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Tips för smidigt
resande!
För att ditt resande ska gå smidigt även under
ombyggnationen 2016–2017 finns det några
knep du kan ta till.

2
3
L
SSTERMINA
REGIONBU

TA CYKELN. Längs Laholmsvägen kommer
du kunna cykla på ena cykelbanan under hela
byggtiden, men det kan ändå vara klokt att
välja en annan väg, till exempel Fredsgatan.
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SAMÅK TILL JOBBET. Passa på att prova att
samåka. Det blir roligare resväg till jobbet plus att
ni sparar en slant. Ju färre bilar på Laholmsvägen,
desto smidigare flyter trafiken.

Halmstads resecentrum

JOBBA PÅ DISTANS. Jobbar du hemifrån

Att resa kollektivt ska vara enkelt. Med Halmstads
resecentrum samlar vi stadsbussar, regionbussar
och tåg på samma plats – allt för att dina byten ska
bli lättare, snabbare och säkrare.

1 Bred gångpassage under järnvägsspåren.
2 Ombyggd bangård med bredare perronger 		
med plats för trappa och hiss.

3 Ny byggnad med service och väntytor. Ersätter
nuvarande järnvägsstationen.

4 Bro över gångpassagen mellan resecentrumsbyggnaden och regionbussterminalen.

5 Fler cykelparkeringar.
6 Parkeringshus för pendelparkering.

VÄLJ EN SMARTARE VÄG. Är du tvungen att ta bilen? Välj en smartare väg! Från E6:
Ta avfart Halmstad Ö (trafikplats 44). Kör rakt
fram i rondellen vid Halmstad Arena och ta
till höger i nästa rondell (Wrangelsleden). Från
Slottsjordsvägen: Sväng upp på Järnvägsleden
vid Alet. Det kanske känns som en omväg
först, men det kommer troligtvis gå snabbare.
HÅLL DIG UPPDATERAD.

På halmstad.se/resecentrum hittar du aktuell
information och även på Facebook upplyser vi
om hur byggprojektet framskrider. Undrar du
något får du gärna ringa oss på 035-13 70 00
eller mejla direkt@halmstad.se.

Halmstads kommun
Box 153, 301 05 Halmstad, Telefon: 035-13 70 00
www.halmstad.se
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Etapp 3: Ett modernt
resecentrum är på plats

Exakt när allt är färdigt och hur det kommer att se ut
vet vi när beslut är taget om nationell finansiering, men
ambitionen är att Halmstads resecentrum är klart någon
gång efter 2020.

På god väg

slipper du ge dig ut i trafiken. Prata med din
chef om vilka möjligheter det finns på din
arbetsplats.

Målet
När Halmstads resecentrum står klart är det en naturlig
och livlig knutpunkt för alla resenärer, med en ny resecentrumbyggnad, bredare tågperronger och ett brett
gångstråk under spåren som inte bara förbinder tågen
med bussarna, utan även den östra med den västra delen
av Halmstad. Snabbare, enklare och säkrare byten gör
resan smidigare och roligare.

under byggnationen av etapp 2 och bussarna
får ett eget körfält på Laholmsvägen in mot
centrum – allt för att tidtabellerna ska kunna
hållas så bra som möjligt.
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Starten
Etapp 1:
Regionbussterminalen – första
steget mot ett resecentrum
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Vår nya regionbussterminal, som ligger alldeles intill
järnvägsstationen, är första steget mot ett samlat resecentrum med tillgänglighet och trygghet i fokus.
Tidigare låg järnvägsstationen, regionbussterminalen
och stadsbussarnas terminal på olika platser runt om i
Halmstad. Gångbron över järnvägsspåren underlättar
byten mellan tåg och buss och har blivit en naturlig väg
för resenärernas promenad eller cykeltur vidare österut.
Regionbussterminalens fasettmönstrade tak lyses upp från
skymningen – och blir nästan som ett konstverk i sig.

Fortsättningen
Etapp 2: Stadsbussarna flyttar
till Laholmsvägen
Under augusti 2016 fortsätter vi med etapp 2:
Vi breddar Laholmsvägen för att ge plats åt hållplatser för
stadsbussarna, vi bygger en gångbro över Laholmsvägen
och ett gångstråk mellan stadsbussarnas hållplatser och
regionbussterminalen. När allt är färdigt sommaren
2017 kommer det att vara enkelt att byta mellan de olika
färdsätten och fortsätta sin resa.

1 Breddning av Laholmsvägen.
2 Hållplatser för stadsbussarna.
3 Gångbro med hissar, trappor och ramper.
4 Busskurer av glas.
5 Gångstråk mellan Laholmsvägen och
regionbussterminalen.

6 Konstverket “Välkommen hem” av
Anna Smillidotter.

