Pressmeddelande 2014-07-08

Nu öppnar Västerbron på stationsområdet
Onsdagen den 9 juli får Växjö ett nytt stråk som binder samman Centrum med stadsdelen Söder via
Växjö stationsområde. Klockan 19.00 öppnas Västerbron för gående.
Järnvägen har varit en barriär genom staden sedan den byggdes. För att ge gående en säker passage
har det länge funnits en gångbro över spåren. I en växande stad ska det finnas möjligheter till handel
och service att etableras även söder om järnvägen.
- Vi ger större möjligheter för restauranger, butiker och andra som vill etablera sig på Söder, att bli
mer en del av Växjö centrum, säger David Johansson, projektledare för stationsområdet i Växjö.
För resenärer med tåg ökar tillgängligheten till och från spåren genom att det finns sammanlagt tre
hissar, en i varje ände av bron samt en på mitten och tre trappuppgångar. På södra sidan byggs en
tillfällig trappa. När det nya torget i Vallgatans förlängning är klart kommer den tillfälliga trappan att
ersättas av en permanent trappa. Inledningsvis kommer inte hissen på södra sidan tas i bruk då den
landar mitt i bygget av Drottninggatan. Hissen kommer att öppnas i november i samband med att
gatan är klar. För resenärer som är behov av hiss och som ska till spår fyra eller Söder hänvisas till
Klosterbron vid resecentrum.
Fakta om bron
 Informationstavlor med tågtider: En på norra sidan och när Drottninggatan är klar kommer
det även att finnas en informationstavla på södra sidan.
 Tillgänglighet: Tre hissar och tre trappuppgångar.
 Utformning: Västerbron är byggt av limträ och glas.
 Arkitekt: Metro Arkitekter, Ola Arnholm och Fredrik Metso.

Mer information och kommentarer
David Johansson projektledare, telefon 0470-79 62 53
Per Schöldberg (C) kommunalråd, telefon 0470-413 91, 0708-69 49 25
Gunnar Storbjörk (S), telefon 0705-12 06 91

På www.stationsomradet.se finns information om aktuella händelser i våra och övriga
aktörers omvandlingsprojekt på Växjö stationsområde. Exempelvis om den nya bussangöringen vid Västerbrons
norra sidan.

