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Box 1613, 701 16 Örebro 
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Eklundavägen 2, Örebro 

Tel: 019-602 10 00 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Allmän och strategisk kollektivtrafik, Stefan Boere 2021-09-23 Dnr: 21RS2228 

 

Bedömning av remissvar på förslaget till 
nytt stadslinjenät i Örebro 
 

 

Ett förslag till nytt stadslinjenät i Örebro har varit på remiss under perioden 21 april 

till och med den 5 september. I det följande presenteras en sammanfattning av de 

synpunkter som inkommit, samt en bedömning av hur remissvaren bör beaktas i 

färdigställandet av trafikeringsförslaget innan ett trafikpliktbeslutet fattas.  
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Remissvar / synpunkter från remissinstanser och organisationer  

 

Örebro kommun 

 

I grunden ser Örebro kommun många positiva 

drag i förslaget till nytt stadslinjenät. En ökad 

konkurrenskraft och attraktivitet av stadslinjenätet 

kommer öka antalet resenärer och bidra till att 

uppnå målen i det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet och Örebro 

kommuns trafikprogram om 60 % hållbart 

resande. Med tätare trafik i de stråk som har 

kapacitetsbrist, mer taktfast tidtabell och färre 

linjer blir det lättare för resenärerna att komma 

ihåg när bussen går. När linjerna blir mer 

oberoende av varandra minskar också 

störningskänsligheten. Bättre förutsättningar för 

stadslinjetrafik till framtida utbyggnadsområden i 

Översiktsplanen 

 

Utifrån arbetspendling är det positivt med 

förbättrad kollektivtrafik inte bara till centrum 

utan även till Epiroc och arbetsplatserna i 

Mariebergs köpcentrum. Däremot saknas det 

stadstrafik till arbetsplatserna i Pilängen och 

Berglunda. 

 

 

Det är lämpligare att låta linje 6 gå vidare längs 

Universitetsgatan till Universitetsplatsen (likt 

linje 9 i dagens linjenät) istället för att tillskapa en 

ny vändplats i Ormesta. 

 

 

 

Grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning 

har god kollektivtrafikförsörjning i förslaget till 

nytt stadslinjenät. Det är positivt att hållplats 

Våghustorget får en hög turtäthet då ett flertal 

gymnasium har det som närmsta hållplats. För 

både gymnasium och vuxenutbildningen vid 

Risbergska skolan är det positivt att Resecentrum 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Synpunkter som tillstyrker 

förslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen förändring. Pilängen 

kommer att försörjas med en 

regionlinje mot Fjugesta som 

täcker behovet. Dialog finns 

med kommunen för att 

säkerställa god 

trafikförsörjning av området. 

 

Förslaget ändras så att linje 6 

går till Universitetsplatsen. 

Denna linjedragning bedöms 

ha större samhällsnytta än 

föreslagen förlängning till 

Ormesta. 

 

Synpunkt som tillstyrker 

förslaget. 
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blir den centrala bytespunkten. Det underlättar för 

elever att byta mellan stadsbussar eller mellan 

stadsbuss och regionbuss/tåg. Vuxenutbildningen 

vid Risbergska skolan får utökat turutbud och en 

direktförbindelse från Vivalla under hela dagen 

vilket ökar möjligheterna att åka buss till och 

från skolan. 

 

Det är positivt att det kommer att vara samma 

eller ökad möjlighet att resa med stadstrafiken 

till de flesta idrottsanläggningar i staden med 

några undantag. 

 

Inte positivt att linjen till Karlslunds herrgård och 

motionsanläggningen vid Karlslund kortas av. 

Busshållplatsen bedöms som viktig för områdets 

tillgänglighet för besökare generellt, men särskild 

utifrån genus- och barnperspektiv till 

ridanläggningen (97% tjejer) och Tekniska 

kvarnen (skolklasser). Ett alternativ som har 

diskuterats med RÖL är en hållplats för 

regionbussarna till och från Garphyttan på väg 

733 (Karlslundsgatan) väster om korsningen med 

Gäddestavägen där det redan finns en passage för 

gående. Här är Trafikverket väghållare. Det är en 

god turtäthet på regionbussarna förbi platsen 

vilket skulle ge både Karlslund och 

motionscentralen god kollektivtrafikförsörjning. 

Därför ser kommunen positivt på att utreda denna 

möjlighet till ny hållplats. 

 

Önskemål är att det åtminstone borde finnas 

möjlighet att resa med stadsbuss till Naturens hus 

på helgerna. 

 

 

 

Positivt med Resecentrum istället för Slottet som 

central bytespunkt utifrån förbättrade 

bytesmöjligheter mellan stadstrafikens linjer och 

till och från regionbussar och tåg och 

trafiksäkerheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunkt som tillstyrker 

förslaget. 

 

 

 

Vi är positiva till att 

gemensamt undersöka 

möjligheten till en 

regionbusshållplats på väg 

733 väster om korsningen med 

Gäddestavägen. En 

förlängning av stadslinjen till 

Karlslunds herrgård kan 

övervägas under förutsättning 

att Örebro kommun kan skapa 

en vändplats i närheten till 

befintligt busshållplats.  

 

 

 

 

 

 

Ingen förändring. Det är för få 

resenärer för att kunna 

motivera linjen. Resandet från 

Naturens hus är <1 per tur 

under helger (2019). 

 

Synpunkt som tillstyrker 

förslaget. 

 

 

 



 

4 (18) 

 

www.regionorebrolan.se 

 

Ser gärna att en närtrafik-liknande upplägg utreds 

för områden i tätort som har långt till hållplats, 

alternativt att låta vissa linjer eller turer vara mer 

yttäckande under kvällar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser gärna att det finns möjligheter till 

medfinansiering av medförande 

infrastrukturinvesteringar genom 

länstransportplanen. Kommunen ser en risk att om 

inte nödvändiga infrastrukturåtgärder ryms inom 

kommunens investeringsbudget kan tidplanen 

påverkas. 

 

 

 

Önskemål att namnen på stadsdelar och områden i 

det nya stadslinjenätet beaktar de namn som 

fastställs efter ett pågående arbete med förslag på 

stadsdelsnamn. 

 

Synpunkter har inkommit till kommunen om 

bristande dialog och kommunikation med 

medborgarna då den har varit obefintlig. Det är av 

vikt att kommunikation sker med medborgarna 

inför förändringen för att både befintliga och 

potentiella resenärer ska få kännedom om 

linjenätsförslaget och för att också öppna för 

möjligheten till mer specifika synpunkter som 

eventuellt kan vägas in i helheten. 

 

 

Ingen förändring i 

linjedragningar för att 

körvägvarianter leder till 

förvirring för kunder. Vi 

håller med om att en form av 

anropstyrd trafik kan öka 

tillgänglighet. En förutsättning 

är att trafikformen är 

kostnadseffektiv. 

Kollektivtrafikmyndigheten är 

positiva till att utreda 

möjligheten. 

 

Kollektivtrafikmyndigheten är 

positiv inställd till detta. 

Ett fördjupat arbete kring 

behovet av infrastruktur-

åtgärder pågår tillsammans 

med Stadsbyggnad och 

Svealandstrafiken, där även 

medfinansiering tas upp. 

 

 

Kollektivtrafikmyndigheten är 

positiv till detta.  

 

 

 

Vi tar till oss av synpunkten. 

Ett kommunikationsplan ska 

tas fram för att informera 

medborgare angående det nya 

linjenätet. 
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Kumla kommun 

 

Det finns behov av att ha kvar det som idag är 

linje 702. Vid busstrafik mellan centrala Örebro 

och Pilängen förutsätts därför 

att sträckningen fortsätter till Kumla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiva till att den centrala bytespunkten blir 

Resecentrum eftersom det möjliggör enklare 

byten mellan stadstrafik och regiontrafik. För att 

underlätta byten är det dock nödvändigt att tiderna 

samordnas.  

 

 

 

 

 

 

Föreslår att linjedragning för busslinje 7 Lillån – 

RC – Mosås förlängs från Mosås till norra Kumla 

för att ha större upptagningsområde och bygga 

ihop Örebro och Kumla. 

 

 

 

 

 

 

 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Ingen förändring. Sträckan 

mellan Kumla och Pilängen är 

utanför den geografiska 

avgränsningen av denna 

utredning och har utredds i 

utredningen av södra 

länsdelen. Resmöjligheter till 

Pilängen kommer att 

tillgodoses via den 

regionbusslinje som kommer 

att trafikförsörja Berglunda, 

om än med viss försämring av 

tillgängligheten jämfört med 

idag. Detta beslutades av 

samhällsbyggnadsnämnden 

genom trafikpliktsbeslut juni 

2021. 

 

Synpunkt som tillstyrker 

förslaget. Tidtabellsplanering 

har alltid som utgångspunkt 

att eftersträva korta byten 

mellan tåg, region- och 

stadsbusstrafik. Vi anser att 

det nya förslaget skapar bättre 

förutsättningar, eftersom 

turtätheten på stadslinjerna 

ökar i de flesta fall. 

 

Ingen förändring. Mellan 

Mosås och Kumla finns inte 

tillräcklig mellanmarknad som 

motiverar för stadstrafik. 

Bedömningen är att tåg 

uppfyller behov för snabb 

förbindelse mellan Örebro och 

Kumla och linje 701 uppfyller 

en mer yttäckande funktion i 

Kumla och möjliggör att resa 

till andra delar av Örebro. En 
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linje som fyller både 

regionlinjefunktion och 

stadslinjefunktion kommer att 

innebära längre restid och 

därmed svagare attraktivitet. 

 

Askersunds kommun 

 

Vi framför att rapporten ”Nytt stadslinjenät i 

Örebro” borde i stället ha hetat ”Nytt 

stadslinjenät för Örebro” för att ha fokus på att 

skapa en stad för regionen istället för en stad för 

staden.  

 

 

 

 

 

 

Det är tryggt att satsningarna finansieras inom 

befintlig ram för stadstrafikens budget. 

 

Vi föreslår att rapporten kompletteras med ett väl 

genomarbetat avsnitt om hur BRT-systemet kan 

få rollen som transitbuss från bilparkeringar nära 

E18/E20, förslagsvis vid Markbacken eller 

Boglundsängen/Baronbackarna, för att avlasta 

staden från onödiga bilar. Samma lösning kan 

användas för mer långväga bussar som kan ha en 

bra bytespunkt vid en sådan parkering för 

resenärernas vidare färd in i centrum. Vi anser 

även att rapporten behöver bli tydligare avseende 

fungerande bytespunkter från regionbussar 

till stadstrafik. 

 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Att den centrala bytespunkten 

blir Resecentrum möjliggör 

enklare byten mellan 

stadstrafik och regiontrafik, 

vilket gynnar regionen. 

Stadslinjenätet är till för alla 

invånare och besökare av 

Örebro län. Rapporten ska 

förtydligas. 

 

 

Synpunkt som tillstyrker 

förslaget. 

 

Vi instämmer att det är en bra 

idé med att undersöka 

möjligheter till matning av 

BRT-systemet och övrig 

stadstrafik och att fungerande 

bytespunkter är av stor vikt. 

Att Resecentrum blir den 

centrala bytespunkten i 

förslaget möjliggör enklare 

och smidigare byte mellan 

regiontrafik, stadstrafik och 

även tåg. 

Kollektivtrafikmyndigheten är 

positiv inställd till att utreda 

nyttan och möjligheter för 

pendlarparkeringar. Möjlighet 

till matartrafik i form av 

matarbussar kommer att 

utredas i ett separat BRT 
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delprojekt. Ingen förändring 

till rapporten.  

 

Örebro universitet 

 

Universitetet ser positivt på regionens 

utvecklingsarbete avseende kollektivtrafiken för 

att kunna möta de utmaningar vi står inför med 

växande befolkning, klimatförändringar, etc. En 

BRT-linje kommer förmodligen att gynna 

pendlande personal och studenter. 

 

Personal och studenter har båda campusområdena 

som arbetsplats och det är ibland nödvändigt att ta 

sig från ett campus till ett annat för olika 

anledningar. Vi ser dock att direktlinjen mellan 

universitets campusområden har slopats i det nya 

förslaget. Det innebär att restiden antagligen 

kommer att förlängas, vilket vi ser som en 

försämring och något som kan öka bilåkandet 

mellan campusområdena. Ett annat problem med 

förslaget är att en busshållplats, Fakultetsgatan, 

försvinner helt. Med tanke på den långsträckta 

campus (ca 1 km), samt studentboende längs med 

Universitetsgatan försämras tillgängligheten. 

 

För att få människor i resursstarka områden som 

tex Sörby och Almby att nyttja kollektivtrafiken 

mer, behöver det bli enklare att åka buss vilket 

bland annat betyder närhet till hållplatser. 

Nuvarande förslag ser inte ut att underlätta 

bussåkandet i just dessa områden. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Synpunkt som tillstyrker 

förslaget. 

 

 

 

 

 

Vi instämmer med 

synpunkterna. Förslaget 

ändras så att linje 6 går till 

Universitetsplatsen. Denna 

linjedragning bedöms ha 

större samhällsnytta än 

förslagen förlängning till 

Ormesta. 

 

 

 

 

 

 

Ingen förändring. Sörby är ett 

av de områden som ligger 

närmast centrum och har lägst 

kollektivtrafikmarknadsandel 

(i 2019), men området gränser 

an till Rudbecksgatan som 

trafikeras av två BRT linjer. 

Förutom stadslinjen runt 

Almby finns möjlighet att resa 

med regionlinje från 

hållplatser i Almby. 

Örebro Studentkår 

 

Flertalet av studenterna vid Örebro universitet har 

undervisning på Campus Örebro och Campus 

USÖ, därav är det direkt nödvändigt för studenter 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Vi instämmer med 

synpunkterna. Förslaget 

ändras så att linje 6 går till 
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att pendla mellan de olika campusen. slopar linjen 

mellan Campus USÖ och Campus Örebro, vilket 

kommer medföra en betydligt längre restid för 

studenterna. Flertalet studenter är boende efter 

linjen, vid exempelvis Universitetsgatan. En 

indragen linje kommer därmed medföra en längre 

distans för studenterna till busshållplatsen som i 

sin tur kan skapa ovilja till att resa med 

kollektivtrafiken. Ett borttagande av busshållplats 

Fakultetsgatan försämrar även tillgängligheten för 

studenterna. 

 

Universitetsplatsen. Denna 

linjedragning bedöms ha 

större samhällsnytta än 

förslagen förlängning till 

Ormesta. 

 

Steen & Ström/ Marieberg Galleria 

 

Vi uppskattar ökad turtäthet till gallerian och 

handelsområdet. 

 

Vi ser ett behov av att öka tillgängligheten från/ 

till området runt Universitetet. I dagens 

busslinjesträckning tar det alldeles för lång tid att 

ta sig till vårt Handelsområde från detta område 

och inför framtida förändringar vill vi poängtera 

vikten av en snabbare restid på sträckan. 

 

 

 

 

Gällande tidtabeller så är det viktigt att dessa 

anpassas efter både anställda/ deras arbetstider 

samt våra besökares behov. 

 

 

I dagens läge finns en hållplats nedanför 

MediaMarkt vilken inte fungerar särskilt bra, då 

den inte har en bra gångväg till gallerian. 

Ambitionen är att försöka hitta en bättre lösning. 

 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Synpunkt som tillstyrker 

förslaget. 

 

Förslaget förbättrar restid 

mellan universitetsområde och 

Marieberg handelsområde. 

BRT medför snabbare resa 

från universitetsområde till 

Resecentrum och tätare trafik 

till Marieberg Handelsområde 

leder till kortare bytestider än 

idag. Ingen förändring. 

 

Synpunkter tas med till 

trafikplanerare inför 

tidtabellsplaneringen. Ingen 

förändring. 

 

Vi ser positivt på en dialog om 

förbättrade hållplatser på 

handelsområdet. Ingen 

förändring. 

SPF Seniorerna Kamraterna 

 

Styrelsen finner detta vara en intressant, läsvärd 

och väl belagd rapport som tar ett helhetsgrepp 

inte bara på den nuvarande och framtida 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Synpunkt som tillstyrker 

förslaget. 
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kollektivtrafiken utan även länkar den samman 

med utbyggnad och förtätning av 

bostadsbyggandet. 

 

Att kunna resa kollektivt inom staden är viktigt 

både dag- och kvällstid. Det måste göras ännu 

mer attraktivt för äldre att ta bussen till/från olika 

begivenheter i en stad av Örebros storlek och 

utbud. Tillgänglighet i detta fall handlar inte 

främst om snabbhet utan att de facto kunna ta sig 

till/från en begivenhet med hjälp av kollektiva 

transportmedel. 

 

Styrelsen föreslår ett bibehållande av routen Elof 

Ljunggrens väg – Bergavägen – Smedstorpsvägen 

med de hållplatser som finns i dagsläget (fyra 

stycken). Dessa ger bibehållen möjlighet att fånga 

upp resenärer boende och arbetande runt dessa 

stråk. Elever och anställda vid Adolfsbergsskolan 

välja hållplats vid någon av dessa gator, vilket 

inte skulle bli väsentligt längre än att gå till/från 

hållplats Glomman. 

 

 

 

 

 

Vi instämmer att 

kollektivtrafiken är viktigt 

både dag- och kvällstid. 

Remissvaret framför inga 

särskilda förslag. 

 

 

 

 

Förslaget ändras så att linje 7, 

istället för att bara köra på 

Glomman, svänger in och 

angör Adolfsbergskolan och 

åker vidare. Detta ger bättre 

förutsättningar för elever och 

anställda på skolan, samt 

fungerar hållplatsen vid 

Adolfsbergskolan som en 

centrum hållplats för de som 

bor i Adolfsberg. 

Tybble-Sörby socialdemokratiska förening 

 

Inom stadstrafikens område i Örebro ska man 

kunna klara sig utan att ha egen bil. Det ställer 

krav på linjenätet så det går att resa med buss i 

många ärenden och till många olika mål. Det gör 

att bussnätet måste täcka stadens olika delar väl. 

Karlslund och Naturens hus är exempel på mål 

som bör vara möjliga att nå med buss både för 

fritidsresor och för skolor. 

 

Det får inte vara för långt till hållplatsen, som det 

är till exempel i Sörbyängen, Sörby och Eklunda. 

Där har en stor befolkning för långt till bussen för 

att den ska vara ett tillgängligt alternativ. För 

äldre och barnfamiljer är det särskilt besvärligt. 

Det bör finnas busstrafik från dessa områden till 

centrum. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (bedömning 

remissvar Örebro kommun) 

om Karlslund och Naturens 

hus. 

 

 

 

 

 

Sörby är ett av de områden 

som ligger närmast centrum 

och har lägst 

kollektivtrafikmarknadsandel 

(i 2019), men området gränser 

an till Rudbecksgatan som 

trafikeras av två BRT linjer. 
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I centrum bör det finnas fler hållplatser för de 

linjer som går längs Drottninggatan. Att bara 

stanna vid Olof Palmes torg och Slottet räcker 

inte. 

 

 

Täta turer och bussturer tidigt på morgnarna är 

viktigt för de som börjar arbetet tidigt. 

 

I förslaget står att linje 4 ska gå mellan 

Grenadjärstaden och Ladugårdsängen. Det är fel 

för ändhållplatsen är Tybble vårdcentral och det 

bör också framgå. 

 

Om linjenätet ska fungera väl är det viktigt att 

Resecentrum som central bytespunkt fungerar 

smidigt för resenärerna. Det ställer stora krav på 

Örebro kommuns arbete med infrastrukturen där. 

Resurser och tid för detta arbete måste finnas 

innan det nya linjenätet kan börja. 

Eklunda och Sörbyängen 

ligger relativ nära framtida 

linje 4 (dagens linje 6). Ingen 

förändring. 

 

Vi instämmer att det är viktigt. 

F.o.m. tidtabellskifte 

december 2021 trafikeras 

hållplats Drottninggatan igen. 

Ingen förändring. 

 

Vi instämmer att det är viktigt. 

 

 

Förslaget korrigeras med rätt 

namn. 

 

 

 

Önskemål om förbättrad 

utformning av Resecentrum 

har framförts till Örebro 

kommun under utredningens 

gång. Ett projekt har startats 

upp hos Örebro kommun där 

frågan undersöks. 

Adolfsbergs S-förening 

 

Beaktningsvärd är att fokus läggs på restiden i så 

stort grad, medan andra lösningar som skulle öka 

antalet potentiella resenärer inte ges samma fokus. 

Detta anser Adolfsbergs S-förening inte är det 

bästa för invånarna. Närheten till busshållplatser 

behövs, för dem som till exempel har lite svårare 

att ta sig till bussen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Målsättningen om kraftigt 

ökat resande inom befintligt 

budget innebär koncentrering i 

stråk där de flesta åker. Tyvärr 

innebär det att om många ska 

få förbättringar har några 

dessvärre lite längre till 

kollektivtrafiken. 

Kollektivtrafikmyndigheten är 

positivt till att utreda 

kompletterande lösningar som 

kan öka kollektivtrafikens 

attraktivitet. 
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Möjligheten till cykelgarage i anslutning till 

busshållplats skulle skapa ett större 

upptagningsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

Utökning av tiden på dygnet när kollektivtrafiken 

trafikeras. Det räcker inte att endast tidigarelägga 

starten på dygnet för att locka fler resenärer, det 

behöver även kompletteras med att 

kollektivtrafiken trafikeras sent på kvällen för att 

vara ett alternativ för personer som har 

skiftarbete. 

 

Anläggande av pendlarparkering i anslutning till 

mindre nyttjade busslinjer skulle även motivera 

att linjenätet trafikera områden med glesare 

befolkning. 

 

Kollektivtrafikmyndigheten 

anser också att ett bike&ride 

koncept är framgångsrik. Vi 

har en löpande dialog med 

kommunen om att ständig 

förbättra gång- och 

cykelinfrastruktur till 

hållplatser, där cykelparkering 

är en naturlig del i. 

 

Synpunkt tas med till 

trafikplanerare inför 

tidtabellsplaneringen. Ingen 

förändring. 

 

 

 

 

Kollektivtrafikmyndigheten är 

positiv inställd till att utreda 

nyttan och möjligheter för 

pendlarparkeringar. Dock, för 

att en pendlarparkering ska 

fungera krävs det, enligt 

forskning, snabb och tätt 

kollektivtrafik från / till 

parkeringen. Därmed är det 

mer troligt med eventuella 

pendlarparkeringar i starka 

stråk än i glesare område. 
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Remissvar / synpunkter från medborgare och föreningar (mestadels diariefört i 

kundärendehanteringsystem Respons) 

 

Anna Bolstad (ärende 97147) 

 

Önskemål om linje mellan 

Brickebacken- Adolfsberg-Marieberg 

köpcentrum. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Ingen förändring. Det saknas tillräckligt 

resandeunderlag mellan områdena.  

Karin Helsingius (ärende 97479) 

 

Runnaby, förslag hur bussen kan gå för 

att trafikera en del av Runnaby 

 

 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Ingen förändring. Även då Runnaby 

växer är bedömningen att 

resandeunderlaget är för litet för att vara 

prioriterat för en busslinje. 

Fredrik Alvelöv (ärende 97495) 

 

Irritation om färre busslinjer och för 

grovmaskigt bussnät. Det som behövs är 

dels flexibla linjer och tätare linjer. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Ingen förändring. Utifrån en given 

budget måste vi utgå från att optimera 

resandet för att kunna erbjuda så mycket 

kollektivtrafik som möjligt. Det innebär 

koncentrering i stråk där de flesta åker. 

Möjligheten till en kostnadseffektiv 

form av anropstyrd trafik ska utredas. 

Pia Blomkvist (ärende 97848) 

 

Sörby, önskemål om hållplats i 

Sörbyområdet. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Ingen förändring. Sörby är ett av de 

områden som ligger närmast centrum 

och har lägst 

kollektivtrafikmarknadsandel (i 2019), 

men området gränser an till 

Rudbecksgatan som trafikeras av två 

BRT linjer. 

Bore Pettersson (ärende 97898) 

 

Hjärsta, boende i Hjärsta får långt till 

hållplats. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Ingen förändring. Det är ca 600m från 

hållplats Dammvägen i Hjärsta till 

linjen från Mellringe 

Patrik Silvén (ärende 97932) 

 

Runnaby, önskemål om busstrafik till 

Runnaby 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (97479) 
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Anna-Stina Lander (ärende 98278) 

 

Önskemål om buss mellan Adolfsberg 

och Brickebacken. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 97147) 

Mirja Och Jonas Tannerstad (ärende 

98694, samt 21RS7749) 

Adolfsbergsområdet, önskemål om att 

ha kvar linje 5 nuvarande 

linjesträckning i Adolfsbergs. Det 

upplevs inte som tryggt att gå långt till 

hållplatser. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Förslaget ändras så att linje 7, istället 

för att bara köra på Glomman, svänger 

in och angör Adolfsbergskolan och åker 

vidare. Detta ger bättre förutsättningar 

för elever och anställda på skolan, samt 

fungerar hållplatsen vid 

Adolfsbergskolan som en centrum 

hållplats för de som bor i Adolfsberg. 

Anna Rydén (ärende 98729) 

 

Adolfsbergsområdet, synpunkter på 

befintlig linje 5 i Adolfberg.  Långt till 

nya hållplatser. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694) 

Emma Sundström (98730) 

 

Adolfsbergsområdet, önskemål att 

behålla hållplatsen på Bondsättervägen 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694) 

Medborgare (ärende 98784) 

 

Aolfsbergsområdet, önskemål om att ha 

kvar linje 5 nuvarande linjesträckning i 

Adolfsbergs. Det är för långt till nya 

hållplatser. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694) 

Daniel Ahl (ärende 98795), 

 

Adolfsbergsområdet, önskemål om att 

ha kvar linje 5 nuvarande 

linjesträckning i Adolfsberg. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694) 

Marcus Lundgren (ärende 98866) 

 

Runnaby, önskemål om kollektivtrafik 

till Runnaby. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (97479) 
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Gunvor Blom (ärende 98867) 

 

Adolfsbergsområdet, önskemål om att 

ha kvar linje 5 nuvarande 

linjesträckning i Adolfsberg. 

 

Undrar varför hållplatsen Slottet tas bort 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694) 

 

 

 

Resecentrum blir den centrala 

bytespunkten, men hållplatsen Slottet 

kommer fortfarande att trafikeras av ett 

antal linjer. Ingen förändring. 

Berit Kock (ärende 98870) 

 

Begränsad resemöjlighet, framförallt för 

äldre, på grund av borttagen trafik och 

längre till hållplatsen, bland annat till 

Naturens hus/USÖ. Förslag på att 

behålla Flextrafik, få tillbaka 3-timmars 

regel, pensionärspriser. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Biljett(priser) är utanför avgränsning av 

denna utredning. Möjligheten till en 

kostnadseffektiv form av anropstyrd 

trafik ska utredas. 

Kirsi Ronquist (ärende 98871) 

 

Adolfsbergsområdet, synpunkter på 

befintlig linje 5 i Adolfberg.  Långt till 

nya hållplatser. Undrar även om hur det 

är tänkt att man ska ta sig till 

Tullängsskolan från Adolfsberg. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694). För att resa 

från Adolfsberg till Tullängsskolan kan 

man antingen gå av vid Epiroc och gå 

till skolan eller ta bussen in till centrum 

(Olof Palmes Torg / Våghustorget) och 

byta till linjen till Ladugårdssängen. 

Jessica Götesdotter (ärende 98872) 

 

Rosta centrum, det är ansträngande för 

äldre att ta sig från Våghustorget till 

Konserthuset. Önskemål att någon buss 

som kommer västerifrån stannar vid 

Våghustorget och viker av in på 

Drottninggatan. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Att svänga från Drottninggatan till 

Rudbecksgatan har bedömts som en 

osäker trafiksituation. Dessutom innebär 

trafikering via Drottninggatan längre 

restid, vilket försvagar linjens 

konkurrenskraft. Ingen förändring. 

Lisa Almberg (ärende 98873) 

 

Adolfsbergsområdet, det blir långt till 

hållplatser. Påpekar även att området 

expanderar söder om Bergavägen. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694). Det pågår en 

kontinuerlig dialog om nya etableringar 

med bostäder med kommunen där 

kollektivtrafik är i fokus. Kommer det 

nya förutsättningar kan linjedragningen 
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förändras eller att ny linje tillskapas vid 

stora förändringar. 

Anna Johansson (ärende 98874, samt 

21RS7859) 

Adolfsbergsområdet, hoppas att 

förslaget inte gå genom och befintligt 

linje 4 och 5 bevaras i Adolfsberg. 

Påpekar vikten för elever, 

vårdnadshavare och anställda att kunna 

ta sig med kollektivtrafik till 

Waldorfskolan och Adolfsbergskolan. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694). Med hänsyn på 

Waldorfskolan kommer linjen att stanna 

vid hållplats Halltorpsvägen, 

gångavstånd från skolan.  

Samfälligheten Ankan / Martin 

Armborg  (ärende 98895)  

Adolfsbergsområdet, önskemål om att 

låta den nya linjen trafikera via 

Bergavägen istället för Glomman för att 

nå fler. Efterfrågar även att få tillbaka 3-

timmars biljetten. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694). Biljett(priser) 

är utanför avgränsning av denna 

utredning. 

Ingalill Sandgren (ärende 98896) 

 

Adolfsbergsområdet, var upprörd om 

trafikändringar i Adolfsberg. Undrade 

om yttäckningen av det nya 

stadslinjenätet och hur många 

hållplatser det skulle bli på Glomman 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694). Yttäckningen 

kan inte precis beräknas innan 

hållplatsstrukturen är fastslagit, vilket 

sker i ett senare skede. Det kommer 

förmodligen bli tre eller fyra hållplatser 

på Glomman. 

Stefan Andersson (ärende 98897) 

 

Önskar hållplatser vid Hjälmarberg, 

Brickebackens skola/centrum, 

Krematoriet / Bettorpsgatan 10, 

Karlslundsgatan, Slåttervägen och 

Ekeskolan. Önskade även en bättre 

karta över linjedragningen i centrum. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Karta över linjedragningen i centrum 

kommer att förtydligas i rapporten. Den 

exakta hållplatsstrukturen fastställs i ett 

senare skede i den vanliga 

tidtabellsprocessen, men att det är 

troligt att det kommer att finnas 

hållplatser vid där målpunkter ligger 

och idag många reser, såsom 

Brickebackens centrum, Krematoriet 

och Ekeskolan. 

Emil Grafström (ärende 98909) 

 

Adolfsbergsområdet, anser att i alla fall 

hållplats Adolfsbergsskolan borde vara 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694). 
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kvar som en centrum hållplats för alla 

som bor i Adolfsberg. Linjen kan 

svänga in, hämta upp och åka vidare. 

Elvira Hallqvist (ärende 98946) 

 

Adolfsbergsområdet, önskemål om att 

befintlig linje 5 fortsätter stanna på 

Barkborrevägen. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694). 

Camilla Halling (ärende 98995) 

 

Adolfsbergsområdet, önskemål om att 

behålla busslinjerna i Adolfsberg 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694). 

Anna Nyström (ärende 99018, samt 

21RS8324) 

Adolfsbergsområdet, protesterar mot att 

busslinje 5 dras in från hållplatserna 

längs med Smedstorpsvägen, 

Bergavägen och Elof Ljunggrens väg. 

Undrar om det är kortsiktigt tänk, med 

tanke på att pandemin har minskat 

bussåkandet tillfälligt. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694). 

Resandestatistik från 2019 (året innan 

pandemin) har använts för analyser. 

Hannah Ljung (ärende 99071) 

 

Anser att satsning på BRT och 

ombyggnation av de trafiktätaste 

gatorna i stan är omotiverad. Anser det 

negativt att ett antal områden kommer 

få längre till en busshållplats än i dag 

utifrån tillgänglighetsperspektiv och 

kollektivtrafikens sociala funktion. Har 

uppfattning at det saknas grund för 

uppskattningarna av vad det föreslagna 

stadslinjenätet skulle ge i form av ökat 

resande. Tycker att förslaget om nytt 

stadslinjenät kräver medborgardialog. 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Ingen förändring. Beslutet för 

genomförandet av BRT och dess 

ombyggnationer har fattats. Förslaget 

till nytt stadslinjenät är framtaget utifrån 

en marknadsanalys. I den analysen har 

befolkningsstruktur, arbetspendling, 

skolpendling, viktiga målpunkter 

(utöver arbetsplatser och skolor såsom 

vård, service och handel), stadens 

expansion, resandeutveckling och 

marknadsandel, aktuell 

kollektivtrafikforskning samt 

kollektivtrafikutveckling i andra städer 

studerats. 

Camilla Brynte Och Anna Björklund 

(ärende 99082) 

Norra Ormesta. Önskemål om bussen 

trafikerar Norra Ormesta med en 

rundslinga Tybblelundsvägen, 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Ingen förändring. På grund av andra 

synpunkter ska förslaget ändras så att 

linje 6 går till Universitetsplatsen. 



 

17 (18) 

 

www.regionorebrolan.se 

Stortorpsvägen, till nuvarande hållplats 

Ormesta gård. 

Denna linjedragning bedöms ha större 

samhällsnytta än förslagen förlängning 

till Ormesta. Dessutom trafikerar  

regionlinjer från Ekeby-Almby och 

Odensbacken på hållplats Ormesta gård 

med god turtäthet.  

Mosås vägförening och Mosjö 

områdesförening / Lisen Tang (ärende 

99128) 

Positiva till att högstadieungdomar som 

reser till framför allt Adolfsbergsskolan 

får en mer flexibel situation. 

 

Anser att resandet från Mosås kommer 

påverkas negativ med förlängd restid till 

centrum. Negativt att bussen till Mosås 

inte längre passera Mariebergs 

handelsområde samtidigt som säkra 

cykelförbindelser saknar.  

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

 

Synpunkt som tillstyrker förslaget. 

 

 

 

Ingen förändring. Restiden till 

resecentrum kommer att ökas liten, 

däremot är det enklare att nå 

Våghustorget än i dagsläget. Trafikerar 

av Mariebergs handelsområde väger 

inte upp mot effektiv linjedragning via 

Marieberg bostadsområde. Med ett byte 

kan handelsområde fortfarande nås från 

Mosås. 

Weine Widar (ärende 99115) 

 

Tre grupper (vårdboende 

Karlslundsgården, Längbro Församling, 

seniorboende Bovieran) som skulle 

påverkas negativt om Gäddestavägen 

inte längre trafikeras.  

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Det saknas resandeunderlag för 

linjebenet på Gäddestavägen (ca. 5 

påstigande per dag i 2019). Vi kommer 

gemensamt med Örebro kommun 

undersöka möjligheten av en 

regionbusshållplats på väg 733 väster 

om korsningen med Gäddestavägen 

Härmed skulle motionsspåret nås inom 

250 m, seniorboende inom 600m. 

Längbro kyrka nås inom 500m från 

linjen till Björkhaga. 

Erik Winnerstam (21RS8320) 

 

Adolfsbergsområdet, önskemål om att 

behålla busslinjerna och hållplatser i 

Adolfsberg 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694). 

  



 

18 (18) 

 

www.regionorebrolan.se 

Emma Quennersteds (21RS8321) 

 

Adolfsbergsområdet, önskemål om att 

behålla busslinjerna och hållplatser i 

Adolfsberg 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694). 

Maja Nyström (21RS8322) 

 

Adolfsbergsområdet, önskemål om att 

behålla busslinjerna och hållplatser i 

Adolfsberg 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694). 

Kristina Engström (21RS8323) 

 

Adolfsbergsområdet, önskemål om att 

behålla busslinjerna och hållplatser i 

Adolfsberg 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694). 

Charlotta Engström (21RS8325) 

 

Adolfsbergsområdet, önskemål om att 

behålla busslinjerna och hållplatser i 

Adolfsberg 

Kollektivtrafikmyndighetens 

bedömning 

Se ovan (ärende 98694). 

 

 


