Pressmeddelande

Tisdagen den 31 mars 2015

Nu startar ombyggnationen av Västra Vallgatan
Efter påsk startar ombyggnationen av Västra Vallgatan, mellan Kyrkogatan och
Bäckgatan, som ska göra gatan tillgänglig för busstrafik och mer trivsam att vistas på.
– Västra Vallgatan byggs om för att stadsbussarna ska trafikera gatan, som en del av ett
nytt linjenät för kollektivtrafiken. Samtidigt ska gatan bli mer trivsam och trafiksäker för
gående och cyklister, säger projektledare Anders Herloff.
Cykel, buss och bil ska samsas om utrymmet i gatans mitt. På gatans båda sidor kommer
planteringar och cykelparkeringar att smalna av gatan, vilket medför att hastigheten
sänks. Längs fasaderna byggs breda släta gångytor. Hela området får en yta av smågatsten
och hällar i granit. Arbetet med ny gatubeläggning är ett riktigt hantverk där varje sten
läggs för hand.
Där Torggatan möter Västra Vallgatan, och särskilt många fotgängare passerar, utformas
korsningen som en cirkelrund torgyta. Nya busshållplatser byggs på gatan i närheten av
Brunnsparken.
Byggnationen genomförs i två etapper 2015, april-juni och augusti-oktober. Gatan stängs
av för trafik under byggnationen men är öppen för fotgängare. Trafiken leds istället runt
om Gallerian. Under sommaren kommer gatan att vara öppen för trafik.
Reparation av vattenledning
Inledningsvis kommer Vivab att renovera en spillvattenledning på gatan genom att
invändigt klä den med en "strumpa" av tät plast, s k relining. En obehaglig lukt av varm
plast kan då uppstå, den är inte farlig för hälsan. Vatten och avlopp kommer att fungera
som vanligt under tiden.
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