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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND
I Stenungsund pågår en utveckling av centrum. Ett planprogram för Stenungsunds centrum har tagits 
fram och detaljplanering är påbörjad för delar av området. Innebörden av centrumutvecklingen är att 
en stor del av de befintliga parkeringsytorna vid Stenungstorg exploateras och att ett nytt 
resecentrum ersätter den befintliga stationen som ligger 600 meter norr om planområdet. 

Figur 1. Översiktskarta över de centrala delarna av Stenungsund. Det ungefärliga området som berörs av 
exploateringarna är rödmarkerade (Bildkälla: Lantmäteriet)

1.2 SYFTE OCH MÅL
Syftet med utredningen är att ta fram ett förslag på utformning av trafiklösningar för trafikstrukturen 
inom planområdet. Trafikförslaget ska ge underlag för detaljplanens gränser och därtill även kunna 
användas som underlag till fortsatt detaljprojektering.
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1.3 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR
Trafikförslaget omfattar gatunätet runt det planerade resecentrumet i Stenungsund, som avgränsas 
enligt Figur 2. 

Figur 2. Trafikförlagets ungefärliga omfattning (Bildkälla: Lantmäteriet med bearbetning av Sigma Civil)

Trafikförslaget ska bland annat innehålla följande moment:

 Korsningen mellan Göteborgsvägen, Strandvägen och Doterödsvägen utformas som signalreglerad 
fyrvägskorsning. Passager för fotgängare och cyklister ska finnas. Strandvägen dubbelriktas mellan 
Stenunge Allé och Göteborgsvägen. 

 Korsningen mellan Göteborgsvägen och Stenunge Allé utformas som en enfältig cirkulationsplats. 
Bussterminalen angörs från Göteborgsvägen via korsningen. Passager för fotgängare och cyklister 
ska finnas.

 Göteborgsvägen utformas som en stadsgata, anpassad för 40 km/tim. Gångbanor och cykelväg ska 
finnas utmed den.

 Nödvändigt utrymme för bussterminalen väster om järnvägen utreds. Utifrån detta bestäms läget 
på Göteborgsvägen. Öster om järnvägen anläggs tre busshållplatslägen som angörs via Södra 
vägen. Från bussterminalen ska naturliga gång- och cykelstråk mot centrum finnas.
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 Stationstorg norr och söder om stationen, där hämtning och lämning till stationen sker, ansluts från 
Göteborgsvägen. Därifrån ska naturliga gångstråk mot centrum finnas.
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2 NULÄGESBESKRIVNING

2.1 ÖVERGRIPANDE TRAFIKSTRUKTUR
Göteborgsvägen är det primära stråket för trafik i nordsydlig riktning genom Stenungsunds centrala 
delar. Parallellt med Göteborgsvägen löper Bohusbanan utmed dess östra sida. Järnvägs- och 
busstationen ligger ungefär 600 meter norr om Stenungstorg.

Stenunge Allé har funktionen som lokalväg genom området, varifrån de flesta målpunkter vid 
Stenungstorg och Stenunge strand nås. Den löper parallellt med Göteborgsvägen utmed dess västra 
sida, från ungefär 100 meter norr om anslutningarna till Tjörnbron fram till Stenungstorg. Kopplingar 
mellan Stenunge Allé och Göteborgsvägen finns vid Stenungstorg.

Figur 3. Översiktskarta över de större vägarna i Stenungsunds centrum (Bildkälla: Lantmäteriet med bearbetning 
av Sigma Civil)
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Bohusbanan skapar en barriär genom Stenungsund. Doterödsvägen är den enda kopplingen för 
biltrafik över Bohusbanan i närheten av centrum, se Figur 4. Närmaste kopplingar för biltrafik finns 
vid Ucklumsvägen, ungefär en kilometer söder om Stenungstorg och vid Industrivägen ungefär 1300 
meter norr om Stenungstorg. Det finns även en gång- och cykelbro över Bohusbanan söder om 
Stenungstorg och en gångbro vid stationen.

Figur 4. Passager över Bohusbanan (Bildkälla: Lantmäteriet med bearbetning av Sigma Civil)

2.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RESANDE

2.2.1 Förutsättningar att gå
Gångbanor finns utmed en del vägar och gång- och cykelvägar, se Figur 5. Gångtrafikanter separeras 
inte från cyklister på gång- och cykelvägarna. Utöver detta finns även gångbanor utmed byggnader. 
Det finns inga gångbanor i nordsydlig riktning genom parkeringsytorna på Stenungstorg. 
Gångtrafikanter får antingen välja att gå utmed bebyggelsen längst i väster, på gång- och cykelvägen 
längst i öster eller genom själva parkeringsytorna.

Passager över Bohusbanan finns på tre platser i centrum: gång- och cykelbron vid Kvarteret Jullen, 
korsningen mellan Göteborgsvägen, Strandvägen och Doterödsvägen samt vid gångbron vid 
stationen, se Figur 4. Passagen över Göteborgsvägen vid korsningen med Strandvägen och 
Doterödsvägen sker i plan och är signalreglerad.
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Figur 5. Gångbanor utmed vägar i centrala Stenungsund. Utöver dessa finns gångbanor utmed bebyggelsen 
(Bildkälla: Lantmäteriet med bearbetning av Sigma Civil)

2.2.2 Förutsättningar att cykla
På den västra sidan av Göteborgsvägen löper det primära cykelstråket i nordsydlig riktning genom 
Stenungsunds centrala delar. På östra sidan av Göteborgsvägen finns en gemensam gång- och 
cykelbanor norrifrån fram till Doterödsvägen. Söderifrån finns även en gemensam gång- och 
cykelbana till i höjd med vändplatsen i södra änden av Södra vägen. Passagen över Bohusbanan är 
dock stängd av trafiksäkerhetsskäl, vilket innebär att gång- och cykelbanan tar slut där utan att leda 
fram till någon målpunkt. 

Passager över Bohusbanan finns på tre platser i centrum: gång- och cykelbron vid Kvarteret Jullen, 
korsningen mellan Göteborgsvägen, Strandvägen och Doterödsvägen samt vid gångbron vid 
stationen, se Figur 4. Passagen över Göteborgsvägen vid korsningen med Strandvägen och 
Doterödsvägen sker i plan och är signalreglerad.
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Det finns även felande länkar i cykelnätet, se Figur 6. En sådan finns i södra delen av Stenunge Allé 
där cykelvägen norrut saknar koppling med cykelvägarna som fortsätter söderut och upp mot 
Stenungsöbron.

Figur 6. Karta över cykelvägnätet i Stenungsund där behov av åtgärder, inklusive felande länkar visas (Bildkälla: 
Stenungsunds kommun, 2016)

2.2.3 Förutsättningar att resa kollektivt
Stenungsunds järnvägsstation och bussterminal ligger ungefär 600 meter norr om Stenungstorg. Där 
stannar Västtågen mot Göteborg, Uddevalla och Strömstad, de regionala busslinjerna Stenungsund 
Express, Tjörn Express och Orust Express samt ett antal lokala busslinjer.

Hållplatser inom och i närheten av Stenungstorg finns vid Oasen, Stenungstorg och Vårdcentral, se 
Figur 7. Hållplatserna Stenungstorg och Vårdcentralen ligger utmed Stenunge Allé och trafikeras av 
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lokalbussar. Vårdcentralens hållplats har också ett hållplatsläge utmed Göteborgsvägen i söder-
gående riktning, som trafikeras av Stenungsund Express.

Hållplatsen Oasen ligger på Strandvägen och trafikeras av en lokalbusslinje.

Figur 7. Hållplatser för kollektivtrafik inom eller i närheten av projektområdet (Bildkälla: Lantmäteriet med 
bearbetning av Sigma Civil)

2.2.4 Förutsättningar att köra bil
Göteborgsvägen är den primära infartsvägen för trafik till och från Stenungsunds centrum. En stor del 
av trafiken är också genomfartstrafik utan målpunkt i centrum. Det beror på att alternativa körvägar 
är betydligt längre. Under högtrafik på eftermiddagen kan restiden för omvägen via Yttre Ringleden 
vara likvärdig eftersom belastningen där är betydligt mindre än på Göteborgsvägen.

På Göteborgsvägen, förbi Stenungstorg år årsdygnstrafiken (ÅDT) 16 400 fordon per dygn, se Figur 8. 
På Stenunge Allé uppmättes 2 600 fordon per dygn 2018.



Trafikförslag Resecentrum
2020-08-14

Projektnummer 147382

Sigma Civil AB RAPPORT-104869

www.sigmacivil.se 9(22) Version 1.0

Figur 8. Trafikflöden på vägarna genom Stenungsund (Bildkälla: Stenungsunds kommun)

Hastighetsbegränsningen på de flesta vägar är 50 km/tim, se Figur 9. På Strandvägen och 
Doterödsvägen är den dock 30 km/tim och på Göteborgsvägen norr om korsningen med dessa är den 
40 km/tim.

 
Figur 9. Hastighetsbegränsningar i Stenungsunds centrum (Bildkälla: Nationella vägdatabasen)
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3 PLANERADE FÖRHÅLLANDEN
Ett planprogram för Stenungsunds centrum togs fram 2018. Där föreslås att befintliga parkeringsytor 
på Stenungstorg exploateras och att ett nytt resecentrum med bussterminal och järnvägsstation 
byggs längs Bohusbanan i höjd med Stenungstorg. Detta ersätter befintlig station och bussterminal. 

Figur 10. Karta över programförslaget (Bildkälla: Stenungsunds kommun, 2018)

Göteborgsvägen förbi Stenungstorg flyttas till ett västligare läge för att bereda plats för rese-
centrumet. Detta innebär att Stenunge Allé kommer att upphöra att vara en sammanhängande 
lokalgata som den är idag. Stenunge Allé behåller sin sträckning fram till den befintliga parkerings-
platsen vid kvarteret Jullen, där den upphör. Vid södra änden av Stenungstorg anläggs en ny 
cirkulationsplats där Göteborgsvägens nya sträckning möter Stenunge Allés nuvarande sträckning 
genom Stenungstorg.
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4 TRAFIKANALYS
För att utvärdera framkomligheten i trafiksystemet har en trafikanalys genomförts i ett av de mest 
vedertagna programmen för mikrosimulering, Vissim. Analyser görs för dygnets maxtimme för tre 
olika storlekar på årsdygnstrafiken (ÅDT):

 16 000 fordon per dygn, vilket motsvarar dagens trafikmängd
 20 000 fordon per dygn, låg trafikalstring enligt Trafikutredning Stenungsund centrum 

(Ramböll, 2017)
 26 000 fordon per dygn, hög trafikalstring enligt Trafikutredning Stenungsund centrum 

(Ramböll, 2017)

De resultat som redovisas nedan i Figur 11 ska representera en medelsituation för den timme på 
dygnet när trafikflödena är som störst under ett genomsnittsdygn. I själva verket varierar trafikflödena 
mycket både över året och från dag till dag, från timme till timme men även under enstaka timmar. 
Detta gör att den verkliga situationen under en sådan maxtimme tidvis är mer ansträngd än det som 
redovisas, men tidvis också lindrigare.

För att färgkoderna i Figur 11 lättare ska kunna förstås utifrån vilken verklig situation de representerar 
beskrivs de i Tabell 1.

Tabell 1. Beskrivning av färgkoderna i Figur 11
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Figur 11. Trafikens medelhastighet på sträckorna under maxtimmen för de olika scenarierna 

Slutsatsen av analysen är att så länge ÅDT på Göteborgsvägen kan begränsas till 20 000 fordon per 
dygn blir framkomligheten acceptabel med ett körfält genom cirkulationsplatsen i korsningen mellan 
Göteborgsvägen och Stenunge Allé. Som signalreglerad korsning kan nuvarande antal körfält 
behållas på Göteborgsvägen i korsningen med Strandvägen och Doterödsvägen, vid en ÅDT på 20 
000 fordon per dygn. 

Analysen i sin helhet redovisas i bilaga 1.
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5 TRAFIKFÖRSLAG
Figur 12 visar ritningen över trafikförslaget. Mer detaljerade ritningar finns i bilaga 2.

Figur 12. Ritning på trafikförslaget
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5.1 ÖVERGRIPANDE STRUKTUR
Göteborgsvägen är den genomgående vägen i nordsydlig riktning genom området. Den ansluter till 
Strandvägen och Doterödsvägen i befintlig korsning samt till Stenunge Allé och den nya buss-
terminalen vid en ny cirkulationsplats vid nuvarande Västanvindsgatan. Nuvarande anslutning till 
Nordanvindsgatan stängs.

Korsningen mellan Göteborgsvägen, Strandvägen och Doterödsvägen utformas fortsättningsvis som 
en signalreglerad fyrvägskorsning. Göteborgsvägens anslutning till korsningen norrifrån behåller 
samma utformning som i dagsläget. Vid Doterödsvägen anläggs en ny gång- och cykelpassage samt 
att gång- och cykelvägen utmed södra sidan breddas till 3,5 meter. Strandvägen dubbelriktas mellan 
korsningen och fram till förlängningen av Stenunge Allé, vilket innebär att ett nytt körfält mot 
korsningen anläggs. Söder om korsningen ges Göteborgsvägen ett körfält i norrgående riktning som 
övergår i två körfält närmare korsningen. I södergående riktning anläggs ett busskörfält och ett körfält 
för övrig trafik. Närmare korsningen med Stenunge Allé upphör busskörfältet och de två körfälten 
övergår till ett körfält innan korsningen.

Utfarten från bussterminalen signalregleras så att bussar från terminalen får signalprioritet. I 
närheten av utfarten anläggs också ett övergångsställe och cykelpassage.

Korsningen mellan Göteborgsvägen och Stenunge Allé utformas som en enfältig cirkulationsplats. 
Infarten till bussterminalen sker som ett eget ben ut ur cirkulationsplatsen. Det ges också möjlighet 
att nå ambulansintaget vid kvarteret Jullen via en egen utfart ur cirkulationsplatsen. Ambulans-
intaget och nerfarten till parkeringsgaraget vid kvarteret Jullen kan också nås via parkeringsplatsen 
söder om kvarteret Jullen.

I södergående riktning från cirkulationsplatsen utformas Göteborgsvägen med ett körfält som senare 
övergår i två, likt dagens utformning. I norrgående riktning behålls ett körfält. Närmare cirkulations-
platsen anläggs ett busskörfält som leder in bussar mot bussterminalen utan att dessa behöver köra 
in i cirkulationsplatsen.

Gångbanor anläggs på båda sidor av samtliga vägar, förutom mellan infarten och utfarten till buss-
terminalen. En genomgående cykelbana anläggs utmed den västra sidan om Göteborgsvägen och 
utmed den östra sida anläggs gång- och cykelbanor fram till terminalen, både norr- och söderifrån.

5.2 GÅNGTRAFIK
För att gångtrafikanter ska få en god framkomlighet med gena stråk anläggs gångbanor på båda sidor 
av samtliga gator, förutom mellan infarten och utfarten till bussterminalen. Detta är av trafik-
säkerhetsskäl då det inte är önskvärt att gångtrafikanter korsar bussarnas körvägar.

Väster om Göteborgsvägen löper en genomgående gång- och cykelväg. Öster om Göteborgsvägen 
löper gång- och cykelbanor fram till terminalen både norr- och söderifrån. Gångtrafiken separeras 
från cykeltrafiken på gång- och cykelvägen i största möjliga utsträckning.

Gångtrafikanter passerar körbanor på övergångsställen som oftast placeras vid korsningar. Ett 
övergångsställe anläggs också vid bussterminalens utfart mot Göteborgsvägen. Vid Göteborgsvägens 
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korsning med Strandvägen och Doterödsvägen är korsningen signalreglerad, vilket också omfattar 
övergångsställena. 

Vid det nya resecentrumet anläggs en ny passage under järnvägen, vilket minskar dess barriäreffekt. 

5.3 CYKELTRAFIK
Det genomgående stråket för cykeltrafiken anläggs utmed västra sidan av Göteborgsvägen där 
cykeltrafiken separeras från gångtrafiken. Utmed östra sidan av Göteborgsvägen anläggs gång- och 
cykelvägar fram till bussterminalen, både norr- och söderifrån.

Cyklister passerar körbanor på passager som oftast placeras vid korsningar. En cykelpassage anläggs 
också vid bussterminalens utfart mot Göteborgsvägen. Vid Göteborgsvägens korsning med 
Strandvägen och Doterödsvägen är korsningen signalreglerad, vilket också omfattar cykel-
passagerna. 

Vid det nya resecentrumet anläggs en ny passage under järnvägen, vilket minskar dess barriäreffekt.  

5.4 KOLLEKTIVTRAFIK
En bussterminal anläggs vid det nya läget för järnvägsstationen, där tolv hållplatslägen planeras 
väster om järnvägen och tre öster därom. De västra hållplatslägena nås via cirkulationsplatsen i 
korsningen mellan Göteborgsvägen och Stenunge Allé och de östra via Doterödsvägen och Södra 
Vägen. Utfart från terminalen väster om järnvägen sker mot Göteborgsvägen, mellan korsningarna 
med Stenunge Allé och Strandvägen/Doterödsvägen. Utfarten signalregleras så att bussar ut från 
terminalen har prioritet.

Gångtrafikanter och cyklister når bussterminalen 
 söderifrån via gång- och cykelväg utmed Göteborgsvägen 
 västerifrån via övergångsställen som korsar Göteborgsvägen söder om cirkulationsplats vid 

Stenunge Allé och norr om utfart från bussterminal
 norrifrån via gång- och cykelväg öster om Göteborgsvägen
 österifrån via Södra vägen

Cykelparkeringar anläggs både söder och norr om terminalen väster om järnvägen och söder om 
hållplatslägen öster om järnvägen.

Korttidsparkering anläggs på östra sidan om Göteborgsvägen både söder och norr om bussterminalen 
samt på västra sidan av Södra vägen. Biltrafik norrifrån når parkeringsplatserna norr om terminalen 
efter att ha vänt i cirkulationsplatsen vid Göteborgsvägen och Stenunge Allé.

På Göteborgsvägen finns i dagsläget busskörfält i södergående riktning fram till ungefär 100 meter 
norr om korsningen med Strandvägen och Doterödsvägen. Söder om korsningen föreslås att 
busskörfält anläggs fram till drygt 50 meter norr om cirkulationsplatsen i korsningen med Stenunge 
Allé, som en åtgärd för att förbättra kollektivtrafiken framkomlighet.
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5.5 BILTRAFIK
Konsekvenser för biltrafik redovisas i separat trafiksimulering, se kapitel 4.

5.6 TRAFIKSÄKERHET
Göteborgsvägen utformas som en stadsgata med hastighetsbegränsning på 40 km/tim. Detta innebär 
att utformningen ska göra att trafiken håller lägre hastighet än i dagsläget, vilket har en positiv 
inverkan på trafiksäkerheten. Göteborgsvägen kommer dock fortsättningsvis att ha en viktig funktion 
för fordonstrafikens framkomlighet. Passager för gångtrafikanter och cyklister anläggs därför i första 
hand vid korsningar. Passager för gångtrafikanter och cyklister som inte är signalreglerade 
hastighetssäkras.
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6 VIDARE STUDIER

Cykelparkering och servicemöjligheter
För att öka cykelns attraktionskraft bör cykelparkeringar vara vind- och stöldskyddade. Platser där det 
finns möjlighet att göra mekaniska åtgärder på cyklar och att pumpa däck skulle ytterligare bidra till 
detta. Det finns utrymme för detta i trafikförslaget men någon särskild plats pekas inte ut. 

Cykelkopplingar utanför området
Felande länkar i cykelvägnätet och nya cykelkopplingar utanför trafikförslagets område kan behövas 
för att binda samman cykelvägnätet. I södra delen av Stenunge Allé saknas en länk mellan befintlig 
cykelväg norrut utmed Stenunge Allé och fortsättningen söderut och upp på Stenungsöbron, se Figur 
13. Öster om järnvägen behöver befintlig gång- och cykelväg utmed Nytorps backe bindas ihop med 
föreslagen gång- och cykelväg utmed Södra vägen, se Figur 14.

Figur 13. Befintlig felande länk i cykelnätet utmed Stenunge Allé inom den röda markeringen (Bildkälla: 
Stenungsunds kommun, 2016, med bearbetning av Sigma Civil)
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Figur 14. Behov av ny gång- och cykelkoppling mellan Nytorps backe och den planerade gång- och cykelvägen 
utmed Södra vägen (Bildkälla: Lantmäteriet med bearbetning av Sigma Civil)

Korsningen mellan Göteborgsvägen, Strandvägen och Doterödsvägen
Trafikförslaget behåller till så stora delar som möjligt den befintliga utformningen av korsningen 
mellan Göteborgsvägen, Strandvägen och Doterödsvägen. På Göteborgsvägens anslutning söderifrån 
minskas antalet inkommande körfält från tre till två för att ge plats åt en ny gång- och cykelväg på 
östra sidan, se Figur 15. Det finns utrymme inom befintliga fastighetsgränser att bibehålla tre 
inkommande körfält söderifrån på Göteborgsvägen. Det skulle dock kräva en större ombyggnad av 
korsningen och en sträcka av Göteborgsvägen norrut för att linjeföring ska anpassas till körfältens 
läge söder om korsningen.

Figur 15. Korsningen mellan Göteborgsvägen, Strandvägen och Doterödsvägen enligt trafikförslaget
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Minskningen från tre till två inkommande körfält söderifrån på Göteborgsvägen innebär en avvikelse 
jämfört med scenariot i trafikanalysen. I trafikanalysen simulerades ett körfält för fordon som svänger 
vänster mot Strandvägen, ett för fordon som fortsätter norrut och ett för fordon som svänger höger 
mot Doterödsvägen. I nuvarande förslag delar vänstersvängande fordon körfält med dem som ska 
rakt fram. 

Detta kan naturligtvis ha en viss negativ påverkan på resultatet då fordon som svänger vänster mot 
Strandvägen tvingas vänta på fordon som kör söderut på Göteborgsvägen och därmed riskerar att 
hindra bakomvarande fordon som ska rakt fram norrut. Antalet fordon som ska svänga vänster mot 
Strandvägen är dock förhållandevis litet. De har också möjlighet att köra framåt en bit i korsningen 
så att bakomvarande fordon kan komma förbi bakom dem. Under förutsättning att inte alltför många 
fordon svänger vänster samtidigt bedöms inte detta ha någon påtaglig negativ påverkan på 
framkomligheten. Däremot minskar kapaciteten att magasinera köande fordon när antalet körfält 
minskas, vilket kan leda till längre köer.

I ett senare skede kan det även bli aktuellt att anlägga cirkulationsplats i korsningen. I samband med 
detta stängs anslutningen till Doterödsvägen, då det inte är möjligt att ha en plankorsning med 
järnvägen så nära en cirkulationsplats. En stängning av Doterödsvägens anslutning till 
Göteborgsvägen kommer ha stor påverkan på trafikflödena i hela samhället eftersom det är långt till 
närmaste passage över Bohusbanan, se Figur 4. Konsekvenserna av en sådan åtgärd bör utredas 
vidare.

Nya busshållplatser utanför området
Då busstrafiken flyttas till Göteborgsvägen från Stenunge Allé behöver en ny busshållplats anläggas 
för att ersätta den befintliga busshållplatsen Solgården, se Figur 16. Vid den befintliga buss-
terminalen behöver också nya hållplatser anläggas utmed Göteborgsvägen när bussterminalen tas ur 
bruk.

Figur 16. Förslag på platser för nya busshållplatser vid södra änden av Stenunge Allé t.v. och vid den befintliga 
busstationen t.h. (Bildkälla: Lantmäteriet med bearbetning av Sigma Civil)
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Plats för leveranser, parkering för rörelsehindrade och servicefordon vid stationsbyggnaden
Boverkets Byggregler, BBR, (Boverket, 2012) säger följande om parkering för rörelsehindrade:

”En angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas 
efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, 
arbetslokaler och bostadshus.”

Figur 17. Karta över bussterminalen med alternativ på platser för lastplats och parkering för rörelsehindrade 
och servicefordon

Även servicefordon och leveranser har behov av att kunna angöra nära entrén till resecentrumets 
stationsbyggnad. Trafikförslaget föreslår ingen särskild plats för detta, utan anger istället flera 
alternativ som det kan lösas på.

 Parkering för rörelsehindrade vid bussficka eller stationstorg
Att anlägga parkering för rörelsehindrade i den planerade bussfickan utmed höger-
svängfältet in mot terminalområdet eller på Södra stationstorget är utformningsmässigt lätt. 
Konsekvensen skulle dock bli att dessa fordon måste köra genom terminalområdet för att ta 
sig ut på Göteborgsvägen igen. Terminalområdet blir således inte uteslutande för bussar. 
Det kan också bli en pedagogisk utmaning att utforma lokala trafikföreskrifter och 
utmärkning av regleringen på ett sådant sätt att det framgår för alla trafikanter vilka fordon 
som får och inte får köra in på området.

 Sammanbyggd bussterminal- och stationsbyggnad
Parkering för rörelsehindrade kan med lätthet anordnas i norra änden av resecentrumet, till 
exempel vid korttidsparkeringarna. Om stationsbyggnaden utformas på ett sådant sätt att 
stationsbyggnaden sitter ihop med vänthallar för bussterminalen kan en entré anläggas i 
norra änden av byggnaden. Boverkets byggregler för parkeringsplatser kan då uppfyllas. 

 Kortare svängfält för bussar in mot terminalområdet genom bussficka tas bort
Om bussfickan utmed högersvängfältet in mot terminalen tas bort ur förslaget kan 
högersvängfältet förkortas. Parkering för rörelsehindrade kan då anläggas närmare 
stationsbyggnaden och fordon kan tas sig ut på Göteborgsvägen igen, utan att passera inne 
på terminalområdet.
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 Plats för lastning och lossning och servicefordon på Södra Stationstorget eller i södra änden 
av bussterminalen
Plats för lastning och lossning kan anläggas på Södra Stationstorget eller i södra änden av 
bussterminalen. Platserna kan även användas av servicefordon. Konsekvensen skulle dock 
bli att dessa fordon måste köra genom terminalområdet för att ta sig ut på Göteborgsvägen 
igen. Terminalområdet blir således inte uteslutande för bussar.

Slutgiltig lösning för parkering för rörelsehindrade samt för servicefordon och lastning och lossning 
utreds vidare i samråd mellan kommunen och Västtrafik.

Signalreglering av utfart från bussterminalen och näraliggande övergångsställe och cykelpassage
Utfarten från bussterminalen mot Göteborgsvägen signalregleras med prioritet för bussarna ut från 
terminalen. Huruvida det näraliggande övergångsstället och cykelpassagen också ska signalregleras 
bör utredas vidare. Med nuvarande förslag på utformning av platsen är det bara bussutfarten som 
signalregleras, se Figur 18. Om övergångsstället och cykelpassagen också önskas signalregleras kan 
detta lösas utan större omarbetning av förslaget.

Figur 18. Övergångsstället och cykelpassage vid utfarten från bussterminalen mot Göteborgsvägen

Reglering och slutlig placering av övergångsstället och cykelpassagen studeras vidare i projektering.

Tillgänglighetsanpassning av passager
Trafikförslaget visar inte åtgärder för tillgänglighetsanpassning av gångpassager och övergångs-
ställen i detalj, men bereder möjligheten för att detta kan göras i projekteringsskedet. 

Trygghetsskapande åtgärder
För att skapa trygghet för gångtrafikanter och cyklister hastighetsdämpas eller signalregleras 
passager. Göteborgsvägen ges dessutom en utformning som inbjuder till lägre hastighet på 
fordonstrafiken än vad den i dagsläget gör. Övriga trygghetsskapande åtgärder för gångtrafikanter 
och cyklister, till exempel belysning, placering av träd och liknande studeras i projektering.
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