
FÖRSTUDIE

STENUNGSUND RESECENTRUM



2

Förstudie Stenungsund resecentrum är gjord av  
ABAKO Arkitektkontor AB på uppdrag av Västtrafik.  
Medverkande i arbetet har varit Ingrid Lundberg,  
projektledare, och Maria Modéer. 
Datum: 2017-05-31 / Granskad och värderad: 2017-08-16

Projektnamn  Stenungsunds resecentrum

Projektledare  Ingrid Lundberg, ABAKO Arkitektkontor AB

Projektperiod  201610-201705



3

Stenungsunds resecentrum   |   Förstudie  2017-05-31

INNEHÅLL
1. SYFTE OCH REKOMMENDATION..................................4

1.1 Syfte...............................................................................................................4

1.2 Rekommendation ...................................................................................4

2. BAKGRUND OCH NULÄGE ...............................................6

2.1 Bakgrund ....................................................................................................6

2.2 Nuläge .........................................................................................................7

3. MÅLBILD OCH FÖRUTSÄTTNINGAR ....................... 10

3.1 Målbild för Stenungsund resecentrum ...................................... 10

3.2 Grundläggande krav och kvaliteter ............................................ 10

3.3 Aktuella förutsättningar ...................................................................12

4. UTREDNING OCH BORTVALDA ALTERNATIV .....14

4.1 Bussterminalens placering ...............................................................14

4.2 Sågtandsterminal eller dockningsterminal ..............................16

4.3 Två starka stråk  ...................................................................................18

4.4 Byggnad i söder eller norr ............................................................. 20

4.5 Gångstråk kring byggnad ................................................................22

4.6 Infarter och stråk kring resecentrum ........................................22

5. REKOMMENDATIONER ...................................................24

5.1 Förslag nytt resecentrum .................................................................24

5.2 Stråk kring resecentrum..................................................................26

5.3 Stationsbyggnad och spårpassage .............................................28

5.4 Etapper för utbyggnad .....................................................................29

6. FORTSATT ARBETE ........................................................ 30

6.1 Plan för fortsatt arbete .................................................................... 30

7. REFERENSER ........................................................................31



4

1.1 SYFTE

Syftet med denna förstudie är att utreda ett resecentrum i 
ett nytt läge vid Stenungstorg. Resecentrum ska  utformas 
för att möta dagens resenärsbehov och för att klara det 
ökade kollektivtrafikresandet. 

1.2 REKOMMENDATION

Rekommenderat förslag visar en dockningsterminal 
med 15 bussplatser placerat utmed tågplattformen. Vid 
första etappen byggs en sidoplattform väster om spåren. 
Byte mellan tåg och buss sker vid samma plattform; med 
bussarna åt väster och tåget åt öster. 

En stationsbyggnad och ett samlande skärmtak över 
plattformen ramar in resecentrum. Byggnaden blir synlig 
som entré till Stenungsunds centrum från söder. Den blir 
symbolen för den nya kollektivtrafikknutpunkten, men också 
symbol för Stenungsund. En gångtunnel planeras som 
passage under spåren. 

I norra och södra änden av bussterminalen kopplas rese-
centrum till stadens stråk; i söder till Stenungstorgs södra 
delar och havet; i norr till handeln och Stenungstorgs norra 
delar. Målsättningen är att stärka stadskvaliteter i Stenung-
sund genom att ta hänsyn till och stärka kvartersstrukturen 
genom de tvärgående stråken. 

1. SYFTE OCH REKOMMENDATION
Syfte med förstudien och rekommenderat förslag beskrivs sammanfattande nedan. 
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AKTUELL SKISS STENUNGSUND RESECENTRUM ETAPP 1A MED GÄLLANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
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1. bussterminal 15 pl, 
reglerplatser bakkant 3 pl

2. plattform tåg+buss med 
skärmtak

3. stationsbyggnad

4. stationstorg

5. passage under järnväg

6. ramper 1:20

7. cykelparkering under tak

8. entréplats mot norr med 
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2.1 BAKGRUND

Stenungsunds resecentrum ska flyttas från sitt nuvarande 
läge strax norr om centrum, söderut till ett mer centralt 
läge med närhet till handel, vårdcentral, kulturhus med 
mera. I samband med detta uppgraderas till ett modernt 
resecentrum med högre kapacitet för att klara ökat 
kollektivtrafikresande.

Redan 2005 gjordes ett parallellt uppdrag i dåvarande 
Banverkets regi om nytt resecentrum i Stenungsunds 
centrum. 

Lokaliseringsutredningen 2011
2011-2012 gjordes en lokaliseringsutredning i samverkan 
mellan Stenungsunds kommun, Trafikverket och Västtrafik. 
Konsulter var ABAKO Arkitektkontor AB och Ramböll 
Sverige AB. Rapporten behandlade huvudsakligen tre 
olika lokaliseringsalternativ för ett nytt resecentrum i 
Stenungsund. De tre lägena som studerades var Nösnäs, 
Brofästet och centrum med nuvarande läge som 
nollalternativ. 

I juni 2016 togs beslut i Stenungsunds kommun att gå 
vidare med centrumalternativet.

Västtrafik
I samband med detta togs beslut av Västtrafik att dra i 
gång arbete med denna förstudie för resecentrum i nytt 
läge. Finansiering för statsbidragsberättigade delar av 
resecentrum finns i regional plan för perioden 2020-2021. 

Planarbetet
Stenungsunds kommun har påbörjat arbetet med ett 
planprogram för centrala Stenungsund, där resecentrum 
i nytt planerat läge utgör en väsentlig del. Parallellt pågår 
arbete med detaljplaner för olika delområden inom 
planprogramsområdet, bland annat resecentrum.

I processen med planprogrammet deltar förutom 
Stenungsunds kommun Västtrafik, Stenungsundshem och 
Citycon. Citycon äger köpcentret Stenungstorg som är 
placerat centralt i Stenungsund, samt omgivande mark med 
bland annat markparkering.

Arbetsprocess
Förstudien har gjorts av Abako Arkitektkontor för Västtrafik, 
med stöd av Ramböll AB för trafikfrågor. Processen har 
skett i dialog med arbetsgruppen för planprogrammet samt 
Västtrafik och Trafikverket. 

2. BAKGRUND OCH NULÄGE
Bakgrunden till förstudien och Stenungsund som ort i dag beskrivs.

STADEN VID HAVET

GAMLA STENUNGSUND

GÖTEBORGSVÄGEN
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2.2 NULÄGE

Stenungsund är i dag en av de större tätorterna i Bohuslän. 
Tätorten är förutom centralort i Stenungsunds kommun 
också en strategiskt viktig ort för grannkommunerna Tjörn 
och Orust. Stenungsunds historiska centrum ligger i dag i 
tätortens nordvästra hörn. Centrum har successivt flyttat 
söderut då havet i väster och industrizonen i norr begränsar 
vidare utbyggnad. 

I centrum finns Stenungstorg med omfattande handel. 
Stenungstorg utgör i dag handelscentrum lokalt för hela 
Stenungsunds kommun men också för omlandet med Tjörn 
och Orust. Söder om Stenungstorg finns Kulturhusparken 
med kulturhus, vårdcentral och kommunal service, medan 
kommunhuset ligger strax nordväst om Stenungstorg.

Sedan 80-talet har området mellan Stenungstorg och 
brofästet till Tjörn och Orust bebyggts med framför allt 

bostäder. Huvuddelen av Stenungsundsborna i tätorten bor 
öster och söder om centrum. 

Genom orten skär järnvägen och Göteborgsvägen, 
vilka sammantaget ger en kraftig barriäreffekt mellan 
Stenungsunds västra och östra delar.

Området vid havet utgörs till delar av en uppfylld havsvik 
och är relativt platt. Öster om spåret reser sig en bergsrygg 
i nord-sydlig riktning, vilket ytterligare förstärker gränsen 
mellan centrala Stenungsund och de östra delarna.

Nuvarande station
Stenungsunds station består i dag av en sågtandsterminal 
med sju bussplatser samt en tågplattform, försedda med 
väderskydd. Stationen saknar uppvärmd väntyta, toalett och 
övrig service. 

BUSSTERMINALEN VID NUVARANDE STATION

FOTO FRÅN ÖSTRA SIDAN AV SPÅRET MED VY ÖVER STENUNGSTORG I FÖRGRUNDEN OCH INDUSTRIER I BAKGRUNDEN



8

Trafikering tåg- och busstrafik
I dag går ett enkelspår genom Stenungsund. Spåret delar 
sig i höjd med Doterödsvägens plankorsning mot bangården 
vid nuvarande station. 

Närheten till Göteborg gör Stenungsund till en pendlarstad. 
Kollektivtrafikresor till och från Göteborg sker med tåg och 
expressbuss. Det finns också lokalbusstrafik med fem linjer. 
I dag reser ca 2000 resenärer till och från Stenungsunds 
station där knappt hälften av dessa utgör bytesresor till 
annan kollektivtrafik. 

Göteborgsvägen
Göteborgsvägen har i dag en karaktär av genomfartsled. 
Tidvis uppstår köbildning på vägen, särskilt vid tider då 
industrierna avslutar sina skift. Infarter till torget finns vid 
två punkter samt via en lokalgata från Stenunge strand, 
direkt väster om Göteborgsvägen. 

Kopplingar över spåret
Vid befintlig station finns en gångbro över spåren. Vid 
Doterödsvägen finns en gång-, cykel- och bilpassage i 

STENUNGSUNDS TÄTORT, MED PLANERAD BYGGNATION

PLATTFORMEN VID NUVARANDE STATION

UTBYGGNADSOMRÅDEN 
MED FÄRDIG DETALJPLAN

UTBYGGNADSOMRÅDEN 
MED PÅGÅENDE 
DETALJPLANELÄGGNING 

UTBYGGNADSOMRÅDEN 
SOM FÖREGÅS AV PLAN-
PROGRAM

NYBORGSVÄGEN
ca 100 lägenheter 

CW BORGS VÄG
ca 100 lägenheter + handel

STENUNGSSUNDS CENTRUM
ca 500 lägenheter + handel, 
kontor och service

SOLGÅRDSTERRASSEN
ca 270 lägenheter

HASSELHÖJDEN
ca 300 lägenheter

NORRA HALLERNA
ca 400 lägenheter

CENTRALA HALLERNA
ca 300 lägenheter

SÖDRA HALLERNA
ca 250 lägenheter

NÖSNÄS 1:89
ca 40 lägenheter

KOPPER 2:11
ca 30 lägenheter

plan med bomfällning. En gång- och cykelbro söder om 
Stenungstorg passerar över spåren och Göteborgsvägen. 
I öster ansluter bron naturligt till en högre marknivå, 
medan anslutningen i väster sker med ramp och trappa.
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KARTA STRÅK OCH MÅLPUNKTER NULÄGE
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3.1 MÅLBILD FÖR STENUNGSUND 
RESECENTRUM

Följande målsättningar finns för Stenungsunds nya 
resecentrum:

•	 främja ökat kollektivtrafikresande 
•	 minska barriären mellan öster och väster
•	 stärka centrum
•	 ett tryggt och attraktivt resecentrum
•	 nära och enkelt byte buss - tåg
•	 synergieffekt centrumhandel/resecentrum
•	 trygg planskild passage järnväg, samordnat med g/c- 
 stråk
•	 möjlighet att komma till resecentrum från flera håll
•	 resandeservice strategiskt placerad där många rör sig
•	 väntyta med bra uppsikt över tåg och buss
•	 orienterbar och tillgänglig för alla
•	 trygghet dygnet runt 
•	 märkesbyggnad som symbol för Stenungsund
•	 rätt skala för staden och platsen

3.2 GRUNDLÄGGANDE KRAV OCH 
KVALITETER

Under arbetsprocessen med Stenungssunds resecentrum 
har kvalitetsmålen för den ideala bytespunkten (se 
illustrationen till höger) lyfts fram och varit en utgångspunkt 
i analysarbetet, som sedan lett fram till rekommendationen.

I fortsatt arbete med resecentrum och gestaltning av 
stationsbyggnad och andra byggda delar ska utformningen 
följa de krav som formulerats i BBR och TSD samt 
kvalitetskraven i Västtrafiks arkitekturmanual. 

3. MÅLBILD OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Målbilden för Stenungsunds nya resecentrum och förutsättningar för uppdraget beskrivs. 

9
654
987

321

DEN INTELLIGENTA
BYTESPUNKTEN

DEN TILLGÄNGLIGA
BYTESPUNKTEN

DEN TRYGGA 
BYTESPUNKTEN

DEN LEVANDE 
BYTESPUNKTEN

DEN KONCENTRERADE 

BYTESPUNKTEN

BYTESPUNKTEN
SOM

MÖTESPLATS

DEN BEHAGLIGA
BYTESPUNKTEN

DEN HÅLLBARA
BYTESPUNKTEN

DEN KARISMATISKA
BYTESPUNKTEN

KVALITETSMÅL
De nio kvalitetsmålen för den ideala bytespunkten 

tar sin utgångspunkt i framtidstrenderna och 
problematiken och potentialen för dagens 

bytespunkter. Kvalitetsmålen är formulerade 
som kvalitativa riktlinjer och skall ses som mål 
för att utforma bra bytespunkter, ej som krav. 

Kvalitetsmålen kan användas i arbetet med både 
små och stora, befi ntliga och nya bytespunkter 

för att höja kvaliteten och stödja en hållbar 
utveckling med resenären i fokus.

7KVALITETSMÅL ENLIGT ”DEN IDEALA BYTESPUNKTEN”

VÄNTHALL MED ÖVERBLICKBARHET, KUNGSBACKA STATION

BYGGNAD MED TYDLIG KARAKTÄR, KUNGÄLVS NYA RESECENTRUM
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8.1 Funktioner för plattformar
Plattformen som funktion och fysiskt element 
är en av de mest avgörande byggstenarna i ska-
pandet av en fungerande, överskådlig helhet.  
 
Möjligheten att ta sig till plattformen och till 
tåget via fler vägar än en (via mindre sekun-
därentréer), gör att resenären kan välja väg 
oberoende av från vilket håll i orten han/hon 
kommer. Därmed förkortas vägen till tåget och 
resan väsentligt. Att själv kunna välja väg ger 
också resenären en trygghet. Fler entrévägar är 
bra för vaneresenären men för sällanresenären 
är det viktigare med en huvudentré.

Entrén till plattformen kan ske utmed hela dess 
längd om det är en sidoplattform eller koncen-
trerat till en punkt, en huvudentré, om det är 
en mittplattform. Hur entréförhållandet ser ut 
påverkar hur väl stationen är integrerad i sin 
omgivning.  
 
Plattformsområden är storskaliga anläggningar. 
Med längder på flera hundra meter är de stora 
både som rum i stadens struktur och som plats 
för resande att vistas på. Plattformar, framför 
allt sidoplattformar som möter omgivningen 
direkt, saknar ofta tydlig avgränsning. Var 

En sådan avgränsning av plattformsområdet 
kan exempelvis göras med hjälp av: 

• plattformstak över delar eller hela plattfor-
men håller ihop det långsträckta området

• omslutande låga murar avslutar stationsom-
rådet (om sidoplattform)

slutar och böjar stationen, var kan resenären 
förvänta sig att funktioner och komfort ska fin-
nas? Asfalten på plattformen flyter ut i asfal-
ten på parkeringar, vägar, busshållplatser och 
cykelparkering. Kan man definiera plattfor-
men som en egen plats, och därmed även ofta 
stationsplatsen, förmedlas en känsla av omsorg 
och trygghet som ger en positiv upplevelse av 
platsen.  

FO
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Plattform med direktbyte mellan tåg och buss, Kungsbacka

78 STATIONSHANDBOK  -  STATIONEN DEL FÖR DEL  -  8. PÅ PLATTFORM

TRYGGT ÄVEN PÅ NATTEN, HALMSTAD BUSSTERMINAL

NÄRA BYTE TÅG OCH BUSS, KUNGSBACKA STATION

UPPGLASAD OCH UPPLYST STATIONSBYGGNAD, HEDE NYA STATION

LJUS OCH GRÖNSKANDE GÅNGTUNNEL, KATTARP STATION

TERRASSERINGAR OCH GRÖNSKA, RISTORGSTRAPPAN, KARLSKRONA ÖPPEN PLATS KRING GÅNGTUNNELN, MÅLÖV, DANMARK
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3.3 AKTUELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

Trafikering tåg- och busstrafik
I framtiden planeras utökad tågtrafik i Västsverige. 
Regionens målbild ”Tåg 2035” visar att tågtrafiken på 
Bohusbanan ska byggas ut. Kvartstrafik, fyra tåg per 
timme, planeras på Bohusbanan mellan Göteborg och 
Stenungsund. Detta motsvarar cirka 16 000 resor/dag 
(Källa: ”Lokalt 2020”).

Framtida trafikering kommer bygga på stjärntrafik, vilket 
innebär att busslinjerna anpassas till tågets avgångstider 
och att därmed alla bussar står inne samtidigt. Detta gör att 
antalet platser för bussar behöver öka. 

Bussterminalen ska ge plats för 15-17 bussar, reglerplatser, 
rastlokal och toaletter för busschaufförer. 

Tätortslinjerna har i hög grad sin start- och målpunkt vid 
stationen. Detta har gjort att lösningen med alla bussar 
samlade i samma system har bedömts lämplig, då detta 
också är en stor fördel för resenären. En lösning med 
separerad lokaltrafik, ofta längs gata, och regionbusstrafik 
i terminal är ofta tillämplig, men med trafikeringen i 
Stenungsund är en samlad lösning av alla busslinjer att 
föredra. 

Bussterminalen ska utformas för att ge minimerad 
restid för bussar från Tjörn och Orust. Trafiken på 
Göteborgsvägen bör göras så effektiv som möjligt på 
sträckan vid Stenungstorg för att minska risk för köbildning. 
Signalreglering krävs vid infart och utfart, för att skapa 
trafiksäker miljö för gående och övriga trafikslag. 

Tågplattformar
Förstudien visar i första skedet en sidoplattform åt väster 
och ett bevarat spårläge med enkelspår. Plattformslängden 
är 165 meter. I en vidare etapp med anpassning till längre 
tåg ska utbyggnad av plattformen till 250 meter kunna ske. I 
en möjlig etapp 2 ska ett ytterligare spår kunna byggas ut åt 
öster med ytterligare en sidoplattform.

Planerad utbyggnad vid Stenungstorg 
Kommunen planerar i planprogrammet för byggnation 
på parkeringsytorna vid Stenungstorg. Utvecklingen av 
resecentrum tar hänsyn till de byggrätter som planeras. Det 
finns en gällande detaljplan (259), vars genomförandetid går 
ut i oktober 2017. I denna detaljplan finns en byggrätt i det 
nordvästra hörnet. Arbetet som sker inom planprogrammet 
och detaljplaner för dessa byggrätter kan påverka förslaget. 

Stationsbyggnadens program 
Vid analys av antalet prognosticerade resenärer, har 
konstaterats att en stationsbyggnad behövs vid nya 
resecentrum. Denna byggnad ska innehålla vänthall, 
toaletter och kioskbutik. I byggnaden ska även rymmas 
pausutrymmen och toaletter för busschaufförer. 

Ungefärlig storlek för byggnaden beräknas vara 450-500m2, 
varav cirka 100m2 i en övervåning, där personallokaler 
placeras. 

Stationsbyggnadens placering
Byggnaden ska placeras där flest människor kommer nyttja 
den, det vill säga där stråken är starkast och flödet är som 
störst. Från vänthallen ska man ha bra uppsikt över och nära 
till, plattformen, för att kunna stanna länge i värmen tills 
man ser sin buss eller sitt tåg komma. Butiken placeras så 
att fler än resenärer passerar förbi och med lätthet köper 
en glass eller tidning.

En viktig aspekt vid placering av byggnaden har varit dess 
synlighet för förbipasserande. Byggnaden ska fungera 
som ett signum för resecentrum. Då den är relativt liten i 
förhållande till anläggningens storlek är placeringen extra 
viktig.  

Göteborgsvägen
Tidigt i processen visades att Göteborgsvägen behöver 
flyttas västerut för att ge plats för resecentrum. I samband 
med detta kommer vägen få ändrad karaktär. Utgångspunkt 
för dimensionering är den trafikutredning som görs för 
planprogrammet för Stenungsunds centrum (ännu ej klar). 
En viktig fråga har varit hur man skapar en mer stadsmässig 
utformning på gatan. Trädrader planeras på båda sidor om 
gatan.

Kopplingar över spåret
Vid utformningen av en spårpassage är det viktigt att den 
görs socialt trygg. Stort flöde av människor bidrar till detta, 
vilket gör att det är bra om passagen används som ett stråk 
i staden, inte bara av resenärer. 

Nivåskillnad är en avgörande faktor för användandet 
av ett stråk i staden. Fysisk tillgänglighet blir vid en bro 
oftast möjligt endast via trappa och hiss, då ramper är 
utrymmeskrävande. 

För att klara en passage över järnvägen via en bro, krävs 
en fri höjd över spåren på cirka 6,5 meter. En bro skulle 
bli ännu högre i Stenungsund då banvallen ligger cirka 1,5 
meter över omgivande mark.  En tunnel kräver en betydligt 
mindre nivåskillnad, ca 4,0 meter under spår.

PRINCIPSKISS GÅNGBRO ÖVER SPÅR PRINCIPSKISS GÅNGTUNNEL UNDER SPÅR
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Marknivåer
En utredning om anpassning till högsta högvattennivåer 
görs inom planprogrammet. Det har i förstudien antagits att 
marken generellt kommer att höjas. Skisserna utgår från en 
markhöjd på ca +2,0 meter över havet väster om järnvägen. 

Cykelparkering
Cykelparkering ska placeras i större enheter kopplat till 
cykelstråk. Det ska vara nära och bekvämt att ta sig vidare 
från cykelparkeringen till bussen eller tåget. 

Parkering och angöring
Vid resecentrum ska finnas korttidsangöring, så kallad ”kiss 
and ride”. Det ska också finnas handikapplatser inom 25 
meter från entrén till resecentrum. I Stenungsund är det 
lämpligt med korttidsangöring både norr och söder om 
resecentrum.

Om pendelparkering ska finnas ska den vara tillräcklig i sin 
dimensionering. Pendelparkering är en kommunal fråga och 
är inte beslutad. Pendelparkering har diskuterats på östra 
sidan i direkt anslutning till järnvägen. Placering har också 
diskuterats väster om Göteborgsvägen. 

läge nytt 
resecentrum

Handel

Kultur-
huset

Kaj-
promenaden

Vård-
centralen

Kommun-
huset

Kulturhus-
parken

Hamnen

Hamnen
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byggrätt

byggrätt
byggrätt

målpunkter
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4.1 BUSSTERMINALENS PLACERING

Utredning av bussterminalens placering i förhållande till 
tåget och Stenungsunds centrum. En målsättning i detta 
skedet var att flytta Göteborgsvägen så lite som möjligt. 

Slutsatsen var att med en så stor andel byte mellan tåg och 
buss är avståndet mellan bussterminal och tågplattform 
avgörande. Med separerade plattformar blir avståndet 
mycket långt vid byte. Därför bedöms Alternativ 2 och 4 
inte uppfylla de grundläggande kraven. Alternativ 3 har 
en visuellt nära och samlad anläggning, men som delas 
av en starkt trafikerad gata. Detta innebär i praktiken att 
avståndet blir långt, då Göteborgsvägen blir en barriär man 
måste ta sig runt.

Sammanfattningsvis är Alternativ 1 det alternativ 
som uppfyller resenärskraven bäst. Detta innebär att 
Göteborgsvägen behöver placeras i ett nytt läge. 

Alternativ 1
Placering öster om Göteborgsvägen med dockning mot 
plattformen. Förslaget innebär att Göteborgsvägen flyttas 
och att buss och tåg har samma plattform.

Fördelar/nackdelar med förslaget:

+   koppling tåg/buss 
+   Göteborgsvägen kan ges ändrad karaktär 
+   spåret mindre tydlig barriär

-   flytt av gata 
-   resecentrum vänder sig från centrum 

Alternativ 2
Placering öster om Göteborgsvägen med dockning mot 
vägen. Förslaget innebär att Göteborgsvägen flyttas och 
bussterminalens bakkant dockar mot tågplattformen.

Fördelar/nackdelar med förslaget:

+   tåg/ buss på samma sida om Göteborgsvägen 
+   Göteborgsvägen kan ges ändrad karaktär 
+   spåret mindre tydlig barriär 
+   resecentrum vänder sig  mot centrum/entré 
Stenungsund

-   flytt av gata 
-   långt avstånd vid byte mellan tåg och buss                           
-   risk för spring över bussyta.  

4. UTREDNING OCH BORTVALDA ALTERNATIV
Under processen har flertalet utredningar gjorts för att komma fram till rekommenderat alternativ. 

Alternativ 3
Placering väster om Göteborgsvägen med dockning 
mot vägen. Förslaget innebär befintlig placering av 
Göteborgsvägen och bussterminal orienterad mot denna.

Fördelar/nackdelar med förslaget: 

+   ej kostnad flytt väg 
+   resecentrum vänder sig mot centrum/Kulturhusparken 
+   entré till  Stenungsund  
+   visuell koppling tåg-buss

-   byte tåg/buss över Göteborgsvägen 
-   spår+väg stark barriär 
-   ev. planskild korsning (väg+spår) väldigt lång=dyr, otrygg

Alternativ 4
Placering väster om Göteborgsvägen med dockning 
mot lokalgatan. Förslaget innebär befintlig placering av 
Göteborgsvägen och bussterminal orienterad mot torget.

Fördelar/nackdelar med förslaget: 

+   ej kostnad flytt väg 
+   resecentrum vänder sig  mot centrum                                 
+   entré till Stenungsund  
+   direktkoppling buss-handel

-   bussterminal storskalig, följer ej kvartersstruktur 
-   svag koppling tåg-buss (visuell,fysisk)                                                                                                     
-   spår+väg stark barriär                                                               
-   tågplattformen klämd mellan spår och väg 
-   ev. planskild korsning (väg+spår) väldigt lång=dyr, otrygg
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ev. bro/tunnel 
under spår 

ALTERNATIV 1 - BUSSTERMINAL MOT PLATTFORM, FLYTT AV 
GÖTEBORGSVÄGEN

ALTERNATIV 3 - BUSSTERMINALEN MOT GÖTEBORGSVÄGEN I BEFINT-
LIGT LÄGE

ALTERNATIV 2 - BUSSTERMINAL MOT GÖTEBORGSVÄGEN I NYTT 
LÄGE

ALTERNATIV 4 - BUSSTERMINALEN MOT TORGET, GÖTEBORGSVÄGEN 
I BEFINTLIGT LÄGE
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4.2 SÅGTANDSTERMINAL ELLER 
DOCKNINGSTERMINAL

Vidare studerades olika terminaltyper; sågtandsterminal 
och dockningsterminal. Frågan om Göteborgsvägens flytt, 
hur mycket vägen behöver flyttas undersöktes liksom dess 
framtida karaktär. Trafiksäkerhet och resenärskvaliteter var 
i fokus. 

Alternativ 2 bedömdes som intressant, då det visade på en 
möjlighet att integrera Göteborgsvägen med resecentrum. 
Detta alternativ undersöktes vidare, i jämförelse med 
dockningsterminalen i alternativ 3, vars resenärskvaliteter är 
starka, med samtliga bussar och tåg vid samma plattform. 

Alternativ 1
Sågtand längs plattform och bussö 

Förslaget innebär flytt av Göteborgsvägen. Bussterminalen 
delas upp i två parallella stråk.

Fördelar/nackdelar:                                                                     
+   hälften av bussarna har direkt och nära byte till tåg                       
+   spåret mindre tydlig barriär                                                    
+   bussterminal mindre storskalig

-   flytt av gata                                                                                       
-   hälften av busshållplatser nås via trafikyta                                                                             
-   rondeller försvårar för gångstråk 
-   resecentrum vänder sig från centrum 

Alternativ 2
Sågtand längs plattform och gata  

Förslaget innebär flytt av Göteborgsvägen. Bussterminalen 
delas upp i två parallella stråk.

Fördelar/nackdelar:                                                                                                                       
+   hälften av bussarna har direkt och nära byte till tåg       
+   Göteborgsvägen kan integreras med bussterminal           
+   bussterminal mindre storskalig 
+   spåret mindre tydlig barriär 
+   smal terminal                                                                               
+   resecentrum nära torget

-   flytt av gata                                                                                       
-   hälften av busshållplatser nås via trafikyta                                                                             
-   rondeller där gångtrafikanter bör prioriteras 

Alternativ 3
Dockningsterminal mot tågplattformen 

Förslaget innebär flytt av Göteborgsvägen. Bussarna dockar 
mot den gemensamma buss/tågplattformen

Fördelar/nackdelar: 
+   koppling tåg/buss, ej passera vägen vid byte                                                                                          
+   visuell tydlighet och god orienterbarhet för resenärer 
+   bra ytor för angöring söder och norr                                             
+   byggnaden nära tåg och buss                                                                    

-   bussterminalen vänder baksidan mot centrum 
-   flytt av väg

Alternativ 4                                     
Dockningsterminal väster om Göteborgsvägen

Förslaget innebär att Göteborgsvägen har befintlig 
placering. Bussarna dockar mot Göteborgsvägens västra 
sida. 

Fördelar/nackdelar med förslaget:                                             
+   ej kostnad flytt väg 
+   resecentrum närmare centrum 
+   entré till Stenungsund  
+   koppling buss-handel                                                                 
+   eventuell överbyggnad av bussterminal möjlig                           
+   byggnaden nära torget

-   bussterminal storskalig, följer ej kvartersstruktur                    
-   bussterminalen vänder baksidan mot torget                                   
-   svag koppling tåg-buss (visuell, fysisk) 
-   spår+väg stark barriär 
-   trafiksäkerhet, spring över trafikerad väg vid byte                     
-   byggnaden långt från tåget
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ALTERNATIV 1 - SÅGTAND LÄNGS PLATTFORM OCH BUSSÖ

ALTERNATIV 2 - SÅGTAND LÄNGS PLATTFORM OCH GATA

ALTERNATIV 3 - DOCKNINGSTERMINAL MOT TÅGPLATTFORM

ALTERNATIV 4 - DOCKNINGSTERMINAL VÄSTER OM GÖTEBORGSVÄGEN
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4.3 TVÅ STARKA STRÅK 

Två viktiga tvärstråk identifierades: 

•	 Det norra stråket - kopplat till byggrätten i nordost,  
 huvudentrén till handelscentrum, Sandbergs plats,  
 Doterödskorsningen, nordöstra stadsdelarna
•	 Södra stråket - koppling till havet-kulturhusparken,  
 tänkta nya byggnader med entréer, g/c-bron, sydöstra  
 stadsdelarna.  

Två starka stråk stämmer bra överens med Stenungsunds 
karaktär som småstad och kopplingarna till omgivande 
bebyggelse.

För att terminalen ska rymmas mellan de båda stråken 
behöver den minskas i längsled. Det leder till att 
sågtandslösningen inte blir lämplig. En dockningsterminal 
ger en mer kompakt terminal i längsled. 

Kopplingen mellan bussterminalen och stadens stråk åt 
väster sker av trafiksäkerhetsskäl vid norra och södra änden 
av terminalen. Terminalen kommer däremellan avgränsas 
med staket. 

Byggrätten placerad i nordvästra hörnet gör att norra 
infarten till torget behöver flyttas. Det är viktigt att stråken 
ska bli väl fungerande, visuellt tydliga och så gena som 
möjligt. Det är därför lämpligt att förskjuta den norra 
kopplingen mellan resecentrum och centrum söderut. Det 
ska också vägas in att byggrättens fasad mot öster behöver 
vara relativt sluten, för att klara risken från farligt gods på 
järnvägen. 

Sammanfattningsvis överväger fördelarna ur ett helhets-
och  resenärsperspektiv för en dockningsterminal, placerad 
mot tåget. 

 

BUSSTERMINALEN BEHÖVER SKÄRMAS AV MED STAKET FÖR SÄKERHETEN. KUNGSBACKA RC

REFERENS AKTIVT STADSSTRÅK, TÄBY PARK
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SKISS DOCKNINGSTERMINAL

Alternativ 2 Sågtandsterminal - fördjupning
Förslaget innebär flytt av Göteborgsvägen. 
Sågtandsterminal med 8-9 bussar längs tågplattform, 6 
bussar längs Göteborgsvägen

Fördelar/nackdelar:                                                   

+  Smal terminal i längsled vilket 
leder till liten flytt av Göteborgsvägen                                                                                                                                   
                                                                                                           
-  Utsträckt terminal i längsled                                                                                       
-  En byggrätt placerad i nordvästra hörnet 
gör att en långsträckt terminal ger svagt 
stråk i norr, med dålig koppling till centrum.                                                                                        
-  Svårt att koordinera utfart från 
bussterminal med trafik till torget                                                                                                
-  För att undvika spring mellan bussar krävs staket, vilket 
begränsar integrationen mellan resecentrum och staden.                     
- Terminalen blir långsträckt vilket med begränsade 
möjligheter till stråk enligt ovan ger långt avstånd mellan 
kopplingar resecentrum/centrum i väst-östlig riktning.                                                                                                 
-  Rondeller krävs för att möjliggöra vändning 
av bussar, vilket ger stora trafikytor för 
gående att passera vid in- och utfart.                                                                                                
-  Utspridd bussterminal där resenärer till hälften av 
bussarna vid byte till tåg måste passera över trafikytor. 

Alternativ 3 Dockningsterminal - fördjupning
Förslaget innebär flytt av Göteborgsvägen. 
Dockningsterminal med 15 bussplatser riktade mot 
tågplattformen. 

Fördelar/nackdelar:     

+  Samlad väntyta för resenärerna 
mellan de två angöringspunkterna                                                                      
+  Kopplingarna i väst-östlig riktning stämmer 
överens med Stenungsunds karaktär som småstad.                                       
+  Bussarnas svänger inom terminalen, varför rondeller inte 
behövs för busstrafikens flöde. 

-   Bussplan utmanande att gestalta. Viktigt att få med 
grönstråk med träd som avgränsar mot Göteborgsvägen. 
-   Resecentrum vänder sig från centrum

SKISS SÅGTANDSTERMINAL
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4.4 BYGGNAD I SÖDER ELLER NORR

Under utredningens gång har undersökts placering av 
byggnaden vid södra och norra änden av resecentrum. 

Rekommendationen är att placera byggnaden åt söder. 
Placeringen är strategisk i förhållande till många målpunkter. 
Flest personer kommer sannolikt passera här. En majoritet 
av Stenungsundsborna bor i söder och öster. Byggnaden 
blir synlig som entré till Stenungsunds centrum från söder, 
varifrån många kommer till Stenungsund. Den blir symbolen 
för den nya kollektivtrafikknutpunkten, men också som 
symbol för Stenungsund, en stad vid havet, då byggnadens 
placering ger en tydlig koppling till stråket mot havet. 

En utmaning är att skapa ett attraktivt entrétorg till 
Stenungsund centrum med stationsbyggnaden som en 
viktig pusselbit.

I rekommendationen vägs också in möjligheten till en socialt 
trygg och säker plats att vistas på. I söder planeras en öppen 
plats väster om tänkt byggnad vilket ger fri sikt runt om 
byggnaden. Gångtunnelns ramper kan placeras öppet. I 
nordväst planeras en större byggnad som bland annat på 
grund av risk från farligt gods på järnvägen, kommer ha 
en sluten fasad åt öster. Detta leder till att överblicken blir 
sämre i det norra läget. 

Trafikutredningen som görs inom planprogrammet kan 
leda till förändringar av resonemanget, då trafikflödena blir 
tydliggjorda. 

Stationsbyggnad i söder
+  En byggnad i söder stärker attraktivt stråk mot vattnet.                                                                         
+  Naturligt ansluta från g/c-bron. 
+  Angöring är naturligare i söder - många kommer 
söderifrån och behöver då inte passera hela anläggningen.                                                                                 
+  Gångtunneln med ramper och trappor 
har en öppen  placering med bra överblick.                                                           
+  Stationsbyggnaden blir tydlig entré 
till stationen och stadens centrum.                                                                            
+  Stråket i norr kan få bra stöd av lokaler i byggrätten 
väster om Göteborgsvägen.  
+  Byggnaden ligger mer centralt mot plattformen om 
denna förlängs söderut i kommande etapp.

-  Längre bort från huvudentrén till köpcentrum, men 
samtidigt närmare entréerna i södra delen av köpcentrat.                                                                                        

STATIONSBYGGNAD I SÖDER - KOPPLINGAR

STATIONSBYGGNAD I SÖDER - INZOOM KRING STATIONSBYGGNAD 
(ORANGE PIL ILLUSTRERAR LÄGE FÖR RAMP)
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Stationsbyggnad i norr

+  Närmare koppling till tänkt byggrätt/handel i norr.

+  Bra koppling till köpcentrets huvudentré och övriga 
funktioner i nord väst, Sandbergs plats etc. 

+  Möjlig koppling till eventuellt p-hus i övre plan i 
byggrätten väster om Göteborgsvägen. 

-  Stationsbyggnaden som entré till Stenungsund och 
resecentrum mindre tydlig. Bussterminalen i fokus istället.

-  Lösningen kräver sannolikt att gångtunneln och de 
utrymmeskrävande ramperna placeras norr om byggnaden. 
Dessa riskerar att bli socialt otrygga, då de ligger på 
baksidan av stationsbyggnaden, samtidigt som en eventuell 
byggnation väster om Göteborgsvägen vänder en sluten 
fasad mot öster.

-  Svagare flöden gång-cykel, då avståndet söderut blir 
större. Dåligt med plats för att anordna cykelparkering på 
västra sidan. Inte möjligt väster om Göteborgsvägen med 
tänkt byggnation. 

-  Byggnaden ligger i norra änden av plattformen om denna 
förlängs söderut i kommande etapp.

STATIONSBYGGNAD I NORR - KOPPLINGAR

STATIONSBYGGNAD I NORR - INZOOM KRING STATIONSBYGGNAD 
(ORANGE PIL ILLUSTRERAR LÄGE FÖR RAMP)
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PRINCIPSKISS STRÅK SÖDER OM STATIONSBYGGNAD

4.5 GÅNGSTRÅK KRING BYGGNAD

Grundläggande studier för relationen mellan byggnaden, 
gångtunneln och gångstråk redovisas. I nuläget 
rekommenderas att stråket placeras söder om byggnaden, 
för att samla flödena, göra stråket mellan buss och 
gångtunnel öppet och skapa skyddat solläge för torget 
söder om byggnaden. 

Stråk söder om byggnad
+   samlat flöde, ökad trygghet och kundunderlag 
+   kontakt mellan stråken mot plattform respektive 
gångtunnel, möjligt skapa torgyta som knyter ihop nivåerna 
+   torgyta i söderläge 
+   inlastning till byggnad kan ske via bussterminal 
+   möjligt skapa väntyta med visuell och nära kontakt med 
bussterminal och plattform 
+   hiss fristående i anslutning till utomhustrappa, lika båda 
sidor av järnvägen, etapp 2 
+   stråk mellan buss och gångtunnel blir tydligare- fasaden 
mot öster framsida längs stråket. 

-   gångstråket måste runda byggnaden på väg mot 
bussterminal

Stråk norr om byggnad
+   bättre visuell kontakt mellan centrum och plattform, 
genare och tydligare väg 
+   byggnad i två våningar kan ta upp nivåskillnad och 
aktivera gångtunnel 
+   möjligt integrera hiss i byggnad, redan i etapp 1

-   hög vägg ner mot gångtunneln 
-   gångstråk separerade av byggnaden 
-   svårt lösa inlastning 
-   stråk mellan bussterminal och gångtunnel mindre tydligt- 
torget leder runt byggnaden. 

4.6 INFARTER OCH STRÅK KRING 
RESECENTRUM

För att skapa en fullgod trafiklösning för in- och utfarter till 
torget och bussterminalen/resecentrum utreddes principer 
för dessa. Under processen har resonemang förts med 
trafikkonsult. Med givna förutsättningar för utbyggnad har 

PRINCIPSKISS STRÅK NORR OM STATIONSBYGGNAD
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lösningen med en in- och utfart centralt mot torget och en 
utfart i södra delen bedömts lämplig. 

Alternativ 4 bedömdes som intressant att gå vidare med, då 
hänsyn tas till byggrätten i nordost och samtidigt som bra 
möjligheter skapas för gångytor, torg och stråk i söder. Om 
byggrätten inte utnyttjas i sin fulla utbredning och infarten 
inte behöver flyttas, är Alternativ 2 en intressant lösning att 
studera vidare. Trafikutredningen inom planprogrammet 
kommer också ge fördjupning i de möjliga trafikala 
lösningarna . 

Alternativ 1
In- och utfarterna till bussterminalen samordnas med 
infarterna till Stenungstorg. Bussterminalen är placerad 
långt söderut för att ge så mycket byggrätt som möjligt i 
norra delen med bevarat gångstråk ner mot havet i södra 
delen. Ytorna väster om Göteborgsvägen blir små och 
uppdelade av södra infarten mot Stenungstorg. Svårt lösa 
tillräckligt med cykelparkering på bra sätt.

Alternativ 2
In- och utfarterna till bussterminalen samordnas med 
infarterna till Stenungstorg. Befintligt läge för infarten i 
norr bibehålls. Bussterminalen är placerad längre norr ut. 
Byggnadens läge samspelar med tänkt byggrätt i söder. 
Generösa ytor kring stationsbyggnad både öster och väster 
om Göteborgsvägen.

Alternativ 3
In- och utfarterna till bussterminalen samordnas med 
infarterna till Stenungstorg. Bussterminalen i samma 
läge som i alternativ 2, men norra infarten mot torget är 
vriden vilket ger större byggrätt i norr. Generösa ytor kring 
stationsbyggnad både öster och väster om Göteborgsvägen.

Alternativ 4
Endast utfarten från bussterminalen samordnas med 
in- och utfart till Stenungstorg. Endast utfart från torget 
anordnas i det södra läget . Detta möjliggör en sydlig 
placering av bussterminalen, vilket ger en stor byggrätt. 
Samtidigt kan en torgyta skapas väster om Göteborgsvägen 
med generösa ytor för cykelparkering och möjlighet till 
infopunkt. Resecentrum kliver över Göteborgsvägen och 
dess upplevelse som barriär minskar.
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ALTERNATIV 1 - INFART NORR FLYTTAD SÖDERUT, INFART SÖDER 
SAMORDNAD MED BUSSTERMINAL

ALTERNATIV 2- INFART NORR I BEFINTLIGT LÄGE, INFART SÖDER 
NORR OM NY BYGGRÄTT

ALTERNATIV 3 - INFART NORR I NYTT LÄGE, INFART SÖDER FLYTTAD 
NORR OM NY BYGGRÄTT

ALTERNATIV 4 - INFART NORR FLYTTAD SÖDERUT, ENDAST UTFART I 
SÖDER
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5.1 FÖRSLAG NYTT RESECENTRUM

Resecentrum
Rekommenderat förslag visar en dockningsterminal 
med 15 bussplatser placerat utmed tågplattformen. Vid 
första etappen byggs en sidoplattform väster om spåren. 
Byte mellan tåg och buss sker vid samma plattform; med 
bussarna åt väster och tåget åt öster. En stationsbyggnad 
och ett samlande skärmtak över plattformen ramar 
in resecentrum. Byggnaden blir synlig som entré till 
Stenungsunds centrum från söder. Den blir symbolen för 
den nya kollektivtrafikknutpunkten, men också symbol för 
Stenungsund. 

Stationstorget
En samlande yta utformas i skärningspunkten mellan 
anslutande stadsstråk, byggnad, plattform och 
gångtunneln. Det blir ett stationstorg med sittplatser och 
trädplantering. Nivåskillnaden mellan Göteborgsvägen 
och plattformen hanteras genom att marken lutar enligt 
tillgänglighetsanpassade mått.

På båda sidor om spåret
Många Stenungsundsbor som kommer ta sig gående eller 
med cykel till tåget eller bussen bor på östra sidan om 
spåret. Genom att annonsera resecentrum även på östra 
sidan ges resenären genare väg till färdsättet, samtidigt 
som västra sidan kan avlastas från cykelparkering etc. 
Detta förutsätter att gångtunneln genomförs redan i första 
etappen.

På båda sidor om Göteborgsvägen                                                    
Väster om Göteborgsvägen föreslås en torgyta för 
gående och cyklister. Här placeras bl a cykelparkering 
och informationspunkt, vilket hjälper till att integrera 
resecentrum i staden samtidigt som det avlastar den 
begränsade ytan kring stationsbyggnaden. 

Göteborgsvägen 
Göteborgsvägen flyttas västerut för att rymma 
resecentrum i dess nya läge. Vägen ansluts till befintligt 
läge vid Doterödskorsningen i norr och g/c-bron i söder. 

Vägsektionen ger utrymme för trädrader på båda sidor; som 
på västra sidan avgränsar mellan körbanan och cykelbanan 
och som på östra sidan avgränsar mot bussterminalen.  

Stadsbyggnadsmönster                     
I norra och södra änden av bussterminalen kopplas 
resecentrum till stadens stråk; i söder till Stenungstorgs 
södra delar och havet; i norr till handeln och Stenungstorgs 
norra delar. Målsättningen är att stärka stadskvaliteter 
i Stenungsund genom att ta hänsyn till och stärka 
kvartersstrukturen genom de tvärgående stråken. 

En stark parameter vid placering av terminalen i nord-sydlig 
riktning är in- och utkörning för bussar i relation till infarter 
till torget och bekvämast och säkrast möjliga gångstråk. 

Byggrätter  
Förslaget tar hänsyn till de byggrätter som finns planerade. 
Arbetet som sker inom planprogrammet för Stenungsund 
och detaljplaner för dessa byggrätter kan påverka förslaget. 

5. REKOMMENDATIONER
Nedan redogörs för val av lösning för resecentrum. 

15 pl

buss-
lterminal

PRINCIP FÖR STRÅK KRING RESECENTRUM 

bussterminal plattform spårGöteborgsvägen
lutning 4% lutning 2%

PRINCIPSEKTION BUSSTERMINAL/ PLATTFORM
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REKOMMENDERAT FÖRSLAG FÖR STENUNGSUND RESECENTRUM ETAPP 1A
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5.2 STRÅK KRING RESECENTRUM

Gångstråk
I städer ska man kunna röra sig i ett småskaligt system med 
tydliga siktlinjer och naturliga kopplingar till målpunkter. De 
två tvärkopplingarna i väst-östlig riktning från plattformen 
ger valfrihet för resenären. Ljusreglerade övergångsställen, 
upphöjda för att synliggöra att gående prioriteras, ger 
trafiksäker koppling över Göteborgsvägen. Förslaget visar 
en bilfri torgyta väster om vägen som fördelar gående 
vidare västerut eller norrut. 

Gångtunneln ger gen väg för boende öster om järnvägen. 
Genom omsorgsfull gestaltning, trygg och tydlig utformning, 
kommer gångtunneln fungera som ett kompletterande 
stadsstråk för Stenungsundsborna, inte bara som en 
kollektivtrafikkoppling. Förutom tunneln finns befintliga 
kopplingar vid g/c-bron samt Doterödskorsningen kvar.  

Cykelstråk och cykelparkering
Cykelparkering är placerad i större enheter, kopplade till 
stadens cykelstråk. Öster om järnvägen, i direkt anslutning 
till gångtunneln, placeras två större cykelparkeringar, 
bekvämt utformade med tak. Den cykelburne behöver 
inte passera g/c-bron med sitt rampsystem, cykla längs 
Göteborgsvägen och sedan passera över vägen igen via 
ett övergångsställe. Istället parkerar man sin cykel nära 
och väderskyddat på östra sidan. Lösningen avlastar också 
västra sidan där många funktioner ska samsas om ytan.

Ett starkt cykelstråk längs Göteborgsvägens västra sida 
försörjs med cykelparkering vid resecentrum. Denna 
cykelparkering föreslås utföras med cykelställ, utan tak, 
integrerad med torget. 

Ytterligare cykelparkering placeras vid terminalens norra 
ände och ansluter till cykelstråk från Doterödsvägen 
och Stenungsunds nordöstra delar. Cykelparkeringen 
hjälper med sin utformning till att stärka norra delen av 
resecentrum.

I skissen redovisas 410 cykelplatser i anslutning till 
resecentrum. 

 

CYKELSTRÅK OCH CYKELPARKERING KRING RESECENTRUM

GÅNGSTRÅK KRING RESECENTRUM
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Busstrafik
Samtliga bussar dockar in i terminalen från söder. Separata 
svängfält från norr och söder leder bussarna in mot 
terminalen. Genom infart i söder minimeras busstrafiken 
förbi terminalen och körtiden för de många bussarna 
från söder blir kortast möjlig. Utfart sker i norra änden av 
terminalen. Det finns 15 dockningsplaster i terminalen, 
samt ett extra läge för personbil/beställningstrafik. Tre 
reglerplatser för bussar placeras längs bussterminalens 
västra sida. 

Terminalen lutar svagt västerut för att ta upp nivåskillnad 
mellan Göteborgsvägen och plattformen. Vid hållplatsläget 
lutar den 2%, i övrig 4%. Vid infarten kan ev ytterligare 
lutning tas upp. Av säkerhetsskäl avgränsas terminalen 
med staket mot Göteborgsvägen, för att undvika spring vid 
backande bussar.

Biltrafik och angöring
Angöring för att släppa av resenärer placeras i både norr 
och söder, tillsammans med handikapplatser. Förslaget 
visar samordnad korsning till Stenungstorg, utfart från 
bussterminalen och infart till angöring. I söder visas en 
utfart från torget. Trafikutredningen för planprogrammet 
kommer att visa vidare förslag för trafiksituationen för 
helheten. 

Pendelparkering är inte beslutad. Möjlig placering är ytan 
direkt öster om spåret. En annan möjlighet som diskuterats 
är samordning är takparkering på Citycons byggrätt i 
nordvästra hörnet.

I skissen redovisas 20 angöringsplatser och 3 hkp-platser i 
anslutning till resecentrum.

BUSSTERMINAL OCH BUSSTRAFIK KRING RESECENTRUM 

BILTRAFIK OCH PARKERING KRING RESECENTRUM
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passage under järnvägen
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PRINCIPSEKTION BYGGNAD

5.3 STATIONSBYGGNAD OCH 
SPÅRPASSAGE

Stationsbyggnaden
Rekommendationen är att placera en stationsbyggnad 
söder om bussterminalen. Byggnaden får vänthall, 
kioskbutik, toaletter och pausutrymmen för busschaufförer. 
En transparent vänthall placeras mot tåg och buss med bra 
uppsikt. Butiken placeras mot väster för att annonseras mot 
staden. Pausutrymmen förläggs till en mindre övervåning. 
Inlastning till butik och ingång till rastlokal placeras åt norr 
mot bussterminalen. Skärmtaket över plattformen byggs 
ihop med byggnaden, så att man kan ta sig väderskyddat 
från vänthallen. Sittplatser placeras längs plattformen. 

I enlighet med Västtrafiks designkriterier ska 
resecentrummiljön gestaltas med robusta material som 
åldras vackert, med omsorg om detaljerna och med en egen 
identitet som står ut i staden och håller över tid.

Skissen visar en principvolym. Byggnaden utvecklas vidare i 
senare skeden. 

Passage under järnvägen
En gångtunnel planeras som passage under spåren. Ytan på 
ömse sidor om passagen utformas med generösa mått och 
bekväma trappor med flera vilplan. Planteringar insprängt 
i ytan tar ner skalan och grönskan ger ett vänligt intryck. 
Gångtunneln förses med ramper med lutning 1:20 och 
trappor. För att kunna fungera som ett stråk i staden är 
det viktigt att inte vara hänvisad till hiss. Hissen blir aktuell 
när snabb passage krävs för byte mellan västra och östra 
plattformen (se ”etapp 2” på nästa sida). 

Väster om Göteborgsvägen i passagens förlängning föreslås 
en öppen plats, vilket ger fri sikt runt om stationsbyggnaden 
och gångtunneln. Gångtunnelns ramper kan placeras öppet, 
vilket ger möjligheter till en socialt trygg plats med god 
överblick. 

Skissen visar en principlösning och kommer utvecklas vidare 
i fortsatt process. 

PRINCIPSEKTION GÅNGTUNNEL ETAPP 1A

STATIONSBYGGNAD OCH GÅNGTUNNEL MED TRAPPOR OCH RAMPER

vänthallbutik
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SKISS STENUNGSUND RESECENTRUM ETAPP 2

SKISS STENUNGSUND RESECENTRUM ETAPP 1B

5.4 ETAPPER FÖR UTBYGGNAD

Utbyggnaden av resecentrum redovisas i etapper. 

Etapp 1a - sidoplattform västra sidan, 165 meter lång  
I en första etapp byggs ett nytt resecentrum med 
dockningsterminal och skärmtak. Ny tågplattform 
placeras väster om befintligt spår och samordnas med 
bussterminalens till en bred plattform med tåget på ena 
sidan och bussarna på andra. 

Etapp 1b - förlängd plattform västra sidan till 250 meter                                                                    
Plattformen förlängs söderut för att stationsbyggnaden 
och gångtunneln ska placeras så centralt som möjligt i 
förhållande till plattformen. I norr kan inte plattformen 
placeras nära Doterödskorsningen av tekniska och 
utrymmesmässiga skäl. 

Etapp 2 - utbyggnad dubbelspår och sidoplattform öster 
om spåren  
För Etapp 2 ligger nytt spår 6 meter öster om befintligt spår 
med ny plattform öster om spåren. Avståndet mellan spåren 
tillåter staket. Plattformen på östra sidan visas 250 meter 
lång och är placerad mitt för plattformen på västra sidan i 
Etapp 1b. Det kan bli aktuellt med 165 meter lång plattform 
om så beslutas senare. Porten under järnvägen förlängs i 
detta skedet med plattformsbredden på östra sidan och 
passagen kompletteras med hiss på båda sidor. 

PRINCIPSEKTION GÅNGTUNNEL ETAPP 2

SKISS STENUNGSUND RESECENTRUM ETAPP 1A
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6.1 PLAN FÖR FORTSATT ARBETE

Denna förstudie är en första del i processen mot ett 
nytt resecentrum. Efter förstudien kommer fördjupade 
utredningar göras för att ta in de förutsättningar som 
kommer fram i arbetet med planprogrammet som görs av 
Stenungsunds kommun. För planprogrammet görs följande 
utredningar: 

•	 Skyfalls-/översvämningskartering; 
•	 Risk;
•	 Trafik; 
•	 Geoteknik (sammanställning av befintliga utredningar 
som finns inom området).                                                                         

Efter fördjupade utredningar kommer arbetet med 
en programhandling för resecentrum påbörjas under 
hösten 2017. Då kommer övriga teknikkonsulter att 
involveras i arbetet. I kommande arbete kommer även 
Trafikverket finnas med, då spårområdet berörs. Vidare 
följer systemhandling. Byggnadsprojektering påbörjas när 
detaljplanen för resecentrum vunnit laga kraft. Tidplanen 
samordnas med kommunens tidplan. Färdigt resecentrum 
beräknas till slutet av 2021.

6. FORTSATT ARBETE
Nedan redogörs för planerat fortsatt arbete efter förstudien.. 
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•	 ”Den ideala bytespunkten”, K2020-projektet, 2007
•	 ”Arkitekturmanual för Västtrafiks byggnader”, 2.0  
         Arbetsmaterial, 2016
•	 ”Lokaliseringutredning Stenungsund resecentrum”,      
         Västtrafik, Trafikverket och Stenungsunds kommun,  
         2012
•	 ”PM Trafikering Stenungsund station”, Västtrafik, 2016
•	 ”PM Flytt av plattformar i Stenungsund”, Trafikverket,  
 2017
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