
Nora

Ny/re inv. Prio/DP Investeringsäskande Förändring av drift
Gata 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
Ombyggnad gator och beläggningsarbete Reinv 1 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0
Ombyggnad gator och beläggningsarbete Reinv 1 4 250 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0
Renovering av broar Reinv 1 6 000 6 300 3 000 3 000 1 000 0 0 0 0 0
Renovering av broar Reinv 1 3 000 1 000 3 000 1 000 3 000 0 0 0 0 0
Reinvestering i väg och gatubelysning Reinv 1 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 -50 -50 -50 -50 -50
Dagvatten i samband med VA Reinv 1 200 200 200 250 250 0 0 0 0 0
Tak på befintliga sandfickor Reinv 1 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillgänglighet och trafiksäkerhet Nyinv 1 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0
Summa 10 775 9 400 11 500 9 650 11 750 -50 -50 -50 -50 -50

Park 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
Alntorpsö 0 150 150 0 80 60 60 60 60
Fönsterparitier till lada Fibbetorp Reinv 50 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Ett vindskydd till i Norvalla Nyinv 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Fruktallé 0 100 0 0 0 0 0 20 20 40
Utveckling Skolparken 100 500 500 0 200 0 10 10 10 15
Parkutrustning och planteringar Reinv 1 230 250 250 270 270 0 0 0 0 0
Förlängning Å-promenaden 500 700 300 200 0 25 25 50 50 0
Lekplatser Reinv 1 60 700 60 700 60 0 20 20 30 30
Förlängning Strandpromenad söderut Nyinv 1 100 1 000 0 0 0 0 70 0 0 0
Summa 1 065 3 400 1 260 1 170 530 115 185 160 170 145

Idrott 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
Ängarna, omläggning fotbollsplan Reinv 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Digerberget, dikning och röjning Reinv 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nya fotbollsmål Reinv 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0
Gyttorp, dränering fotbollsplan Reinv 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0
Spårmaterial Pershyttans elljusspår Reinv 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0
Nytt material löparbana Norvalla Reinv 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Pumphus Ängarna Reinv 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Spårmaterial Norvalla elljusspår Reinv 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Summa 50 130 200 60 100 0 0 0 0 0

Återvinning 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027

Vatten och avlopp 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
Färdigställande Nora RV 2022 (reservvattenledningen) Nyinv/Reinv 1 8 000 0 0 0 0 0 400 400 400 400
Mindre ledningarbeten Reinv 1 5 000 5 000 6 000 6 000 6 000 0 150 300 480 660
Mindre VA-anläggning Reinv 1 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 150 300 450 600
Summa 16 000 8 000 9 000 9 000 9 000 0 300 600 930 1 260

Summa 27 890 20 930 21 960 19 880 21 380 65 435 710 1 050 1 355
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Behovet enligt beläggningsinventering som genomfördes 2020, av ny as-
falt på gator och vägar. Toppningar och ombyggnad samt beläggningar i 
samband med va-ombyggnad i gator. När asfalten spricker sönder eller 
det bildas spårbildningar i den så kommer det att läggas på ett nytt lager 
med asfalt. Åtgärden medför bland annat mindre skadeärenden, mindre 
arbete med potthålslagning och mindre utsläpp från motorfordon som tra-
fikerar gator och vägar eftersom de kan åka med en jämnare hastighet, 
genom byte av gruset vid va-ombyggnad ökar vi bärigheten och den nya 
asfalten får längre hållbarhet.  

 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Beläggningsarbeten 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Underhållsberget för ny asfalt på gator och vägar ökar progressivt framöver.  

Om denna investering inte genomförs kommer underhållsskulden på belägg-
ningar att öka. Kostnaden ökar för skadeståndsanspråk när trafikanter har ska-
dat sig eller sitt fordon genom att exempelvis kört ner i ett potthål eller spricka. 
Trafikanter och eller turister får en negativ bild av kommunens vägnät när det 
kommer vara eftersatt. 

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

För halkbekämpning i kommunen finns det idag ett antal sandfickor där 
vi hämtar sand som är täckta med presenningar och det är stor risk för 
skador på personal och entreprenörer när dessa stora tunga presenningar 
ska hanteras. Förbundet har tagit fram en modell med skjutbart tak som 
förbundet vill komplettera befintliga sandfickor med. Planerat att bygga 
ett tak per år  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Tak på befintliga sandfickor 225,0  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Arbetsmiljöpåverkan stor om vi inte bygger tak då snö och is från press-
ningar är ett arbetsmiljöproblem vid hantering och stor risk för skador på 
person. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson  
Avdelningschef GPI 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

4 Drift- och Investeringsäskande 

Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter besiktning och underhållsplan 
i Nora kommun. 

Äskandet avser större reparationer, enklare reparationer, ommålningar, upprust-
ningar eller framtagande av bygghandlingar för framtida större renoveringar av 
kommunens broar. Åtgärder efter besiktning av GC-bron (Plåthammarsbron) 
mindre reparationer besiktningar,Utredningar broar besiktningar och mindre re-
parationer. 2023-2027 renoveringar efter besiktningar samt framtagen under-
hållsplan under 2021. 

Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Upprustning av broar 3 000,0 1 000,0 3 000,0 1 000,0 3 000,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Effekten blir att vi inte klarar av säkerheten för trafikanter som ska vistas.     
på broarna och vi kan behöva stänga vissa broar. Vi utför reparationer 
efter besiktningar och det kan ej utföras om vi inte får äskad budget.     
Äskningarna kan bli förskjutna beroende på intervaller på besiktningarna  
och typ av anmärkningar som måste åtgärdas. 

 
6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

7 Drift- och Investeringsäskande 

Ny asfalt på gator och vägar. Toppningar och ombyggnad samt belägg-
ningar i samband med va-ombyggnad i gator. När asfalten spricker sön-
der eller det bildas spårbildningar i den så kommer det att läggas på ett 
nytt lager med asfalt. Åtgärden medför bland annat mindre skadeärenden, 
mindre arbete med potthålslagning och mindre utsläpp från motorfordon 
som trafikerar gator och vägar eftersom de kan åka med en jämnare has-
tighet, genom byte av gruset vid va-ombyggnad ökar vi bärigheten och 
den nya asfalten får längre hållbarhet.  

 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Beläggningsarbeten 4 250,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
8 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Underhållsberget för ny asfalt på gator och vägar ökar progressivt framöver. 
Kostnaden ökar för skadeståndsanspråk när trafikanter har skadat sig eller sitt 
fordon genom att exempelvis kört ner i ett potthål eller spricka. Trafikanter och 
eller turister får en negativ bild av kommunens vägnät när det kommer vara ef-
tersatt. 

 
9 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

1 Drift- och Investeringsäskande 

Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter besiktning och fram-
tagen underhållsplan i Nora kommun. Utredningar och projekteringar 
måste årligen utföras för att planera åtgärder och utbyten av vissa broar 
kommande år. 

 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Renovering broar 6 000,0 6 300,0 3 000,0 3 000,0 1 000,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Effekten om äskandet inte genomförs och beslutas, är att vi inte kan sä-
kerställa tryggheten för de trafikanter som ska använda dessa kommunala 
broar, och vi blir tvingade att stänga av vissa broar redan 2023 då skicket 
på vissa broar är så dåligt att vi kan inte hålla dessa öppna för varken for-
donstrafik, cykel eller gångtrafikanter. 

 
3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Jan-Eric Andersson 
Avdelningschef Gata/Park/Idrott 
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 Skickas till: 

Ekonomienheten 

  
 Nyinvestering eller reinvestering    Ny ☐ Reinv. ☒ 

 Kopplat till detaljplan  Ja  ☐  Nej     ☒ 

  Om ja, vilken: ………………………………………………………………. 

13 Drift- och Investeringsäskande 

Armaturbyten till LED- teknologi, utförande som flerårsprojekt. Ger ökad 
tillgänglighet, minskade underhållskostnader, minskad energiförbrukning 
och minskad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbe-
stånd med anskaffningsår 1980-2011 minskar. Ombyggnad av befintliga 
belysningsanläggningar klassade som mindre säkra för tredje part, utfö-
rande som flerårsprojekt. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Reinvestering väg och gatubelysning 2 300,0 2 400,0 2 500,0 2 600,0 2 700,0  
Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-
nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräk-
ningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det 
framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas 
av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader 
ska anges som negativt tal (-).  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Drift och underhåll väg och gatubelysning -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
14 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Minskad tillgänglighet, ökade underhållskostnader, oförändrad energiför-
brukning och ökad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armatur-
bestånd installerade årtal 1980-2011 kvarstår. Befintliga belysningsan-
läggningar klassade som mindre säkra för tredje part behöver avvecklas. 
 

15 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter. 
 

Namn 
Titel 
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16 Allmänna lekplatser 

Planteringar, mindre parkanläggningar och parkmöblering behöver för-
nyas löpande. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
allmän parkinvestering 230,0 250,0 250,0 270,0 270,0  

 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
17 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-

lys) 

Om inte planteringar och möblering förnyas påverkas det allmänna in-
trycket av allmänplats mark negativt. 

 
18 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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19 Fruktallé 

I flera kommuner har förslag för att främja biologisk mångfald och polli-
nerande insekter kommit upp. Som en åtgärd för att förbättra situationen 
för pollinerande insekter, fåglar och mäniskan föreslås en planteringa av 
en fruktallé.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
fruktallé 100,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

20,0 20,0 40,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 0,0 20,0 20,0 40,0

 
20 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-

lys) 

Förutsättningar för pollinerande insekter förbättras inte. 
 
21 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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  22 Förlängning av strandpromenaden - Stensnäs 

Noras kvalitéer för invånare och turister bygger i stor utsträckning på lä-
get vid sjön. En utveckling och förlängning av strandpromenaden förbi 
bangården och söderut förbättrar förutsättningen för turister. En förläng-
ning av Strandpromenaden har tydliga hälsofrämjande effekter genom att 
skapa en miljö för återhämtning och motion. En förlängd strandpromenad 
ger möjlighet till långpromenader mellan stadskärnan och Hitorp. En för-
längning av strandpromenaden är en betydelsefull satsning för att stärka 
Nora som turistort. 
Tillsammans med en förlängning av strandpromenaden norr ut finns tre 
badplatser, många båtplatser, centrum och tillgång till Alntorpsö med 
badplats på sträckan. Hitorp ansluts genom ett attraktivt rekreationsstråk. 
Under en förprojektering behöver möjligheten till två broar och frågan 
om vattenverksamhet utredas. Äskningen nedan avser en låg byggstan-
dard utan belysning och utan asfaltering. Utbyggnadslängden som är i 
behov av ny vägbank är ca en km. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Förlägning strandpromenad söder ut 100,0 1 000,0  
 
En förlängning av strandpromenaden med ca 1 km (till Hitorpsbadet) ge-
nererar kostnader för sommar- och vinterunderhåll samt renhållning och 
skräpplockning. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Vinter och sommerunderhåll 70,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0  

23 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-
lys) 

Noras ställning som turiststad kan försvagas på grund av bristande ut-
veckling. Positiva hälsoeffekter (långpromenader) uppnås inte och ut-
vecklingar för friskvården med positiva samhällseffekter begränsas. 

 
24 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Investeringar styrs av ambitionsnivå. Det bör tas hänsyn till att den yttre 
miljön påverka turistnäringen. Förlängningen av strandpromenaden är 
inte möjligt inom befintliga ramar.  
 

Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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25 Förlängning av Åpromenaden – Stenvalvsbron till Kär-
leksstigen 

Åpromenaden slutar vid stenvalvsbron. En förlängning förbi ”Fabriken” 
mot Kärleksstigen är en betydelsefull satsning för att stärka Nora som 
turistort. 
Tillsammans med en förlängning av strandpromenaden norr och söder ut 
byggs en stark struktur av grönytor som ger möjlighet till långpromena-
der. Ett attraktivt rekreationsstråk ansluter till gång- och cykelvägar mot 
Ås och Gyttorp. 
Under en förprojektering behöver möjligheten till vägsträckningen utre-
das. Förslaget bygger på att Nora kommun får rådighet över fastigheten 
vid ”Fabriken”. Förhandlingar med markägaren förs av Nora kommun 
och eventuella kostnader för markförvärv eller inskrivning behöver kom-
munen budgetera för själv. Äskningen nedan avser en låg byggstandard 
utan belysning och utan asfaltering. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Förlägning Åpromenaden förstudie
Förlägning Åpromenaden - markförhandlingar
Förlägning Åpromenaden 500,0 700,0 300,0 200,0
rustning Kärleksstigen  
 
En förlängning av åpromenaden genererar kostnader för sommar- och 
vinterunderhåll samt renhållning och skräpplockning. 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Vinter och sommerunderhåll 25,0 25,0 50,0 50,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 25,0 25,0 50,0 50,0 0,0  

26 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-
lys) 

Noras ställning som turiststad kan försvagas på grund av bristande ut-
veckling. Positiva hälsoeffekter (långpromenader) uppnås inte och ut-
vecklingar för friskvården med positiva samhällseffekter begränsas. 

 
27 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Investeringar styrs av ambitionsnivå. Det bör tas hänsyn till att den yttre 
miljön påverka turistnäringen. Förlängningen av åpromenaden är inte 
möjligt inom befintliga ramar.  
 

Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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28 Lekplats investeringar 

Lekplatser behöver förnyas kontinuerligt. Efter dialog med Nora kom-
mun föreslås investera / projektera en ny lekplats vart annat år. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
projektering och mindre kompletteringar 60,0 60,0 60,0

komplettering lekplats Skolparken 700,0
renovering lekplats 700

 
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
anpassning drift 20,0 20,0 30,0 30,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 20,0 20,0 30,0 30,0  

29 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-
lys) 

Lekplatsen Haga förfaller. Skolparken mista successivt attraktiviteten. 
 
30 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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31 Utveckling Skolparken 

Skolparken har en stor betydelse som central park och präglar entrésituat-
ionen till Noras historiska stadskärna. Lekplatsen som utvecklades 2011 
har gett skolparken mera liv. För att bibehålla och utveckla en attraktiv 
park behöver lekredskapen kompletteras, planteringar förbättras och en 
avgränsande stenmur mot Storgatan byggas för att öka tryggheten i par-
ken. 
Kostnader för en kallstensmur mot Storgatan är svåra att uppskatta. Mu-
ren behöver därför förprojekteras och byggnationen kan delas upp på ett 
eller två år. Budgeteringsbehoven kommer bli mer konkreta efter förpro-
jekteringen.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Utredning projektering kallstensmur 100,0 500,0 500,0

parkutveckling 200,0  
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Underhåll stenmur 10,0 10,0 10,0 15,0
skötsel nya planteringar 20,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 0,0 10,0 10,0 10,0 35,0  

32 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-
lys) 

Entrésituationen till Noras stadskärna skapa karaktär. Liv i parken föder 
intresse för Nora som bostads- och turistort. Om inte Skolparken utveck-
las mattas intresset av vilket kan påverka stadskärnans betydelse negativt. 

 
33 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Investeringar styrs av ambitionsnivå. Det bör tas hänsyn till att den yttre 
miljön påverka turistnäringen. 
 
 

 
Arne Tschentscher 
Stadsträdgårdsmästare 
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34 Drift- och Investeringsäskande Naturreservat på Alntorps 
ö i Nora 

Alntorpsö är en värdefull tillgång för Norabornas rekreation. Naturvärden 
har också uppmärksammats vilket gör att Alntorpsö skulle lämpa sig 
mycket väl för att bilda ett naturreservat. För att påbörja ett sådant arbete 
behövs en utredning. I samband med ett reservatsbeslut kan det också 
vara lämpligt att utföra vissa inledande åtgärder som naturvårdande sköt-
sel och åtgärder för rekreation och friluftsliv. Utredningen kommer ge 
förslag på hur Alntorpsö kan utvecklas. Alntorpsö kan utvecklas som be-
söksmål inom ramen för naturturismen. Detta kan förstärka  
Noras roll som turistort. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Utredning förutsättningar och förslag för naturreservat 150,0
Naturvårdande skötsel och åtgärder för rekreation 150,0  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Naturvårdande skötsel 80,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 

35 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

Alntorpsö utnyttjas inte till sin fulla potential för naturturismen. 
 

 
36 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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37 Drift- och Investeringsäskande – Väderskydd naturskola, 
fortsatt utveckling Fibbetorp och Norvalla 

Under 2021 har väderskydd i Fibbetorp och Norvalla utretts och förbe-
retts. Arbetena är planerade hösten 2021. Kostnaderna har visat sig högre 
än förväntat, bla beroende på drastiskt ökade virkespriser, därför kommer 
vi inte kunna göra allt vi hade tänkt oss. Ladan i Fibbetorp är tömd. En 
låsbar dörr, fönster med fönsterlucka och luckor för den stora öppningen 
kommer att göras färdigt 2021. Pengarna räckte inte för att sätta in föns-
terpartier. De luckor som kommer att monteras är förberedda för att 
kunna sätta in fönsterpartier nästa år istället. En eldplatsunder tak är före-
slagen en bit från ladan, men pengarna räckte inte för att anlägga den. 
Vid elljusspåret i Norvalla hade två vindskydd planerats för att ha möjlig-
het att samla en skolklass under tak. Detta kommer delvis att genomföras 
i höst. Pengarna räcker till det ena vindskyddet. För att kunna ta emot en 
hel skolklass vill vi komplettera med ett vindskydd till nästa år.   
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Fönsterpartier till lada i Fibbetorp NR + målning 50
Ett vindskydd till i Norvalla 25  
 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Underhåll och skötsel    Fibbetorp 5,0
Underhåll och skötsel   Norvalla vindskydd 5,0

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)  
 
 

38 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensana-
lys) 

Ladan förfaller och kan inte nyttjas av skolan. Naturskolan får svårigheter 
med verksamheten. 

 
Ingrid Andrén 
Kommunekolog 
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39 Drift- och Investeringsäskande 

Underhållsplaner Idrott Nora 
 

Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027
Avverkning7dikning Degerberget elljusspår 50,0
omläggning gräsyta ängarna 100,0
Nya fotbollsmål 30,0 30,0
Dränering gyttorpsfotbollsplan 200,0
spårmaterial Peshyttans elljusspår 30,0 30,0
Nytt material Löparbana Norvalla 30
Pumphus Ängarna 10
Spårmaterial Norvalla elljusspår 30,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)
SUMMA 50,0 130,0 200,0 60,0 100,0  
 

40 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys) 

 
41 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

 
 
Kenneth Persson 
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42 Färdigställande Nora RV 2022 (reservvattenledningen) 

Äskad budget för 2022 omprioriterades inom rambudgeten från reservvat-
tenledningen till att täcka kostnader för ökade material- och maskinpriser i 
samband med ombyggnationen av Nora reningsverk. Därför görs denna 
kompletteringsäskning för att färdigställa reservvattenledningen. 

 

 

 
Kapitalkostnader 

 
 

43 Konsekvensanalys 

Om budgeten som Nora reningsverk har ”lånat” av reservvattenledningen 
för att färdigställas inte kan betalas tillbaka kommer varken Nora eller 
Lindesberg få reservvatten i händelse av en större driftstörning. Led-
ningen är påbörjad och ca 10 mkr har redan investerats i Nora enligt re-
servvattenavtalet som Nora kommun har ingått med Lindesbergs kom-
mun. Reinvesteringen på den befintliga sträckan Älvstorp-Pershyttan 
måste också i så fall senareläggas.  
 

44 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 
budgetram 

Nej. 
 

 
 

 
Markus Orre 
VA-chef 
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45 Nora 
Mindre ledningsarbeten  

Nybyggnation och byte av befintligt ledningsnät. Statusen på ledningsnä-
tet är mycket dålig och utbytestakten behöver ökas.  
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

5 000 5 000 6 000 6 000 6 000  
Kapitalkostnader 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 150 300 480 660
SUMMA 0 150 300 480 660  

46 Konsekvensanalys 

Utbytestakten är för låg. Reparations- och driftkostnader ökar väsentligt 
och vattenförsörjningen riskeras. 

 
47 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Nej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Markus Orre 
Avdelningschef VA 
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48 Nora 

Mindre VA-anläggningar 

Underhåll av befintliga mindre VA-anläggningar för att bibehålla en god-
känd status. Upprättande och revidering av vattenskyddsområden samt 
utredning av reservvattentäkter. 
 
Effekter investeringsbudget                  (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000  
Kapitalkostnader 
 
Effekter driftbudget                               (tkr) 2023 2024 2025 2026 2027

Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen) 150 300 450 600
SUMMA 0 150 300 450 600
Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning. 
 

49 Konsekvensanalys 

Om investeringsmedel inte frigörs riskerar anläggningarna att bli ut-
dömda och det blir svårt att möta kommande lagkrav. Även Vatten-
skyddsområden bör upprättas/revideras enligt nya lagkrav. Större drift-
störningar kan komma att ske med miljöpåverkan som följd. Även Vat-
tenkvalitén riskeras att försämras. 

 
50 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig 

budgetram 

Nej. 
 
 
 
Markus Orre 
Avdelningschef VA 
 

 

 
 


