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Resecentrum Falun
Ett viktigt steg mot en större stad

Samhällsinformation

Följ med
på resan!

Nu bygger vi framtidens Falun

En satsning för dig och morgondagens falubor!
I en modern stad, rustad för
framtiden, är en tillgänglig och
väl fungerande kollektivtrafik en
självklarhet. Därför satsar vi nu
på att krympa avstånden och öka
möjligheterna. Med Resecentrum
Falun samlas allt kollektivt resande till ett område, Södra centrum.
Samtidigt ger vi Korsnäsvägen en
ny karaktär. Resultatet blir ett
Falun med ökad stadskänsla och
ett centrum som förenar människor
från när och fjärran.

Enklare att pendla

Målet med Resecentrum Falun är att underlätta för dig som
reser inom Falun och för dig som pendlar till och från staden.
Vi stärker kollektivtrafiken genom att koppla ihop olika
trafikslag och gör det enklare och bekvämare att byta mellan
buss, tåg, cykel och andra färdmedel. Samtidigt blir det
trevligare och säkrare för alla som vistas i centrum.

Mer plats för människorna

Byggandet av resecentrum innebär att busstrafiken i centrum
flyttas från Östra Hamngatan. Här skapas nu möjligheter att
utveckla den vackra miljön kring Faluån. Med mindre trafik
finns mer plats för människorna, vilket leder till en bättre
stadsmiljö som gynnar handeln, nöjeslivet och stadens
restauranger.

Med Resecentrum Falun blir det:
• lättare för cyklister och gående att ta sig fram
• bekvämare för dig som pendlar med buss
• smidigare för dig som reser med tåg
• bra flyt i trafiken för bilisterna
• gott om parkeringar för både cyklar och bilar
• bättre gång- och cykelförbindelser mellan stationen och centrum
• ett trevligare centrum

2015 har vi ett nytt resecentrum!
Resecentrum Falun är ett samarbete mellan Falu kommun,
Trafikverket och Dalatrafik. Byggandet av resecentrum startade
i juni 2013 och kommer pågå till 2016. Ett etappmål är att vi
ska ha ett fungerande resecentrum till skid-VM 2015. Efter det
kommer vi slutföra ytterliggare arbeten, som t.ex. nya Vasaparken.

En större stad

Centrum och stationen växer ihop
Området som berörs av förändringarna heter Södra centrum och
sträcker sig från Kajenparkeringen
vid Holmtorget till järnvägsstationen. När resecentrum är färdigt
kommer området vara en attraktiv
del av ett bättre centrum. Södra
centrum knyts då till Faluns levande stadskärna och möjligheter
skapas för nya verksamheter och
bostäder.
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Knutpunkten
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Korsnäsvägen

Den nya Knutpunkten är en bussgata mellan Korsnäsvägen och
Trotzgatan. Här kommer tio bussar att kunna stanna vid hållplatserna
samtidigt. På plats finns också väntutrymme och service för resande.
I anslutning till Knutpunkten förlänger vi Åsgatan mot Korsnäsvägen.

För att skapa plats för Knutpunkten flyttar vi Korsnäsvägen närmare
järnvägen, och bygger ihop gatan med Tullkammaregatan. Resultatet
blir en smalare gata, av mer stadsliknande karaktär. Det innebär att genomfartsleden försvinner och trafiksäkerheten förbättras när hastigheten sänks.
Från Korsnäsvägen bygger vi en ny infart till stationsområdet samt gångoch cykelvägar. Söder om Korsnäsvägen knyter vi också ihop centrum och
stationsområdet med en ny gång- och cykelväg.
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Stationsområdet och järnvägen
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Nya Vasaparken

Vi förlänger ytterplattformen och bygger om spåren
för att minska avståndet mellan stationen och centrum.
Spår 1 förlängs fram till järnvägsbron över Faluån och vi bygger
en ny järnvägsbro över infarten från Korsnäsvägen till Tiskenparkeringen. För att öka säkerheten och bekvämligheten på
stationen byggs en gångtunnel under spåren som sammanbinder plattformarna. Vi bygger en ny bussterminal för region- och
fjärrbussar med vänthall och resandeservice. Den nya bussterminalen byggs samman med den befintliga stationsbyggnaden.

Vasaparken blir en stadsnära park med funktioner och
miljöer anpassade till såväl ung som gammal. Parken blir
en stor, grön oas med ett mångsidigt innehåll. Exempel på
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Korsnäsvägen
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innehåll i parken är en porlande bäck, vackra planteringar och
blommande träd, ett torg med plats för kiosk, en plaskdamm
med gångbro och spännande effektbelysning. Här kommer
också att finnas lekplats och öppna ytor för olika aktiviteter
beroende på årstid. Parken ska vara trygg och säker att vistas i.

Så håller du dig uppdaterad under byggtiden!
Senaste informationen finns på webben

Vi gör allt vi kan för att du ska
komma fram
Resecentrum Falun är vår största infrastruktursatsning
i modern tid. Ett omfattande arbete med många olika
aktörer som sker mitt i centrum. Och även om vi gör vårt
bästa för att framkomligheten ska vara så god som möjligt
så kommer du att påverkas. Ha därför som vana att gå in
på www.falun.se/resecentrum eller på vår facebooksida
www.facebook.se/resecentrumfalun för att få senaste
information. Tänk också på att planera för extra restid
om du ska in till eller genom centrum.

Välkommen in till centrum!

Du som ska till Falun behöver inte vara orolig,
du kommer fram. Om du däremot tänker passera
staden är det bättre om du använder Hanröleden
eller Lugnetleden. Det går snabbare, samtidigt
som du hjälper till att minska biltrafiken inne
i centrum.

Följ oss på facebook!

På facebook.se/resecentrumfalun kan du ta del
av de senaste uppdateringarna från projektet.
Här har du också möjlighet att ställa dina frågor
och lämna kommentarer.

Alla parter i projektet ansvarar för olika delar.
Falu kommun
• bygger ny infart och cirkulationsplats till järnvägsstationen
från Korsnäsvägen.
• bygger Knutpunkten där alla busslinjer samlas.
• bygger om gator, gång- och cykelvägar, torg, parkeringar
för cyklar och bilar samt angöringsplats för taxi.
• anlägger nya Vasaparken.
Trafikverket
• bygger om spår och plattformar.
• bygger gångtunnel, trappor, hiss och väderskydd.

Kontaktuppgifter
Falu kommun
Telefon (växel): 023-830 00
E-post: resecentrum@falun.se
Trafikverket
Kundtjänst
Telefon: 0771-921 921
E-post: trafikverket@trafikverket.se
Dalatrafik
Kundservice
Telefon: 0771-95 95 95
E-post: kundservice@dalatrafik.se

• sköter flytten av Grycksbobanan.
Dalatrafik
• bygger bussterminalen för region- och fjärrbussar i anslutning
till järnvägsstationen.

Vill du veta mer om Resecentrum Falun?
All information som rör Resecentrum Falun finns på:
www.falun.se/resecentrum
www.facebook.se/resecentrumfalun
Trafikverket informerar på:
www.trafikverket.se/resecentrumfalun
Dalatrafik informerar om busstrafiken på:
www.dalatrafik.se
Informationen uppdateras fortlöpande.
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Vem gör vad?

