 759.

Låg genomförbarhet med
avseende kostnad relativt
nytta. Åtgärden skulle till
exempel medföra
breddning av befintlig bro
på väg 50.
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30: 100 km/tim mötesseparering

Vägens standard uppfyller inte
kriterierna för skyltad hastighet
90 km/tim (trafiksäkerhet)

31: Viltstängsel längs väg
244.
32: Viltpassage (utter)
33: 80 km/tim trimningsåtgärder

medel

4

ja

Minskad risk för viltolyckor

hög

4

ja

Vägens barriäreffekt för vilt,
minskad risk för viltolyckor
Vägens standard uppfyller inte
kriterierna för skyltad hastighet
90 km/tim (trafiksäkerhet)

hög

3

ja

hög

2

ja

Vid hastigheter >100
km/tim samt ÅDT >4000

7.2. Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar
Enligt föregående kapitel är de flesta prövade åtgärderna såväl genomförbara som mer eller mindre
relevanta. Dessa åtgärder går vidare i processen. I detta kapitel görs en ytterligare sortering av
åtgärderna.
Prövade åtgärder inom steg 1-2 enligt fyrstegsprincipen som avser utredningar, kampanjer och
liknande mjuka åtgärder har samlats i tabell 8.2.1 under kapitel 8.2 Rekommenderade åtgärder, då
arbetsgruppen anser det viktigt att de genomförs.
En central fråga i åtgärdsvalsstudien är vilken hastighetsstandard som väg 244 ska ha. Nuvarande väg
har skyltad hastighet 90 km/tim, men vägen uppfyller inte Trafikverkets krav och kriterier för
hastighet 90 km/tim. Det är angeläget att utvärdera om vägen på längre sikt behöver ha en hög
hastighetsstandard, vilket innebär att den måste mötessepareras enligt Trafikverkets krav och
riktlinjer. Om vägen kan ha en lägre hastighetsstandard behövs ingen mötesseparering. För att kunna
utvärdera denna frågeställning har nästa sortering av åtgärder gjorts genom att skapa alternativa
lösningar som bygger på hastighet 80 eller 100 km/tim. Tre olika alternativ har tagits fram som
innehåller framför allt fysiska åtgärdstyper (steg 3-4 i fyrstegsprincipen) vilka är beräkningsbara och
möjliga att effektbedöma med Trafikverkets verktyg (EVA, SEB etc). De tre alternativ som utvärderas
är ”Alternativ 80 km/tim”, ”Alternativ 100 km/tim light” och ”Alternativ 100 km/tim”.
För att kunna utvärdera alternativen behöver dessa sättas i relation till en tänkt framtidsprognos mot
vilken respektive alternativ jämförs. Ett sådant jämförelsealternativ brukar benämnas ”Nollalternativ”.
Nollalternativet innebär att inga betydande investeringar görs på befintligt vägnät, men att trafiken
ökar enligt gällande prognoser. Hastigheten på väg 244 i Nollalternativet förutsätts vara 80 km/tim i
enlighet med förslaget i den regionala hastighetsöversynen.
De tre alternativa lösningarna presenteras här nedan. I tabell 7.2.1 framgår vilka enskilda åtgärder,
med löpnummer från tabell 7.1.1-7-1.3, som ingår i de olika alternativen (markerat med blågrå färg i de
tre kolumnerna till höger). Genom att samla ingående åtgärder i de tre alternativen i en och samma
tabell ges en översikt över likheter och skillnader mellan alternativen.
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Alternativ 80 km/tim
Förslaget innebär att hastigheten på väg 244 sätts till 80 km/tim på de sträckor som idag har högsta
tillåtna hastighet 90 km/tim. I alternativet ingår också översyn av sidoområden samt eventuella
korsningsåtgärder, standardhöjning av busshållplatser samt åtgärder för gång- och cykeltrafik.

Figur 7.2.1. Alternativ 80 km/tim. Röda siffror avser löpnummer för åtgärder enligt teckenförklaring
samt tabell 7.2.1.
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Alternativ 100 km//tim light
Med ett alternativ 100 km/tim”light” är syftet att analysera ett alternativ som har hög
hastighetsstandard men till en lägre kostnad än i ett fullt utbyggt 100 km/tim-alternativ.
Förslaget innebär utbyggnad till en mötesfri väg med mitträcke på sträckan strax väster om trafikplats
Nora till Stora Mon. Skyltad hastighet 100 km/tim på väg 244 på de sträckor som idag har skyltad
hastighet 90 km/tim. I anslutning till korsningar i plan föreslås att hastigheten skyltas 80 km/tim. I
alternativet ingår också sidoområdesåtgärder, korsningsåtgärder, standardhöjning av busshållplatser
samt åtgärder för gång- och cykeltrafik. Ingen hastighetsåtgärd föreslås på sträckan genom Gyttorp.

Figur 7.2.2. Alternativ 100 km/tim light. Röda siffror avser löpnummer för åtgärder enligt teckenförklaring
samt tabell 7.2.1.
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Alternativ 100 km/tim
Förslaget innebär utbyggnad till en mötesfri väg med mitträcke på sträckan strax väster om trafikplats
Nora till trafikplats Lilla Mon. Skyltad hastighet 100 km/tim på väg 244 på de sträckor som idag har
skyltad hastighet 90 km/tim. I alternativet ingår också sidoområdesåtgärder, korsningsåtgärder,
standardhöjning av busshållplatser samt åtgärder för gång- och cykeltrafik. Ingen hastighetsåtgärd
föreslås på sträckan genom Gyttorp.

Figur 7.2.3. Alternativ 100 km/tim. Röda siffror avser löpnummer för åtgärder enligt teckenförklaring
samt tabell 7.2.1.
Tabell 7.2.1. Föreslagna åtgärder i Alternativ 80 km/tim (80), Alternativ 100 km/tim light (100L) och Alternativ 100
km/tim (100).
Nr

Åtgärd

Beskrivning

5

Standardhöjning/
tillgänglighetsanpassning av
utvalda busshållplatser. I
vissa fall komplettering med
planskildhet för oskyddade
trafikanter. Enligt input från
regionen.

6

Utbyggnad av
pendelparkeringar
Gång- och cykelväg mellan
hållplats
Joackim - trafikplats Nora

Tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt komplettering
med anslutande gångvägar
Komplettering planskildhet:
Alternativ 100 km/tim light: Hållplats Västra Sund, Hållplats
Bergsslagsleden.
Alternativ 100 km/tim: Hållplats Västra Sund, Hållplats
Bergsslagsleden, Hållplats Stora Mon, Hållplatsplats Lilla
Mon.
Pendlingsparkeringar vid Lilla Mon, Västra Sund och Gyttorp,
10 p-platser per parkering
Separerad gång- och cykelväg mellan hållplats Joackim till
trafikplats Nora. Sträckningen föreslås via föreslagen
planskild gång- och cykelpassage vid hållplats Joackim

10

12

Gång- och cykelväg mellan
Hitorpsvägen och
Lejonbacken

Separerad gång- och cykelväg mellan väg 765, Hitorpsvägen
till väg 759 Lejonbacken

80

100L

100
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13

14

18
19
20
22
23
25

Planskild gång- och
cykelpassage vid hållplats
Joackim
Planskild gång- och
cykelpassage vid
Hitorpsvägen (väg 765)
Åtgärder i sidoområden
STOP-skylt i trafikplats Nora
Ta bort stickspår på väg 244
Korsningsåtgärder vid
Bergsäng
Korsningsåtgärder väg
244/764
Korsningsåtgärder väg
244/759

26

Korsningsåtgärder väg
244/765

27

Ombyggnad trafikplats Nora

30
31

100 km/tim –
mötesseparering
Viltstängsel

32

Viltpassage (utter)

33

80 km/tim trimningsåtgärder
100 km/tim light –
mötesseparering

34

Röjning i sidoområdet alternativt räcke
Stopplikt för trafik som ska köra upp på väg 244 i riktning
mot sydöst.
Stickspår över väg 244 vid Stora Mon tas bort
Korsningen kompletteras med belysning.
Befintlig fyrvägskorsning byggs om så att den blir förskjuten.
Kompletteras med belysning.
Alternativ 80 km/tim: Kompletteras med belysning.
Alternativ 100 km/tim light: Väg 765 och väg 759 ansluter
till väg 244 i en gemensam korsning. Hastighet 80 km/tim
genom korsningen.
Alternativ 100 km/tim: Väg 765 och väg 759 ansluter till väg
244 i en gemensam planskild korsning.
Alternativ 80 km/tim: Anslutning väg 765 flyttas åt öster på
väg 244. Korsningen kompletteras med belysning.
Alternativ 100 km/tim light: Se åtgärd 25
Alternativ 100 km/tim: Se åtgärd 25
Ombyggnad av- och påfarter för att uppfylla god standard
enligt VGU.
Ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke.
Sträckor genom skog och skyltad hastighet 100 km/tim
kompletteras med viltstängsel
Planskild viltpassage (för utter) på två platser längs sträckan
Hitorp - Lilla Mon
Trimningsåtgärder för att uppfylla kraven för 80 km/tim.
Ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke på endast delar
av sträckan.
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7.3. Uppskattning av kostnader samt samhällsekonomisk nytta
En översiktlig kostnadsbedömning för de tre alternativen har gjorts enligt metoden grov
kostnadsindikation, GKI, prisnivå 2018-12, se nedanstående tabell.
Tabell 7.3.1. Anläggningskostnad.
Anläggningskostnad, miljoner SEK

Paket 80 km/tim
37

Paket 100 km/tim light
164

Paket 100 km/tim
280

Samhällsekonomisk nytta och i förekommande fall nytta för näringslivet (företagsekonomisk),
kostnadseffektivitet. Nettonuvärdeskvot, NNK, som är ett mått på hur mycket en investering ger
tillbaka per satsad krona.
NNK =

Nettonuvärdet __
Investeringskostnaden

Nettonuvärdet är nyttor minus kostnader. Investeringskostnaden är projektets diskonterade
investeringskostnader.
Tabell 7.3.2. Bedömd samhällsekonomisk nytta.
Paket 80 km/tim
Nettonuvärdekvot (NNK)
0,3

Paket 100 km/tim light
2,1

Paket 100 km/tim
1,8

7.4. Utvärdering av alternativen inklusive måluppfyllelse
I detta kapitel görs effektbedömningar för prognosåret 2040 av de tre alternativen enligt kapitel 7.2.
Effekterna för respektive alternativ beskrivs som en jämförelse mot det tänkta Nollalternativet enligt
kapitel 7.2. Effektbedömningarna för respektive alternativ görs således inte som en jämförelse mot de
andra alternativen.
I nedanstående tabeller 7.4.1–7.4.3 redovisas en sammanställning av hur de tre alternativen ger
positivt, försumbart eller negativt bidrag till projektmålen och de transportpolitiska målen, enligt
följande skala:
Ingen
påverkan

Positiv

Försumbar

Negativ

I tabell 7.4.4 redovisas hur alternativen totalt sett bedöms bidra till det övergripande
transportpolitiska målet om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktig hållbar
transportförsörjning. I tabellen ingår även en beskrivning av eventuella målkonflikter.
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Tabell 7.4.1. Utvärdering av alternativ med hänsyn till projektmålen.
PROJEKTMÅL
Värderat projektmål
Kollektivtrafiken ska
vara huvudalternativet
vid arbetspendling

Alternativ 80 km/tim
Tillgängligheten till
busshållplatserna förbättras i
och med åtgärder för gång
och cykel inklusive
föreslagna planskilda
passager. Standardhöjning av
busshållplatser påverkar
positivt.

Goda förutsättningar
för (lokal) gång- och
cykeltrafik

Nya gång- och cykelvägar
samt föreslagna planskilda
passager för oskyddade
trafikanter innebär
förbättrad trafiksäkerhet och
tillgänglighet för oskyddade
trafikanter.

God trafiksäkerhet för
fordonstrafik

De föreslagna
korsningsåtgärderna
förbättrar trafiksäkerheten
och tillgängligheten för
anslutande fordonstrafik till
väg 244

Alternativ 100 km/tim light
Tillgängligheten till
busshållplatserna förbättras i
och med åtgärder för gång
och cykel inklusive
föreslagna planskilda
passager. Standardhöjning
av busshållplatser påverkar
positivt. Högre hastighet kan
dock medföra att det blir
attraktivare att köra bil.
Nya gång- och cykelvägar
samt föreslagna planskilda
passager för oskyddade
trafikanter innebär
förbättrad trafiksäkerhet och
tillgänglighet för oskyddade
trafikanter. Ökad
barriäreffekt i och med
högre hastigheter och
mitträcke på väg 244.
De föreslagna
korsningsåtgärderna samt
föreslagen mittseparering på
väg 244 förbättrar
trafiksäkerheten för
fordonstrafiken.

Alternativ 100 km/tim
Tillgängligheten till
busshållplatserna förbättras i
och med åtgärder för gång
och cykel inklusive
föreslagna planskilda
passager. Standardhöjning
av busshållplatser påverkar
positivt. Högre hastighet kan
dock medföra att det blir
attraktivare att köra bil.
Nya gång- och cykelvägar
samt föreslagna planskilda
passager för oskyddade
trafikanter innebär
förbättrad trafiksäkerhet och
tillgänglighet för oskyddade
trafikanter. Ökad
barriäreffekt i och med
högre hastigheter och
mitträcke på väg 244
De föreslagna
korsningsåtgärderna samt
föreslagen mittseparering på
väg 244 förbättrar
trafiksäkerheten för
fordonstrafiken.
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Tabell 7.4.2. Utvärdering av alternativ med hänsyn till funktionsmålet.
FUNKTIONSMÅLET
Värderad aspekt av
funktionsmålet
Tillförlitlighet, trygghet
och bekvämlighet

Kvalitet
godstransporter
Tillgänglighet regionalt

Restid - differens
jämfört med
Nollalternativet (se
avsnitt 7.2). Från EVA4,
år 2040
Funktionshindrade

Jämställdhet
Barn och unga

Andel resor med
kollektivtrafik, gångoch cykel

4

Alternativ 80 km/tim
Separering av gång- och
cykeltrafik ger en ökad
trygghet för oskyddade
trafikanter.

Ingen påverkan
Något förbättrade
pendlingsmöjligheter med
cykel.

0,3 Ktim
(restidsökning i korsningar)

Marginell positiv påverkan i
och med standardhöjning
busshållplatser.
Ingen påverkan
Separerade gång- och
cykelvägar förbättrar
möjligheten att gå och cykla
till skolan.
Åtgärderna förbättrar
möjligheten att öka andelen
resor

Alternativ 100 km/tim light

Alternativ 100 km/tim

Förbättrad standard med
mitträcke ger ökad trygghet
och bekvämlighet för
motortrafiken. Förbättrad
tillgänglighet och
trafiksäkerhet för gång- och
cykeltrafikanter.
Framkomligheten kan
påverkas något negativt
eftersom mitträcke och
längre 1+1 sträckor
begränsar möjligheten till
omkörning. Minskad risk för
olyckor men när olyckor sker
kan störningarna bli större
då förbiledning försvåras.
Förbättrad standard ger
något positiva effekter
Högre hastighet påverkar
pendling med fordon
positivt. Förbättrade
pendlingsmöjligheter med
cykel.

Förbättrad framkomlighet
och standard med mitträcke
ger ökad trygghet och
bekvämlighet för
motortrafiken. Förbättrad
tillgänglighet och
trafiksäkerhet för gång- och
cykeltrafikanter. Minskad
risk för olyckor men när
olyckor sker kan
störningarna bli större då
förbiledning försvåras.

-28,3 Ktim
(resttidsförkortning på
sträcka)

-44,8 Ktim
(resttidsförkortning på
sträcka)

Marginell positiv påverkan i
och med standardhöjning
busshållplatser.
Ingen påverkan
Separerade gång- och
cykelvägar förbättrar
möjligheten att gå och cykla
till skolan.
Separerade gång- och
cykelvägar kan öka andelen
gående och cyklande något.
Högre hastighet kan dock
medföra att det blir
attraktivare att köra bil.

Marginell positiv påverkan i
och med standardhöjning
busshållplatser.
Ingen påverkan
Separerade gång- och
cykelvägar förbättrar
möjligheten att gå och cykla
till skolan.
Separerade gång- och
cykelvägar kan öka andelen
gående och cyklande något.
Högre hastighet kan dock
medföra att det blir
attraktivare att köra bil.

Förbättrad standard ger
något positiva effekter
Förbättrad framkomlighet
samt högre hastighet
påverkar pendling med
fordon positivt. Förbättrade
pendlingsmöjligheter med
cykel.

EVA – Trafikverkets kalkylverktyg för att beräkna och värdera effekter samt beräkna lönsamhet för enskilda
objekt inom vägtransportsystemet.
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Tabell 7.4.3. Utvärdering alternativ med hänsyn till hänsynsmålet.
HÄNSYNSMÅLET
Värderad aspekt av
hänsynsmålet
Klimat

Alternativ 80 km/tim
Ökad energianvändning vid
byggande av nya gång- och
cykelvägar

Hälsa

Separerade gång- och
cykelvägar och föreslagna
planskilda passager
förbättrar möjligheten till
fysisk aktivitet.

Landskap

Nya gång- och cykelvägar
medför ett intrång i
landskapet. Marginell
påverkan på landskapsbild
och forn- och
kulturlämningar (Gamla
Pershyttans bergsmansby,
värdefull järnvägsmiljö).

Trafiksäkerhet

Separerade gång- och
cykelvägar, planskilda
passager för oskyddade
trafikanter samt
korsningsåtgärder ger
minskat antal döda och svårt
skadade

Trafiksäkerhet antal
DSS (döda och svårt
skadade) - Differens
jämfört med
Nollalternativet (se
avsnitt 7.2). Från EVA,
år 2040

-0,10

Alternativ 100 km/tim light

Alternativ 100 km/tim

Högre hastigheter ger ökad
negativ klimatpåverkan.
Breddning av vägen, nya
gång- och cykelvägar,
föreslagna korsningsåtgärder
samt mitträcke medför en
ökad energianvändning vid
drift och underhåll.
Separerade gång- och
cykelvägar och föreslagna
planskilda passager
förbättrar möjligheten till
fysisk aktivitet. Högre
hastigheter medför ökat
buller.
Högre hastigheter samt
mitträcke ger en ökad
barriäreffekt. Breddning av
vägen samt viltstängsel
påverkar landskapsbilden
något negativt. Negativ
påverkan på forn- och
kulturlämningar (Gamla
Pershyttans bergsmansby,
värdefull järnvägsmiljö).
Separerade gång- och
cykelvägar, planskilda
passager för oskyddade
trafikanter,
korsningsåtgärder samt
föreslagen mittseparering på
väg 244 ger minskat antal
döda och svårt skadade

Högre hastigheter ger ökad
negativ klimatpåverkan.
Breddning av vägen, nya
gång- och cykelvägar,
föreslagna korsningsåtgärder
samt mitträcke medför en
ökad energianvändning vid
drift och underhåll.
Separerade gång- och
cykelvägar och föreslagna
planskilda passager
förbättrar möjligheten till
fysisk aktivitet. Högre
hastigheter medför ökat
buller.
Högre hastigheter samt
mitträcke ger en ökad
barriäreffekt. Breddning av
vägen samt viltstängsel
påverkar landskapsbilden
något negativt. Negativ
påverkan på forn- och
kulturlämningar (Gamla
Pershyttans bergsmansby,
värdefull järnvägsmiljö).
Separerade gång- och
cykelvägar, planskilda
passager för oskyddade
trafikanter,
korsningsåtgärder samt
föreslagen mittseparering på
väg 244 ger minskat antal
döda och svårt skadade

-0,44

-0,66

52 (58)

Tabell 7.4.4. Utvärdering alternativ med hänsyn till måluppfyllelse.
MÅLUPPFYLLELSE

Bidrag till
samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktig
hållbar
transportförsörjning

Målkonflikt

Alternativ 80 km/tim
Den samhällsekonomiska
kalkylen visar på positivt
utfall och bedömningen av ej
prissatta effekter är svagt
positiv, därför blir det
sammanvägda utfallet
positivt. Åtgärderna kan
medföra viss överflyttning
från bil till kollektivtrafik
vilket kan ge positiva effekter
på klimatet med minskade
koldioxidutsläpp. Något
minskad barriäreffekt för
djurlivet i och med
viltpassager. Åtgärderna
medför mindre förändringar
av befintligt vägområde.
Trafiksäkerheten förbättras.
Minskad barriäreffekt i och
med föreslagna planskilda
passager för oskyddade
trafikanter.
Inga målkonflikter.

Alternativ 100 km/tim light
Alternativ 100 km/tim
Den samhällsekonomiska kalkylen visar på positivt utfall.
Bedömningen av ej prissatta effekter är negativ.
Sammanvägda utfallet bedöms vara positiv.
Den förbättrade framkomligheten med högre hastigheter på
väg 244 kan medföra att det blir attraktivare att välja bil
istället för kollektivtrafik/cykel. Då hastigheten ökar, ökar
också utsläppen. Byggnation samt drift och underhåll av
transportinfrastruktur påverkar också omgivningen negativt.
Den regionala tillgängligheten ökar genom högre hastighet,
och minskad risk för störningar på vägen. Den ökade trafiken
medför ökade utsläpp av växthusgaser.
Trafiksäkerheten och tillgängligheten ökar med
mittseparering, separerade gång- och cykelvägar samt
planskilda passager för oskyddade trafikanter.

Hastighetsstandard 100 km/tim står i konflikt med
hänsynsmålet avseende klimat och landskap samt delvis med
projektmålen "Kollektivtrafiken ska vara huvudalternativet
vid arbetspendling" och "Goda förutsättningar för (lokal)
gång- och cykeltrafik".

Sammanfattningsvis visar bedömningarna enligt ovanstående tabeller att alternativet med 80 km/tim
bidrar positivt till samtliga projektmål. Det bidrar också positivt till flera aspekter av funktions- och
hänsynsmålet, bland annat en något ökad trafiksäkerhet. Alternativ 80 km/tim bedöms inte medföra
några negativa bidrag till de olika målen.
Alternativen med 100 km/tim bidrar positivt till två av projektmålen. Projektmålet om kollektivtrafik
bedöms motverkas då en högre hastighetsstandard gör bilen till ett ännu mer konkurrenskraftigt och
attraktivt trafikslag jämfört med nuläget. Alternativen med 100 km/tim bidrar positivt till flera
aspekter av funktions- och hänsynsmålet, bland annat minskad restid för fordonstrafiken och en ökad
trafiksäkerhet. Samtidigt ger alternativen negativa bidrag till mål om hållbara resor, miljö, klimat och
landskap.
I och med pågående nationell hastighetsöversyn kommer väg 244 att få sänkt hastighet från dagens 90
till 80 km/tim, vilket också är den hastighetsstandard som används i Nollalternativet (se avsnitt 7.2).
Sänkningen kommer sannolikt att ske inom den tidsram som i åtgärdsvalsstudien kallas "kort sikt".
Sänkningen från 90 till 80 km/tim innebär cirka en minut längre restid jämfört med idag. De
restideffekter som beräknas med kalkylverktyget EVA avser differensen mellan 80 och 80 respektive
80 och 100 km/tim. I alternativen med 100 km/tim blir restidseffekterna således högre i EVA än om
man jämför med att hastigheten skulle höjas direkt från dagens 90 till 100. I alternativet 80 km/tim
blir restidseffekterna på sträckan i princip försumbara.
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8. Förslag till inriktning och rekommenderade
åtgärder
8.1. Beskrivning av övergripande inriktning
Utifrån projektmålen för åtgärdsvalsstudien, de problem och brister som identifierats på genomförda
dialogmöten samt den samlade effektbedömningen föreslås att den övergripande inriktningen för väg
244 ska vara hastighetsstandard 80 km/tim.
Motiveringen för vald inriktning 80 km/tim är följande:
Fyrstegsprincipen: Fyrstegsprincipen kan tolkas som att om bristerna kan åtgärdas och projektmålen
kan uppnås med så små medel som möjligt (så lågt steg som möjligt/resurssnål planering), så ska
detta åtgärdsalternativ väljas.
Framkomlighet: Väg 244 har inga uttalade framkomlighetsproblem. Brister i framkomlighet på stråket
(Hällefors)/Nora/Gyttorp-Örebro ligger på väg 50, det vill säga utanför denna åtgärdsvalsstudie.
Projektmålet om kollektivtrafik: En alltför utbyggd och därmed attraktiv väg 244 gör bilen som
transportmedel alltför attraktiv och försvårar övergång från bil till kollektivtrafik.
Ej prissatta effekter: Inriktning 80 km/tim ger goda effekter på mjuka parametrar såsom miljö, klimat,
hälsa, barriäreffekter, landskap etc., medan inriktning 100 km/tim ger negativa effekter.

8.2. Rekommenderade åtgärder
Arbetsgruppen har kommit överens om åtgärder på kort respektive lång sikt, samt vilken aktör som
ansvarar för åtgärden. Åtgärderna har delats upp enligt följande:
Åtgärder på kort sikt - Utredningar och kampanjer (Tabell 8.2.1)
Åtgärder på kort sikt - Fysiska åtgärder (Tabell 8.2.2)
Åtgärder på lång sikt (Tabell 8.2.3)
De redovisade kostnadsbedömningarna för de fysiska åtgärderna är framtagna utifrån en grov
kostnadsindikation (GKI).
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Tabell 8.2.1. Åtgärder på kort sikt - Utredningar och kampanjer
Nr Åtgärd
Ansvarig aktör
1

Utredning - Optimera kollektivtrafiken

Region Örebro län

2

Resvaneundersökning: Nora-Gyttorp
(inklusive Pershyttan)

Region Örebro län/
Nora kommun

7
8

Testresenärskampanj
Kartläggning av behov av belysning längs
befintlig väg i Pershyttan
Kartläggning av behov av gång- och cykelväg
Orica-Bergsäng
Kartläggning av behov av planskild gång- och
cykelpassage mellan Hitorp och Pershyttans
industriområde.
Vintercyklistkampanj

Region Örebro län
Nora kommun

9
15

16
21
29

Informationskampanj till ridskolan i Gyttorp
Utredning hastighetsdämpande åtgärder i
Gyttorp

Nora kommun
Nora kommun

Region Örebro län/
Nora kommun
Nora kommun
Trafikverket

Tabell 8.2.2. Åtgärder på kort sikt - Fysiska åtgärder
Nr Åtgärd
5

Bedömd
kostnad
4,5 - 5
miljoner kronor

Ansvarig aktör

1 miljon kronor

Region Örebro
län
Trafikverket

6

Standardhöjning/tillgänglighetsanpassning av
utvalda busshållplatser: Nytt hållplatsläge väg
762 (vid ICA), hållplats Bergsäng, hållplats
Joackim, hållplats Västra Sund, hållplats
Bergslagsleden, hållplats Stora Mon samt
hållplats Lilla Mon
Utbyggnad av pendelparkeringar

18

Åtgärder i sidoområden

19
20

STOP-skylt i trafikplats Nora
Ta bort stickspår över väg 244

6 - 6,5
miljoner kronor
5 000 kronor
150 000 kronor

22
26
32

Korsningsåtgärder vid Bergsäng
Korsningsåtgärder väg 244/759
Viltpassagepassager (utter)

200 000 kronor
700 000 kronor
500 000 kronor

Trafikverket/
Region Örebro
län/ Nora
kommun

Trafikverket
Trafikverket/
NJOV/NBVJ
Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket
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Tabell 8.2.3. Åtgärder på lång sikt
Nr Åtgärd

10

Gång- och cykelväg mellan busshållplats
Joackim - trafikplats Nora

12

23

Gång- och cykelväg mellan Hitorpsvägen och
Lejonbacken
Planskild gång- och cykelpassage över/under
väg 244 vid busshållplats Joackim
Planskild gång- och cykelpassage över/under
väg 244 vid Hitorpsvägen (väg 765)
Korsningsåtgärder väg 244/764

25

Korsningsåtgärder väg 244/765

27

Ombyggnad trafikplats Nora

13
14

Kostnad
(miljoner
kronor)
4 - 4,5
miljoner kronor

Ansvarig aktör

4 - 4,5
miljoner kronor
4 - 4,5
miljoner kronor
4 - 4,5
miljoner kronor
2,5 - 3
miljoner kronor
2,5 - 3
miljoner kronor
20 - 25
miljoner kronor

Nora kommun/
Trafikverket
Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket
Trafikverket

8.3. Förslag till beslut om fortsatt hantering
De rekommenderade åtgärdsförslagen kommer att hanteras vidare inom Trafikverket, Region Örebro
län samt Nora kommun.
När respektive organisation har fattat beslut om den fortsatta hanteringen och lagt in åtgärderna i sina
verksamhetsplaner kan finansiering och den fortsatta planeringen formaliseras i en överenskommelse
mellan organisationerna.
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