
Länsväg 115 Genom Båstad tätort 

December 2019 

Besöksadress: Björkhemsgatan 17  Kontaktperson: Kontaktperson:  

291 54 Kristianstad Håkan Bertilsson, projektledare Liselotte Jarl, projektingenjör  

Telefon: 0771–921 921 Telefon: 010–123 66 83 Telefon: 010–123 69 16 

www.trafikverket.se bertil.hakansson@trafikverket.se liselotte.jarl@trafikverket.se 

 

    

 

          

           

I samarbete med Entreprenad 

 

Säkrare framkomlighet genom Båstad tätort 

I början av december startar vi arbetet med ombyggnad av delar av Hallandsvägen, 

Köpmansgatan och hela Fridhemsvägen. Detta för att öka säkerheten och 

framkomligheten för gående och cyklister! 

 

 

Tidsplan 

Arbetena med åtgärderna startar i början av 

december 2019 och ska var klart under maj 2020. 

Plantering. Plantering av träd kommer att utföras 

under hösten 2020.  

Korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen 

kommer vara helt avstängd under januari och 

februari och under beläggningsarbetet. 

Läs mer på: trafikverket.se/bastad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort information från entreprenören Serneke 

Vi på Serneke ser verkligen fram emot att få vara del av 

ombygnaden av Båstads ”paradgata” och hoppas att du 

har överseende med de störningar i trafiken som arbetet 

kommer att medföra. Vi kommer dagligen se till att 

dessa blir så små som möjligt. 

 

En informationsskylt kommer att finnas på torget mellan 

Systembolaget och ICA Supermaket. Här kommer du få 

löpande information om projektets tider och framdrift. 

Ytterligare information kommer att skickas ut för vad 

som gäller för just ditt område. 

Har ni frågor eller funderingar är du välkommen att höra 

av er till mig via mejl på adress: 

filiph.andersson@serneke.se 

Läs mer på www.trafikverket.se/projektnamn 
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Serneke Anläggning är kontrakerad av Trafikverket 

som i samarbete med Båstads Kommun kommer att 

utföra åtgärder på delar av Hallandsvägen, 

Köpmansgatan samt hela Fridhemsvägen. 

Varför gör vi detta? 

Länsväg 115 genom Båstad har under lång tid haft 

problem gällande tillgänglighet, trafiksäkerhet samt 

dålig anpassning i gaturummet. Standarden på 

befintlig gång- och cykelbana är mycket varierande. 

Under stora delar av året är trafikmängderna små till 

måttliga medan det under högsommarveckorna är 

intensiv trafik. 

 

Vad ska vi göra och var? 

För att öka tillgångligheten och säkerheten för gående 

och cykeltrafikanter bygger vi en dubbelriktad gång- 

och cykelbana längs med havssidan av Köpmansgatan 

och en utmed Fridhemsvägen. Dessutom byggs flera 

upphöjda gång- och cykel passager. 

 

För att förbättra flödet genom tätorten anlägger vi ett 

vänstersvängfält på Hallandsvägen vid korsningen 

Rivieravägen och en cirkulationsplats i korsningen 

Köpmansgatan/ Fridhemsvägen. 
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