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Tre gånger fler ska arbetspendla i Göte-
borgsregionen år 2025. För tillväxtens 
skull. Och för ett hållbart samhälle.

- Vi har en unik chans i Lerum med 
resecentrum i direkt anslutning till 
stadskärnan, säger planarkitekt Han-
na Kaplan, kommunens ansvarig för 
centrumarbetet.

I början av sommaren bestämde sig Lerum 
och Västtrafik för att utgå från Swecos för-
slag ”Resum” i det fortsatta arbetet med ett 
nytt resecentrum i Lerum.

- ”Resum” har en stabil byggnadskropp 
som garanterar en säker trafiklösning och väl 
skapar det gaturum och det möte med nuva-
rande kvarter som vi eftersträvar i utveck-
lingen av Lerums centrum.

I framtiden blir Stationsvägen Lerums nya 
paradgata.

Öppen mötesplats
Om 15 år kommer cirka 3 000 människor 

Resan till framtidens stadskärna

Swecos förslag till nytt resecentrum ”Resum” uppskattades av Lerums politiker och tjänstemän för dess förmåga att skapa ett gaturum och närhet till nuvarande stadskärna.

passera resecentrum i Lerum. Varje dag. 
”Resum”, som porten till Lerums stadskärna, 
möjliggör i Swecos förslag även kultur-, sam-
lings- eller utställningslokaler vid sidan av 
kommersiell verksamhet. 

- Ett viktigt led i att öka kollektivtrafikre-
sandet är att göra det attraktivt, tillgängligt 
och tilltalande. Ett nytt resecentrum i Le-
rum ska erbjuda mervärden för resenärerna. 
”Resum” är ett av de största resecentra som 
Västtrafik planerar för i Västra Götalandsre-
gionen. 

Levande stadskärna
Hannas uppdrag att leda centrumarbetet inbe-
griper flera parametrar. En levande stadskär-
na kräver en sammanflätad kedja av handel, 
trafik och bostäder. I ett nyligen framtaget 
karaktärsprogram ska Lerums stadskärna 
fortsätta att utvecklas enligt fyra punktpro-
gram: närhet, klimatsmart, saluhallskänsla 
och levande torgmiljö. 

- Vi tar nu fram avtal med aktörer som vill 

utveckla och driva Lerums centrum i enlighet 
med dessa kärnvärden, säger Hanna.

Möjlig invigning 2013
Vägen är alltså utstakad, men resan är lång.
Ingela Andréen, kollektivtrafikansvarig på 
kommunen, förklarar:

- I höst presenterar regeringen en ny infra-
strukturplan. Där bestäms vilken prioritet ut-
byggnaden av spårkapaciteten genom Lerums 
kommun kommer att få. Därefter kan vi jobba 
vidare med detaljplanen för utbyggnaden av 
minst två ytterligare linjer.

Hanna Kaplan tror på en byggstart för nya 
resecentrum 2012:

- Stora infrastruktursatsningar är omfat-
tande och kostsamma processer och ska för-
ankras enligt den demokratiska ordningen, 
därför kan det kännas att de tar lång tid innan 
de förverkligas. Vi gör vad vi kan och jobbar 
vidare för att öka Lerums attraktionskraft. 
Det är möjligt med en byggstart 2012 om allt 
klaffar.

Fakta K 2020:

Sedan en tid planerar Göteborgsregio-
nen för en ökad andel kollektivtrafik ge-
nom den omfattande satsningen K 2020.          
K 2020 - Framtidens kollektivtrafik i 
Göteborgsområdet är en översyn av kol-
lektivtrafiken i samverkan mellan GR, 
Göteborgs Stad, Västtrafik, Vägverket, 
Banverket och Västra Götalandsregionen. 
Syftet är att skapa en gemensam framtids-
plan som ska ligga till grund för planering 
och beslut i respektive organisation.

Förra året arbetade varje kommun 
med sina egna K 2020 Lokalt. Kommu-
nerna behöver skapa lokala processer för 
att uppnå det övergripande målet om en 
kollektivtrafikandel i regionen på 40 pro-
cent år 2025. Idag är andelen i Lerum 16 
procent.

Hela K 2020-arbetet ska vara klart i 
september 2008.
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Distribueras 10-12 september 2008 till hushåll och företag inom Lerums kommun 

samt till kontor i Göteborg, Partille, Härryda och Alingsås
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