
Områdesinformation januari 2018

Förändringar i trafiken från 
15 januari 2018
Som ett steg i ledet inför ombyggnaden på norra stationsområdet kommer 
stadsbussarna att flyttas från Växjö resecentrum till Kronobergsgatan och Sand-
gärdsgatan. Hållplatsen heter Stortorget. Detta innebär att stadsbussarnas håll-
platser vid resecentrum försvinner. Linje 12 och 15 avgår från resecentrum, likaså 
regionbussarna som kommer att ha kvar sina hållplatser.

Det är cirka 350 meter mellan Kronobergsgatan och Resecentrum och tar cirka 
5 minuter att gå. Tänk på att planera in lite extra tid för ditt eventuella byte. 
Skyltning beräknas finnas på plats till den 15 januari, följ den och var rädda om 
varandra i trafiken.

Från och med den 15 januari flyttas även taxiangöringen till södra sidan spåren 
vid Drottningsgatan.

Läs mer på: www.lanstrafikenkron.se

Mer information på: 

www.stationsomradet.se/      |      www.facebook.com/stadsutveckling 
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Regionbussar är markerade i grönt till vänster i bilden. 

Växjö stationsområde

KOM FÖRBI

PRATA
TA EN KAFFE
& KAKA

Träffa oss i samband med bussändringen
Den 15 januari kan du träffa oss och Länstrafiken Kronoberg 
på Kronobergsgatan mellan klockan 06.00 och 09.00. Vi finns 
på plats för att guida resenärer, besökare och invånare rätt 
under omledningen och även för att svara på era frågor om 
projektet samt dela ut tidtabeller. Kom förbi och prata lite, ta 
en kopp kaffe och kaka.

Södra Bantorget
Här finns en zon för av- och  

påstigning samt korttidsparkering.

Illustration visar hur skyltning kan se ut. 

Båtsmanstorget
Här finns en zon för av- och  
påstigning samt parkering.



Nytt stads- och stationshus    
 
I början av april påbörjas bygget av det nya stads- och stationshuset i Växjö som 
kommer att placeras där resecentrum idag ligger. Befintligt resecentrum rivs och 
sedan påbörjas grundläggnings- och markarbetet. Stads- och stationshuset be-
räknas klart årsskiftet 2020/2021.

Tillfällig station under byggperioden
Inför bygget av det nya stads- och stationshuset kommer det att byggas en 
tillfällig station. Den tillfälliga stationen kommer att placeras vid Västerbron mot 
kyrkogården och innehålla Länstrafiken Kronobergs kundcenter, vänthall, press-
byrå och uppehållsrum för busschaufförerna. Den tillfälliga stationen kommer att 
vara klar i april 2018.

Västerbrotorg – en ny knutpunkt
Västerbron vid kyrkogården öppnades sommaren 2014. Under hösten startade 
arbetet med att bygga den permanenta trappan på södra sidan av bron och 
utveckla en torgyta framför med bland annat värmeslingor och plattor.  Den in-
nersta delen av torget och den östra halvan av Drottninggatan är nu klar.  
Västerbrotorg kommer att bli en plats för resenärer som ska ta sig till och från 
spåren från Västerbron. Sommaren 2018 beräknas torget vara helt klart med  
cykelparkering, sittplatser och grönska.

Västerbron på stationsområdet.

Växjös nya stads- och stationshus.

Vad händer på 
norra stations- 
området?
Växjö kommun och Växjö Energi 
fortsätter ledningsarbetet på Norra 
Järnvägsgatan. Det läggs ledningar 
för vatten, avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, 
fibernät och el inför kommande bygg-
nation på norra stationsområdet.  
Arbetet beräknas vara klart våren 2018. 

Norra Järngvägs-
gatan stängs
Från och med den 15 januari stängs 
Norra Järnvägsgatan permanent för 
allmän trafik mellan Västergatan och 
Kungsgatan. Angöring till resecentrum 
sker via parkering Båtsmanstorget och 
Södra Bantorget. Södra Bantorget ligger 
framför World Trade Center som du når 
via Södra Järnvägsgatan.

Redan den 3 januari kommer arbetet 
fortsätta in i korsningen mellan Norra 
Järnvägsgatan och Kungsgatan vilket 
innebär begränsad tillgänglighet. 

Vi uppmanar alla trafikanter att planera 
sin resa, vara uppmärksamma och följa 
skyltning på plats. Arbetet beräknas 
vara klart våren 2018. 

Full fart på södra 
stationsområdet 
På södra stationsområdet i Växjö byg-
ger Riksbyggen 136 bostäder på 1 till 5 
rum och kök. Inspiration till bostäder-
na är hämtat från de gamla kvarteren 
i Köpenhamn och från magasins-
byggnader på det äldre spårområdet 
i Växjö. Källarplattan är gjuten och 
bygget av stommen pågår.  Inflyttning 
i kvarteret kommer att ske löpande 
mellan hösten 2018 och hösten 2019. 

Läs mer på: www.riksbyggen.se 

Bostadsrättsförening Lokstallet på 
södra stationsområdet.


