
Välkomna!

Informationsmöte om ombyggnation av Västra Vallgatan, delen Lasarettsgatan-Bäckgatan



• Västra Vallgatan
• Delen Lasarettsgatan - Bäckgatan

Var ska vi bygga om?



24 februari 2017

Syfte med projektet
• Ökad trafiksäkerhet för 

gående och cyklister

• Attraktivare gata inne i centrum

• Förbättra nord-sydligt cykelstråk
i centrum

• Förbättra för bussresenärer



24 februari 2017

• ”Varberg innerstad ska vara anpassad till människorna, inte bilen”

• I stadskärnan gäller följande prioriteringar:
1. Gång
2. Cykel
3. Kollektivtrafik
4. Bil

Trafikstrategin



Östra Vallgatan som modell
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• Ny gång- och cykelbana på västra sidan
• Trädplantering – körbana och gång- och cykelbana
• Smalare körfält
• Passager för gående och cyklister
• Busshållplats Södertull – väderskydd och soffor
• Ny belysning
• Ny beläggning, tillgänglighetsanpassade stråk

Vad händer på gatan?



Så kommer det att bli



24 februari 2017

• Mars – juni främst östra sidan 
& busshållplatser

• 12 juni – 13 augusti sommaruppehåll

• Augusti – november främst västra sidan

Tidplan för projektet



Etapp 1 under byggnationen
Mars-juni 2017

Vad gör vi?
• Gångbana på östra sidan
• Förberedelser för busshållplatsarbete
• Passage Södergatan
• Passage Prästgatan, östra sidan

Trafiken
• Två körfält öppna



Etapp 1a under byggnationen
Två veckor i maj 2017

Vad gör vi?
• Gjutning av betongplattor till busshållplats

Trafiken
• Ett körfält, reglering med trafikljus
• Busslinje 1 leds om via Ringvägen/Lorensberg
• Busslinje 60 kvar på gatan



Etapp 2 under byggnationen
Augusti – november 2017

Vad gör vi?
• Gång- och cykelbana på västra sidan
• Trädplantering
• Passage Prästgatan, västra sidan
• Ny belysning

Trafiken
• Ett körfält där arbete pågår, reglering med 

trafikljus 
• Två körfält där arbete inte pågår
• Busslinje 1 leds om via Ringvägen/Lorensberg
• Busslinje 60 kvar på gatan



Maj + augusti-december
Busslinje 1 leds om via Ringvägen/Lorensberg
Busslinje 60 kvar på gatan

Under hela byggnationen (ej sommaren)

Omledning av trafiken



1. Bäckgatan västerut 2017
från Västra Vallgatan

Projekt i närheten



• Byggs om i samband med 
byggnation av nytt parkeringshus

• Gångbana, träd, plantering, 
belysning, asfaltering

• Anpassning till utfart p-hus: sen 
vår 2017

• Ombyggnation: höst 2017

Bäckgatan väster om Västra Vallgatan



1. Bäckgatan västerut 2017
från Västra Vallgatan

2. Brunnsparken 2017 –

3. Kyrkogatan-Engelbrektsgatan 2018 – 2025
(berörs av tunnelbygget) 

Projekt i närheten
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• Tillträde till fastigheter och verksamheter längs gatan
• Parkeringar på tomtmark
• Varutransporter
• Övriga frågor

Diskussionsfrågor



Så kommer det att bli
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