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Just nu pågår slutarbetet för parallella 
uppdrag för utformningen av Lerums 
nya resecentrum. 

- Vi vill ha en väl designad anlägg-
ning med stark identitet som inbjuder 
till ökat kollektivtrafi kresande och som 
stärker gaturummet i stadskärnan, sä-
ger planarkitekt Petter Lindencrona. 

1959 byggdes Bagges Torg i Lerum. Då vände 
man järnvägsstationen ryggen – biltrafi ken 
var framtiden. Nu vet vi bättre. Framtiden tar 
plats – tags att kliva på.

- Idag sker 4 000 reserörelser varje dygn 
vid Lerums station, med tåg eller buss. Det 
kan tyckas mycket, 
men är för lite. En av 
anledningarna är att 
dagens station med 
bland annat en mörk 
gångtunnel inte inbju-
der till ökad kollektiv-
trafi kanvändande.

Tävling pågår
Därför har Västtrafi k AB och Lerums kom-
mun inbjudit fyra olika arkitektbyråer till 
parallella uppdrag. Ett nytt resecentrum skall 
innehålla såväl pendeltågstation som buss-
torg. Dessutom innehåller uppdraget nya per-
ronger (200 väster om nuvarande), gång- och 
cykelbro som knyter samman norra och södra 
Lerum, cirka 300-400 nya p-platser för pend-
lare, besökare och boende samt service i form 
av resandeservice, uppvärmd vänthall, café, 
kiosk, information och billjettförsäljning.

- I slutet av året väntas besked vem som får 
det slutgiltiga uppdraget att utforma Lerums 
nya resecentrum.

Nya möjligheter
Ett nytt resecentrum, i linje med ett uthålligt 
samhälle med minskad miljöpåverkan, spelar 
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också en väldigt viktig roll för att göra Le-
rums centrum mer attraktivt.

- Vi har tagit fram ett program för kom-
mande detaljplanering i centrum som syftar 
till att göra centrum mer attraktivt, med mer 
handel, fl er attraktioner och fl er människor 
som rör sig i centrum. Ett nytt resecentrum är 
helt avgörande här.

Ett resecentrum i tre våningar skapar ett 
tydligare gaturum på Stationsvägen och ger 
möjlighet till bättre kontakt mellan kollek-

tivtrafi ken och torget genom en öppning mot 
Bagges torg. 

Utropstecken i Lerums centrum
Utbudet i Lerums kommun för sällanköpsva-
ror är för litet. Endast 35 procent av dessa 
inköp görs inom kommungränsen. Med en 
attraktivare stadskärna med ett utbud, service 
och kvalitet anpassat till invånarnas förhål-
landevis starka köpkraft, kan det procenttalet 
höjas väsentligt. 

- Vi tror starkt på en öppen, småskalig och 
attraktiv stadskärna med plats för möten och 
fl anering. Vi tror inte på att lägga allt under 
tak. Förhandlingar förs med externa fi nansiä-
rer för att ta ett helhetsgrepp över hela stads-
kärnan där även ett höghus om 16 våningar 
fi nns med. Det skulle markera Lerum på ett 
tydligare sätt än vad som är fallet idag, menar 
Petter Lindencrona.
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Lerums skolor visar goda re-
sultat och miljöarbetet är pri-
oriterat. På Almekärrsskolan 
invigde elever och lärare sin 
nya skolskog i maj. 

Barn har leklust och spring i benen. 
Samtidigt kommer larmrapporter 
om ökat stillasittande på grund av 
fl itigt tv- och datoranvändande. Att 
kunna förena intressant pedagogik 
med fysisk aktivitet bidrar till sko-
lans målsättning att även undervisa 
i hälsosam livsstil, nyttan av motion 
och god kosthållning. I skolskogen 
kan allt detta förenas.

- Skogen är en oerhörd källa att 
ösa ur, menar Claes-Göran Olsson, 
slöjdlärare och ansvarig för Alme-
kärrsskolans skolskog.

Utomhusundervisning
Almekärrsskolan använder sin nya 
skolskog för de fl esta ämnen. I 
exempelvis matematiken kan års-
ringar eller kottar räknas, cirklar 
beräknas och blåbär divideras. Be-
gränsningarna sitter endast i fanta-
sin.

- Våra miljömål för i år har va-
rit att lära oss om allemansrätten, 
etablera en skolskog, besöka denna 
skog i såväl temaundervisning som 
fri lek, plantera nya träd och lära 
barnen om skogens djur och växer 
på ett lustfyllt sätt.

Ringar på vattnet
Miljöarbetet är inget nytt för Al-
mekärrsskolan, med elever i klass 
F-5. I fl era år har skolan källsorte-
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rat, odlat i skolträdgården, anordnat 
vandrande skolbussar och planerat 
blomrabatter. Varje klass utser två 
miljöpiloter och Al Gores fi lm ”En 
obekväm sanning” har indirekt an-
vänts i undervisningen.

- Miljöundervisningen genere-
rar så mycket mer. Vi lär barnen 
som i sin tur går hem och lär sina 
föräldrar. Barn kan i många fall se 
klarare i dessa frågor än vad vuxna 
kan göra.
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Skolskogen defi nieras som ett 
avgränsat område vilket dispo-
neras av skolan för planerade 
lektioner och utevistelser, där 
teorier kan testas i praktiken. 
Skolan och markägaren (i det 
här fallet Lerums kommun) 
upprättar vanligtvis en över-
enskommelse där skolan får 
tillstånd att göra liter mer än 
vad allemansrätten tillåter, ex-
empelvis bygga en lägerplats 
och fälla enstaka träd.

Almekärrsskolans skolskog 
är ett samarbete mellan skolan, 
Lerums kommun, Skogssäll-
skapet och Skogsstyrelsen.

Miljöarbetet är prioriterat i Lerums förskolor och skolor. På Almekärrsskolan har man i år invigt sin nya skolskog. 
På bilden skördar klass 3 potatis i skolträdgården.

Visionsbild över Lerums framtida stadskärna med ett nytt resecentrum till höger i bild och ett 16 våningars höghus i bakgrunden. Fotomontage: 
White arkitekter. 


