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Byggstart för den nya tillfälliga bussterminalen 
 
I kvarteret mitt emot stationen i Varberg startar nu bygget av den nya 
bussterminalen. Bussarna börjar trafikera terminalen den 1 oktober och 
kommer att finnas där under de år som Varbergstunneln byggs. 
 
Varbergs nya bussterminal kommer att ligga i kvarteret Magasinsgatan–Kungsgatan–
Eskilsgatan. Platsen är noga vald för att bussarna ska finnas på ett och samma ställe 
under hela byggtiden och för att resenärerna ska ha tillgång till både stads- och 
regionbussar nära stationen. Planen är att bussterminalen ska ligga kvar i kvarteret till 
dess att den nya stationen och stationsområdet är klara år 2024–2025. 
 
– Med en fortsatt central placering av bussterminalen underlättar vi för de som vill resa 
kollektivt och hållbart under tiden som Varbergstunneln byggs. Anledningen till att 
flytten sker redan nu är att Trafikverket under året behöver utföra ledningsarbeten i 
marken där dagens bussterminal ligger, säger Maria Hagelberg, tillförordnad 
projektledare för Varbergstunneln, kommunstyrelsens förvaltning. 
 
Vad innebär flytten? 
I höst ställs området i kvarteret för den nya terminalen i ordning med 
uppställningsplatser för bussar, väderskydd och servicefaciliteter för chaufförer.  
 
För att bussarna ska kunna trafikera kvarteret tas parkeringarna bort på följande 
gatuavsnitt: 

• Eskilsgatan mellan Kungsgatan och Västra Vallgatan 
• Kungsgatan mellan Magasinsgatan och Eskilsgatan 

 
På Kungsgatan mellan Eskilsgatan och Engelbrektsgatan blir det längsgående 
parkeringsplatser i stället för snedställda parkeringar.  
 
– För att kompensera för de parkeringar som försvinner på grund av bussflytten och 
andra arbeten, planeras en större parkeringsplats på inlinesbanan och ytan för Bullerbyns 
förskola inom en snar framtid, säger Maria Hagelberg. 
 
För att bussarna ska kunna komma in och ut från bussterminalen tas några träd längs 
Eskilsgatan och Västra Vallgatan bort. Dessa träd kommer att ersättas med björkar, som 
drivs upp och formklipps på plantskola under de år som Varbergstunneln byggs.  
 
 
För mer information, kontakta: 
Anna Beuerman, kommunikatör, projekt Varbergstunneln 
Telefon: 072-157 98 10, e-post: anna.beuerman@varberg.se 
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Fakta Varbergstunneln: 
 
Projekt Varbergstunneln är en del av Västkustbanan mellan Göteborg och Lund. 
Trafikverket planerar för ett 7,5 kilometer långt dubbelspår mellan Varberg och Hamra, 
varav cirka tre kilometer är i en tunnel under centrala Varberg. Byggstarten är planerad 
till slutet av 2019.  
 
Ett dubbelspår i en tunnel innebär säkrare miljö, bättre pendlingsmöjligheter och bättre 
förutsättning för stadsutveckling. När spåren läggs under marken försvinner barriären 
mellan land och hav och staden kan växa ut mot havet. 
 
Projekt Varbergstunneln är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Varbergs kommun, 
Region Halland och Jernhusen. 
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