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Ny cykelbana i centrum 
I mars börjar arbetet med att göra en cykelbana på Västra Vallgatan 
mellan Lasarettsgatan och Bäckgatan.  
 
Syftet med ombyggnationen är att göra gatan mer trivsam och framkomlig för gående och 
cyklister. Fordon ska ta sig fram med låg hastighet. 
– Med denna nya cykelbana får vi en sammanhängande cykelväg som binder samman 
stadens södra och norra delar, säger Tobias Carlsson, ordförande i hamn- och 
gatunämnden.  
 
Hur kommer det att bli? 
Väster om gatan byggs en separat cykelbana som sammanbinder cykelbanan söder om 
Lasarettsgatan med området utanför Gallerian. Väster om gatan planteras också träd. 
Gatan smalnas av, vilket medför att hastigheten sänks. Gångbanor kommer även 
fortsättningsvis att finnas på båda sidorna av gatan. 
 
Busshållplatsen Södertull utanför Vårdcentralen Västra Vall byggs om och förses med 
väderskydd och soffor. 
 
Hur påverkas trafiken? 
Byggnationen genomförs i två etapper under 2017, mars-juni och augusti-november. 
Gatan kommer under hela tiden arbetena pågår vara öppen för biltrafik men i olika 
omfattning. Under en tvåveckorsperiod i maj samt under hösten kommer endast ett 
körfält att vara öppet och gatan kommer att regleras med trafikljus. Övrig tid kommer två 
körfält att vara öppna för trafik. Under delar av ombyggnationen kommer viss busstrafik 
att ledas runt öster om centrum förbi hållplats Lorensberg. Mer information om detta 
finns på Hallandstrafikens hemsida, www.hallandstrafiken.se. 
 
Under sommaren kommer ombyggnationen att ta en paus och gatan kommer att vara helt 
öppen för trafik. Mer information om projektet finns på www.varberg.se/vastravallgatan 
 
 
För mer information, kontakta: 
Jimmy Johansson, biträdande projektledare, hamn- och gatuförvaltningen 
tel. 072-151 61 90, e-post: jimmy.johansson@varberg.se      
 
Tobias Carlsson, ordförande i hamn- och gatunämnden, tel. 070-830 50 90, e-post: 
tobias.carlsson@varberg.se. 

 Pressmeddelande      2017-02-10  
 
  


	I mars börjar arbetet med att göra en cykelbana på Västra Vallgatan mellan Lasarettsgatan och Bäckgatan.
	Pressmeddelande      2017-02-10

