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Busstrafiken flyttar i december 
9 december är det nya datumet som gäller för flytten av Varbergs 
bussterminal, tvärsöver gatan mot platsen där den ligger i dag.  
 
Sedan i somras pågår arbetena för att iordningställa den tillfälliga bussterminalen 
i kvarteret Magasinsgatan-Kungsgatan-Eskilsgatan. Från början var planen att 
flytten skulle ske tidigare under hösten.  
 
- Men till följd av ändrade förutsättningar får projektet extra tid för att göra helt 
klart i området så att inte de sista arbetena behöver utföras när resenärer och 
bussar redan finns på plats. Detta innebär att bussterminalen öppnar för trafik i 
samband med Hallandstrafikens ordinarie tidtabellskifte, söndagen den 9 
december, säger Jimmy Johansson, projektledare på hamn- och gatu-
förvaltningen. 
 
Stads- och regionbussarna kommer att använda den tillfälliga bussterminalen 
under hela tiden bygget av Varbergstunneln pågår, det vill säga fram till 2025. 
Bussarna kommer att anlända till bussterminalen via Kungsgatan. 
 
Nya p-platser 
Tillsammans med Trafikverket har vi skapat en helt ny parkeringsyta på platsen 
utmed Birger Svenssons väg, där inlinesbanan tidigare låg. Där finns över 100 
parkeringsplatser för boende, pendlare och besökare. För hela den nya parkeringen 
gäller 24-timmars parkering.  
 
I arbetet med bussterminalen och i andra förberedande arbeten inför 
Varbergstunneln tas en del parkeringsplatser bort för att jobben ska kunna utföras. 
Projektet arbetar hela tiden med att ersätta de parkeringar som förändras eller 
försvinner till följd av byggarbetena.  
 
Vad händer framöver? 
Följ projekt Varbergstunneln på www.varberg.se/varbergstunneln och på 
Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/varbergstunneln. 
 
 
 
 
För mer information, kontakta: 
Jimmy Johansson, projektledare, hamn- och gatuförvaltningen 
Telefon 072-151 61 90, e-post: jimmy.johansson@varberg.se 
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