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Vägarbeten för ett växande Varberg 

Lindbergsvägen och Värnamovägen kommer att ha begränsad 
framkomlighet en tid framöver.  

 
Ett växande Varberg innebär att det byggs mycket och vi behöver anpassa 
vägarna i takt med att nya områden växer fram. I Trönninge bygger vi just nu en 
ny skola och ett nytt idrottscentrum. Samtidigt växer ett nytt handelsområde 
fram vid Lugnetrondellen på Värnamovägen. Hamn- och gatuförvaltningen har i 
uppdrag att anpassa Lindbergsvägen och Värnamovägen efter skolan respektive 
det nya handelscentrat. Båda projekten kommer att påverka trafiken till och från 
Lugnet, Göingegården och i Trönninge under en längre tid.  

Hur påverkas trafiken? 

Sträckningen av Lindbergsvägen förbi nya skolan kommer att vara öppen hela 
hösten när vi bygger en infart till skolan från vägen. Från och med januari 
kommer vi att behöva stänga av ett körfält i taget när vi bygger rondell och 
busshållplats. Vi rekommenderar boende i Trönninge att välja väg 41 in mot 
centrum. Projektet ska vara klart sommaren 2017 och under hela byggtiden 
kommer det att vara ökad byggtrafik på Lindbergsvägen. 
 
Vi har i uppdrag att anpassa Lugnetrondellen till det nya affärsområdet och bygga 
en infart till området. Redan nu är Lugnetrondellen delvis avstängd på grund av 
ombyggnationen av rondellen och med början den 10 oktober kommer vi att 
bygga i den del av rondellen som vetter mot Lindbergsvägen. Körfälten kommer 
att bli smalare och från Lugnet kommer det att bli begränsad framkomlighet 
under några veckor. Under en del av byggtiden i rondellen kommer det inte att 
vara möjligt att svänga vänster mot Ullared från Lindbergsvägen. Vi kommer att 
hänvisa trafik österifrån på väg 153 in mot centrum via Österleden och sjukhuset. 
Trafik i Lassabacka mot motorvägen hänvisar vi via väg 41 för att minska trafiken 
i Lugnetrondellen under byggtiden. 
 
Infarten och anpassningen av Lugnetrondellen ska vara klart vid årsskiftet med 
undantag för asfalteringen som sker någon gång under 2017. 
 
Mer information om projekten finns på:  
www.varberg.se/tronningeskolbygge 
www.varberg.se/lugnetrondellen 
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För mer information, kontakta: 
Yasin Abbes, projektledare Lugnetrondellen och infart till nya handelsområdet  

Telefon: 072-151 61 89, e-post: yasin.abbes@varberg.se 

  

KristinaTörnström, projektledare för trafik- och grönfrågor vid Trönninge skola 

Telefon: 073-332 77 52, e-post: kristina.tornstrom@varberg.se 


