Resecentrum Falun
– följ med på resan!

Det har funnits planer en längre tid på att
utveckla ett resecentrum i centrala Falun och
att binda ihop stationsområdet med centrum.
Redan 2008 antog kommunfullmäktige en
fördjupad översiktsplan för området. Projektet
är ett samverkansprojekt mellan Falu Kommun,
Trafikverket, Dalatrafik och Jernhusen och
närmar sig nu ett genomförande.

Därför ett resecentrum

Idag finns ingen naturlig samlingsplats för byten mellan
färdmedel. Målet är att skapa ett fungerande resecentrum
som underlättar människors vardagspendlande. Det ska helt
enkelt bli lättare, trivsammare och bekvämare att resa inom
samt till och från Falun.

Flera funktioner

Resecentrum Falun består av flera delar och området som
berörs heter Södra Centrum. Det sträcker sig från Kajenparkeringen vid Holmtorget till järnvägsstationen.
Kortfattat planerar vi att genomföra följande:
• skapa en plats där all busstrafik samlas – Knutpunkten
• bygga en bussterminal för regionbussar
• den nya bussterminalen byggs samman med den
befintliga stationsbyggnaden. Resandeservice kommer
att finnas i båda byggnaderna
• ordna cykelparkering, bilparkering och angöring för taxi
• bygga en gångpassage under spåren med trappor och
hissar till plattformarna
• förlänga ytterplattformen mot centrum för tågresenärer
• bygga om delar av spåren

Vem gör vad?

Alla parter i projektet ansvarar för varsin del. Ombyggnaden
av gator och torg och skapande av Knutpunkten m.m. sköts
av Falu Kommun. Spår och plattformar byggs om av Trafikverket. Plattformarna kommer att sammanbindas med en
gångtunnel under spåren samt trappor, hissar och väderskydd byggs. Detta utförs av Trafikverket med medel från
Falu Kommun, Trafikverket, Region Dalarna och Europeiska
regionala utvecklingsfonden. Falu Kommun och Dalatrafik
bygger om bussterminalen. Jernhusen utreder hur stationshuset ska byggas om.

Ny stationsentré, exempel från Örnsköldsvik.

Utredningsskiss för Resecentrum Falun
(förslaget är preliminärt och kan komma att förändras)

Knutpunkten där
alla busslinjer möts
ger effektivare och
bekvämare byten.
Kajenparkeringen.

Korsnäsvägen flyttas
närmare järnvägen.

Åsgatan/Trotzgatan
förlängs.

Ny bebyggelse.
Ny infart.

Spår 1 förlängs fram till
passagen över Faluån.

Infart till Tiskenparkeringen
utreds, ny järnvägsbro byggs.

Ny dockningsterminal
för bussar.

Angöringstorg med plats
för cyklar, bilar och taxi.

Just nu

Under hösten 2011 har Falu Kommun påbörjat arbetet med
att utreda sambanden mellan olika funktioner, utformning och
gestaltning för hela Resecentrum Falun. Arbetet har utgått
från Faluns specifika förutsättningar och möjligheter. Vi tittar
exempelvis på samspelet mellan olika trafikslag och hur de rör
sig inom området samt hur allt kan länkas samman så miljöanpassat, säkert och effektivt som möjligt. Parallellt genomför
Trafikverket en förstudie för spårområdet. Förstudien är det
första steget i planeringsprocessen enligt lagen om byggande
av järnväg. Det är nu dags att presentera våra tankegångar och
samla in synpunkter på förslagen.
Vi tar tacksamt emot förslag och synpunkter skriftligen till:
Trafikverket, Ärendemottagningen, Marie Johansson, Box 810,
781 28 Borlänge, senast den 17 februari 2012.
Därefter sammanfattar vi de inkomna synpunkterna och tar
med dem i det fortsatta arbetet.

Ytterplattformen förlängs mot
centrum för tågresenärer.

Plattformarna binds
samman med gångtunnel.

Så går vi vidare
Våren 2012

Projektering av gatuombyggnaden. Järnvägsplan samt projektering av spårombyggnaden.

Hösten 2012

Byggstart, troligen med ny infart från Korsnäsvägen.

2013-2014

Ombyggnad av spåren. Spår 1 och ytterplattformen förlängs. Gångtunneln byggs. Vägar,
perronger, passager, parkeringar och servicebyggnader för resenärer klara.

Vill du veta mer?

På www.falun.se/resecentrum eller
www.trafikverket.se/resecentrumfalun hittar du den senaste
informationen om Resecentrum Falun.
När projektet går in i ett byggskede kommer vi självklart
se till att berörda och andra intresserade får detaljerad
information om det som är aktuellt.

Trafikverket Kundtjänst, bemannad dygnet runt.
Telefon: 0771-24 24 24
E-post: kundtjänst@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Falu Kommun
Telefon: 023-830 00
E-post: resecentrum@falun.se
www.falun.se

Susann Appelqvist, projektledare
Telefon: 0705-75 32 22
E-post: susann.appelqvist@trafikverket.se

Per Grundström, projektledare
Telefon: 023-822 23
E-post: per.grundstrom@falun.se

Resecentrum Falun är ett samarbete mellan:

Delfinansieras av:

Falu Kommun • 023-830 00
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