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Förslag till Fördjupning av översiktsplan för norra kustområdet
i Varbergs kommun
Varbergs kommun har tagit fram ett förslag till fördjupning av
översiktsplan för norra kusten. Ks au tog den 2015-06-09 ett beslut om
samråd. Planförslaget är ute på samråd mellan juni-september. Förslaget
ska samrådas med allmänhet och myndigheter.
4 juni 2013 gav kommunstyrelsens arbetsutskott planeringskontoret i
uppdrag att ta fram en ny fördjupning av översiktsplan för norra kusten.
Planeringsarbetet startade hösten 2013.
Planen har tagits fram av samhällsutvecklingskontoret i samarbete med
stadsbyggnadskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen i Varbergs
kommun. Tjänstemän från kommunens förvaltningar och kommunala
bolag har bidragit med kunskaper inom respektive expertområde.
Projektledare: Katrin Larsson

Arbetsgrupp: Planförslaget har utarbetats av en arbetsgrupp
med representanter från Samhällsutvecklingskontoret och
Stadsbyggnadskontoret.
Styrgrupp: Förvaltningschefer

Foton: Varbergs kommun där inget annat anges
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Rapporten är indelad i fyra delar: Inledning, Planförslag, Förutsättningar
och Konsekvenser. Anledningen till detta upplägg är för att tidigt
i rapporten lyfta kärnan (planförslaget) och att därefter redovisa
förutsättningar för dem som har särskilda intressen av att få en
mer djupgående nulägesbild av området. Varje del har en specifik
färgsättning för att läsaren på ett tydligt sätt ska kunna få en överblick av
rapportstrukturen.
Del 1, Inledning, beskriver vad en översiktsplan, en fördjupning av
översiktsplan samt vad en miljökonsekvensbeskrivning är. Läsaren får
också ta del av bakgrund och syfte med den fördjupade översiktsplanen
och en grundläggande presentation av planområdet för Norra kusten.

I del 2, Planförslag, beskrivs först målsättning och strategier för
utvecklingen av norra kustområdet och bebyggelsestruktur i tätort och på
landsbygd. Därefter följer en beskrivning av den lokaliseringsstudie som
gjorts där Väröbacka som kollektivtrafiknod alternativt stationssamhälle
utretts. Sedan presenteras varje utpekat utvecklingsområde för bostäder
och verksamheter. En trafiknätsanalys, lokaliseringsstudie för tågtation i
Väröbacka och en geoteknisk utredning har utförts under framtagandet
av denna fördjupning av Översiktsplan. Läsaren får möjlighet att ta del av
sammanfattningar av dessa utredningar i detta dokument och återfinns i
sin helhet på kommunens hemsida.

Del 3 ägnas åt områdets förutsättningar där bland annat Norra kusten idag
beskrivs samt de juridiska förutsättningarna.
Del 4 Planförslagets konsekvenser går igenom vad den föreslagna
utvecklingen får för ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser.
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Inledning

Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt planoch bygglagen (PBL) ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela
kommunens yta. Översiktsplanen
ska ge vägledning och stöd i beslut
om användningen av mark- och
vattenområden samt hur den
byggda miljön ska utvecklas och
bevaras. Vidare ska den redovisa
hur riksintressena tillgodoses samt
hur gällande miljökvalitetsnormer
beaktas. Översiktsplanen är inte
juridiskt bindande, men styrande för
regionens och andra myndigheters
fortsatta planering. Översiktsplanen
är vägledande när kommunen tar
fram fördjupningar av översiktsplaner,
tematiska tillägg och planerar för ny
bebyggelse genom detaljplaner och
vid bygglovsgivning.

En fördjupning av översiktsplan (FÖP) syftar till att fördjupa kunskaperna
och ge vägledning om hur samhället bör utvecklas inom en del av
kommunen. När en FÖP tas fram efter det att den kommunomfattande
översiktsplanen antagits innebär det att denna ändras för det område
som FÖP:en omfattar. Krav på innehåll och tillvägagångssätt finns i PBL:s
bestämmelser om översiktsplan. Som alla översiktsplandokument ska en
FÖP antas av kommunfullmäktige. Planeringsprocessen för FÖP:en ger
medborgarna, myndigheter, allmänheten och intresseorganisationer m.fl.
möjlighet till dialog kring kommunens framtida utveckling.

Fördjupning av översiktsplanen för Norra
kustområdet
Översiktsplanen för Varbergs kommun är från 2010, omfattar hela
kommunen, och visar huvuddragen i mark och vattenanvändningen.
Det finns även en gällande fördjupning av översiktsplanen för Norra
kustområdet från 2001.
Den nya fördjupningen av översiktsplanen kommer att ersätta
den gällande fördjupningen från 2000 och den kommunfattande
översiktsplanen från 2010 på inom detta geografiska område.

Översiktsplanen behandlar frågor som tar lång tid att genomföra och som
innebär varaktiga förändringar i mark- och vattenanvändningen. FÖP:en
för Norra kusten har ett tidsperspektiv fram till 2030.
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Inledning

Hur ska planen användas?

Översiktsplaner är kommunens långsiktiga verktyg för att visa hur
kommunen i stora drag vill att mark och vatten ska användas och hur
kommunen vill att bland annat bebyggelsen ska utvecklas. En fördjupning
av översiktsplanen handlar om frågor som var det ska byggas, vilka
åtgärder som behövs på trafiknätet, var och hur kommunen ska skydda
och utveckla intressanta områden och hur utvecklingen på lång sikt
ska ske. En fördjupning av översiktsplan ska fungera både som vision
och handlingsprogram men också som beslutsunderlag för kommunen
och andra myndigheter i frågor som rör planering, bygglov och
resurshushållning. Översiktsplanen fungerar till exempel vid underlag
för arbetet med detaljplaner men den är också vägledande när beslut
som rör mark- och vattenanvändning och byggande ska fattas enligt
annan lagstiftning än plan- och bygglagen. I vissa avseenden använder
kommunen också den fördjupade översiktsplanenen som ett underlag i sin
verksamhetsplanering.

Den fördjupade översiktsplanen ska kunna användas som underlag för
beslut om:
• Arbete med detaljplaner.
• Bygglovprövning i områden utanför detaljplan inom planområdet.
• Beslut om markanvändning som kräver överblick och/eller samordning
över detaljplanenivå, till exempel gator, gång- och cykelvägar och
parkeringar.
• Beslut om markanvändning som inte kräver detaljplan eller bygglov inom
planområdet.
• Beslut som rör mark- och vattenanvändning och byggande som ska fattas
enligt annan lagstiftning än plan- och bygglagen.
Kommunens inställning till olika allmänna och statliga intressen och hur
kommunen väger dessa intressen mot varandra ska också framgå av den
fördjupade översiktsplanen. Planen är med andra ord ett instrument för
dialogen med staten om riksintressen. I den mån stat och kommun är
överens om hur riksintressena ska behandlas kan översiktsplanen ses som
en överenskommelse i frågor som rör dessa.

FÖP norra kusten, Varbergs kommun
Samrådshandling
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Inledning

Barnkonventionen

Barnkonventionen antogs
av FN:s generalförsamling
den 20 november
1989. I Sverige började
barnkonventionen gälla
1990. Barnkonventionen
är en juridisk
överenskommelse och
staten bär det folkrättsliga
ansvaret för att
förpliktelserna uppfylls.
En konvention är juridiskt
bindande. Alla, från
föräldrar till beslutsfattare
på alla nivåer i samhället,
har ett ansvar enligt
barnkonventionen för att
se till att detta synsätt och
dessa rättigheter efterlevs.
Barn är man enligt FN
konventionenupp till och
med 18 år.
Alla artiklar i
barnkonventionen är
viktiga och utgör en
helhet. Men det finns fyra
grundläggande principer
som alltid ska beaktas
när det handlar om frågor
som rör barn:

Planprocessen
Uppstart

För att, i ett tidigt skede, fånga in allmänhetens tankar och synpunkter
om det område de bor och verkar i genomfördes våren 2014 fem
workshopar. Dessa riktade sig framförallt till de boende i FÖP-området
samt till företagare i trakten. För att, i linje med barnkonventionen, fånga
in barns perspektiv genomfördes två av dessa workshopar för barn i
mellanstadieåldern.
Frågorna som ställdes var:
• ”Vad är bra med området idag?”
• ”Vad är mindre bra/hur kan det förbättras?”
• ”Beskriv ett drömscenarium/hur vill du att området ska se ut i
framtiden?”

Många intressanta, kreativa och genomtänkta tankar fördes fram. Samtliga
är sammanfattade på kommunens hemsida, www.varberg.se. Fördelarna
har varit många med den tidiga dialogen. I mångt och mycket handlar
det om att tidigt skapa goda relationer och informera om kommunens
pågående arbete samt att hämta in synpunkter och kunskap från de
boende i området.

• att alla barn har samma
rättigheter och lika värde
• att barnets bästa ska
beaktas vid alla beslut

• att alla barn har rätt till
liv och utveckling

• att alla barn har rätt att
säga sin mening och få
den respekterad
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Inledning

Samråd
När kommunen upprättar ett förslag till fördjupad översiktsplan ska
den samrådas med länsstyrelsen, berörda kommuner och regionala
organ som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och planering av
transportinfrastruktur. Kommunmedborgarna och enskilda i övrigt,
andra myndigheter och sammanslutningar som kan ha ett väsentligt
intresse av förslaget ska ges tillfälle att delta i samrådet. Syftet med
samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge dem som kan bli
berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning.
Resultatet av samrådet ska kommunen redovisa i en samrådsredogörelse.
I samrådsredogörelsen dokumenterar kommunen de förslag som
framkommit under samrådet och redovisar i vilken utsträckning de
tillgodoses i det nya planförslaget
Uppstart

Samråd

Utställning

Antagande

Utställning
Efter de ändringar och kompletteringar som gjorts med anledning av de
synpunkter som kommit fram under samrådet ska planförslaget, inklusive
miljökonsekvensbeskrivning, ställas ut i minst två månader.

Antagande

Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i ett
särskilt utlåtande och i denna redogöra vilka eventuella ändringar i planen
som synpunkterna lett till. FÖP:en ska sedan antas av kommunfullmäktige.

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

Alla översiktsplaner ska miljöbedömas i en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). Miljöbedömningen är en process i vilken MKB:n utarbetas. MKB:n
är inte en del av planen utan utgör ett beslutsunderlag för beslut som
rör planen. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter
i planen så att en hållbar utveckling främjas. MKB:n ska fokusera på de
planeringsfrågor som är prioriterade och som kan antas ge betydande
påverkan ur någon miljö- eller hälsoaspekt eller där miljöpåverkan
är osäker. I MKB:n ska den betydande miljöpåverkan som planens
genomförande kan leda till liksom förslag till åtgärder för att lindra dessa
konsekvenser beskrivas.

Plan- och bygglagens krav att översiktsplanens konsekvenser ska framgå
finns fortfarande kvar. Detta innebär att planens konsekvenser som inte får
betydande påverkan på miljön, men som är rimliga att redovisa med tanke
på planens nivå och innehåll, ska redovisas i denna planhandling.
Miljökonsekvensbeskrivningen för fördjupningen av översiktsplanen för
norra kusten ligger som en separat bilaga.

FÖP norra kusten, Varbergs kommun
Samrådshandling
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Inledning

Planområdet

Fördjupning av översiktsplan för Varbergs kommun omfattar det
norra kustområdet av kommunen. Planområdet sträcker sig från
kommungränsen i norr till söder om Tångaberg. I öster går gränsen vid
motorvägen E6, undantagsvis Stråvallakyrkby och ett verksamhetsområde
öster om E6:an vid trafikplats nr 56. De samhällen som innefattas är
Löftaskog, Väröbacka, Limabacka, Bua, Åskloster, Årnäshalvön, Stämmet,
Kärradal och Tångaberg. Ringhals och Södra cell är lokaliserade inom
området. Planen benämns FÖP norra kusten.
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Inledning

Bakgrund

Norra kustområdet i den nordvästra delen av Varbergs kommun är ett av
de mest expansiva i hela Hallands län och har en stor utvecklingspotential
för verksamhetsutveckling och för tillkomst av nya bostäder. Dagens
fördjupade översiktsplan för norra kusten är antagen 2001 och mycket har
hänt sedan den togs fram.
•

•

•

Södra Cell kommer att utöka sin verksamhet de kommande åren. Att
företaget väljer att expandera i det befintliga läget indikerar på att
det anses strategiskt och logistiskt lämpligt att satsa just här. Det kan
i sin tur motivera andra verksamheter att etablera sig i trakten. Att
som kommun skapa sådana förutsättningar ligger helt i linje med
kommunens vision om att bli Västkustens kreativa mittpunkt!
Den redan idag förhållandevis goda infrastrukturen i området,
kommande redan kända samt framtida möjliga satsningar på
järnvägssidan gynnar utvecklingen i Varbergs kommun och bäddar
för en positiv utveckling inom FÖP-området. En ny järnvägsstation i
Väröbacka skulle sätta området på kartan på ett nytt sätt. Stationen
i Åsa (Kungsbacka kommun) har också haft en positiv inverkan och
skapat förbättrade möjligheter att ta sig till och från FÖP-området på
ett hållbart sätt.

Bostadsbristen i Varbergs kommun är hög, både när det gäller småhus
men också hyres-och bostadsrätter. Att tillskapa fler bostäder de
kommande åren står högt på kommunens agenda och här ses Norra
kusten området ha goda förutsättningar inom ett antal utpekade
områden för framtida bostadsbyggnation (se avsnittet Förslag)

Allt detta sammantaget med områdets idag unika natur-och kulturmiljöer
och det attraktiva läget längs kusten har medfört ett behov av att
undersöka den framtida potentialen av att utveckla men också bevara
området.

FÖP norra kusten, Varbergs kommun
Samrådshandling
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PLANFÖRSLAG
Mål och strategier

Planförslagets struktur

Bebyggelsestruktur - tätort

Bebyggelsestruktur - landsbygd

Utvecklingområden
Infrastruktur

Genomförande

Planförslag

Mål och strategier
Kommunens vision

Idag sätts ambitionen för kommunens utveckling genom kommunens
vision ”Varberg som Västkustens kreativa mittpunkt år 2025”. För att
lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar
förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.
FÖP norra kusten har tagit fasta på visionen och arbetat vidare med ett
mål som presenteras nedan. Målet är indelat i tre delar som presenteras på
följande sidor.

MÅL

Den fördjupade översiktsplanen för norra
kustområdet ska sträva mot en långsiktig hållbar
utveckling genom att möjliggöra en god livs- och
företagsmiljö samt värna och tillgängliggöra
natur- och rekreationsområden.
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Planförslag

Värna och tillgängliggöra natur-och rekreationsområden
FÖP-området som helhet präglas av dess koppling till havet, stränderna
och kustlandskapet. Vid planering och exploatering har kommunen ett
ansvar för att även i framtiden kunna ge boende och besökare möjlighet
att uppleva en natur med höga kust- och naturvärden. Det kan handla om
att göra kusten tillgänglig för alla, att planera för vatten som en tillgång
i bebyggd miljö, att förtäta med upplevelser, aktiviteter och biologiska
värden samt att ersätta natur- och rekreationsvärden som går förlorade vid
byggnation. Se förslag nedan på riktlinjer för att uppnå målet. Det går även
att läsa mer i Varbergs kommuns grönstrategi ”Simma, lek och svärma”.
Inriktning
• Planera en kust för alla.
• Utveckla strandlivet och badkulturen.
• Planera med vatten som en tillgång i bebyggd miljö.
• Förtäta med upplevelser och aktiviteter och med biologiska värden.
• Planera för nya punkter, platser och områden d.v.s. varje
bebyggelseexploatering ska föregås av en noggrann inventering
av natur- och rekreationsvärden för att kunna ta vara på befintliga
kvalitéer när nya utemiljöer skapas.
• Skydda grönområden med höga natur- och rekreationsvärden.
• Natur- och rekreationsvärden som förloras vid byggnation ska ersättas.

Trollaviken
FÖP norra kusten, Varbergs kommun
Samrådshandling
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Planförslag

God företagsmiljö
I området ligger två av de
största arbetsplatserna i
Varbergs kommun, men också
en mångfald av mindre företag
samlade längs och kring väg
845. Parallellt med det starka
intresset av att säkerställa
de höga naturmiljövärdena
och ge förutsättningar för
fortsatt bebyggelseutveckling
är det av synnerligen stor
vikt att säkerställa långsiktiga
utvecklingsförutsättningar
för arbetsplatser, ur både
ett sysselsättnings- som ett
näringslivsperspektiv. Såväl
Väröbruk sett söderifrån
Ringhals som Södra Cell är
beroende av sin respektive
placering och att skyddsavstånd är säkerställda. Dessa kan ändå ha
påverkan på omgivningen i form av exempelvis transporter av gods eller
en omfattande pendlingstrafik.

Tillgänglighet till goda pendlingsmöjligheter eller effektiva transporter är
en viktig lokaliseringsfaktor. FÖP:en understödjer hållbara transporter för
gods- och pendlingstrafik och därför är det viktigt att utgå från de större
infrastrukturstråken även när det gäller lokalisering av verksamheter.
Radikalt förbättrade pendlingsmöjligheter till Göteborgsregionen kan ge
en positiv verksamhetsutveckling i området.

Inriktning
• Kommunen ska ha god framförhållning i strategiska markförvärv för
att möjliggöra etablering av nya verksamheter.
• Kommunen ska sträva efter att tillhandahålla byggklar kommunal
mark för verksamheter i sådan takt och omfattning att efterfrågan kan
tillgodoses.
• Vid planläggning ska kommunen tillskapa förutsättningar för en god
markhushållning med yteffektiv användning och hög exploateringsgrad
för att så långt som möjligt undvika att ytterligare jordbruksmark tas i
anspråk.
• I planering och genomförande av projekt ska hållbarhetsaspekter
beaktas och goda miljömässiga lösningar sökas.
• Vissa områden, eller delar av områden, ska planeras så att
likartade verksamheter samlas i kluster. Detta gäller i synnerhet
kunskapsintensiva verksamheter som kan gynnas av att ligga
geografiskt nära andra kunskapsintensiva verksamheter.
• Det ska skapas kreativa miljöer för kunskapsintensiva verksamheter.
• Det ska finnas lokaler i varierande storlek och även med låga hyror. Det
kan innebära att befintliga lokaler bör sparas i områden som genomgår
stadsförnyelse för att uppnå en mix av lokaler som passar för olika
förutsättningar.
S. 18 (104)
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God livsmiljö
Vad som kännetecknar en god
livsmiljö är i många avseenden
individuellt. I den fysiska
samhällsplaneringen brukar det
ofta handla om att det ska finnas
förutsättningar för en enkel vardag,
med bra tillgång till kollektivtrafik
och offentlig och kommersiell
service. Därutöver handlar det
också om en boendemiljö fri från
föroreningar och störningar, och
med enkel tillgång till natur- och
kulturmiljöer samt områden för
rekreation och friluftsliv. En god
livsmiljö ska främja möten mellan
människor av olika ålder och
socioekonomiskt sammanhang.
Bostäder i Väröbacka
En god livsmiljö är inkluderande
och trygg. En god livsmiljö skapar
förutsättningar för ett långsiktigt boende.

Efterfrågan på boende i kustzonen är mycket stort på grund av de värden
som finns vid havet, samtidigt som det är av överordnat intresse att dessa
värden ska vara tillgängliga för alla. En del av den enkla vardagen är att
kunna ha tillgång till en stor arbetsmarknadsregion.

I ett sådant samlat perspektiv uppfyller befintliga orter inom det norra
kustområdet väl vad som utgör en god livsmiljö. Utvecklingsområdena har
vart och ett sina specifika historiska och platsbundna förutsättningar som
ligger till grund för en framtida utveckling.

Inriktning
• Koncentrera bebyggelsen i serviceorter och längs med
kollektivtrafikstråk som utgår ifrån närhet till skola, service m.m.
• Satsa på centrumförnyelse i serviceorterna.
• En blandning av bebyggelsetyper och t.ex. bolokaler och bygggemenskaper.
• Vid planläggning ska det alltid prövas ifall det är möjligt att få in
funktioner som är underrepresenterade i området och som bidrar till
en godare livsmiljö.
• De fem utpekade utvecklingsområdena utvecklas på ett sätt som bidrar
till att de kompletterar och stärker varandra.

FÖP norra kusten, Varbergs kommun
Samrådshandling
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Övergripande strategier

För att uppnå det uppsatta målet har 4 strategier tagits fram:

• Byggnation ska ske koncentrerat till serviceorterna och
få utvalda punkter längs befintligt kollektivtrafikstråk.
• Skapa förutsättningar för en kollektivtrafiknod som på
sikt kan utvecklas till en järnvägsstation i Väröbacka
genom ett ökat befolkningsunderlag.

• Byggnation ska ske på andra platser än de med höga
natur- och rekreationsvärden, värdefull jordbruksmark
eller översvämningshotade områden.
• Befintliga och framtida verksamheter ska ges
förutsättningar att utvecklas och nyttja hållbara
transporter.
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Öp 2010:s defintion
av en serviceort:

Med serviceort menas ort
utanför staden där det
finns omfattande offentlig
service. De utpekade
serviceorterna inom
området är Limabacka/
Väröbacka och Bua.

Tätort

En tätort enligt SCB är
ett område där det bor
minst 200 personer, är
max 200 meter mellan
byggnaderna och max
50% fritidshus. Det
finns fyra tätorter enligt
scb:s definition inom
planområdet, Löftaskog,
Bua, Väröbacka och
Tångaberg.

Planförslagets struktur

Planförslaget utgår från en bebyggelseutveckling
på Östra Årnäshalvön och i befintliga tätorter;
Väröbacka, Bua, Tångaberg och Löftaskog,
längs med ett utbyggt kollektivtrafikstråk. Ett
stationssamhälle föreslås i Väröbacka för att
skapa underlag för en ny järnvägsstation på
Västkustbanan. Därutöver redovisas framtida
utvecklingsmöjligheter för verksamheter i
anslutning till Södra Cell och området kring
korsningen E6 och väg 850, trafikplats nr 56.

LÖFTASKOG

VÄRÖBACKA
/LIMABACKA
BUA
LÄNGS MED INDUTRISPÅRET

ÅRNÄSHALVÖN
Med tillkomsten av ett starkt kollektivtrafikläge,
med regionaltågförbindelse på sträckan VarbergTÅNGABERG
Göteborg, ökar förutsättningarna för att bo i
Varbergs kommun och kunna pendla med hållbara
VARBERG
färdmedel till och från Göteborgsregionen, men
även till Varberg. Det ökar samtidigt möjligheten
för anställda vid Ringhals och Södra Cell att pendla kollektivt. Det stärker i
sin tur ytterligare Bua som serviceort i kommunen, liksom omlandet kring
Väröbacka i övrigt.

Genom att förespråka en koncentration av tillkommande bebyggelse till de
befintliga serviceorterna, skapas underlag för kollektivtrafik, skolor och
förskolor, närservice och utbyggnad av teknisk infrastruktur, samtidigt som
det ger en närhet som kan göra vardagen smidig. Inte minst innebär det att
Varbergs kommun kan fortsätta att växa i befolkning inte helt utan att ta
i anspråk eller förringa de områden och kvalitéer som gör kommunen så
attraktiv.
Med föreslagen utbyggnad inom planområdet och med ett nytt
stationssamhälle med järnvägsstation i Väröbacka ger FÖP:en utrymme
för ytterligare ca 4000 bostäder, vilket motsvarar ca 9000 nya invånare
varav ca 5000 invånare föreslås i stationssamhället i Väröbacka. Det är
nödvändigt att koncentrera en väsentlig del av utvecklingen till Väröbacka
för att få ett tillräckligt underlag för en järnvägsstation. Bostäder föreslås
tillkomma i lagom takt så att invånare, service och infrastruktur sker i
samklang och en naturlig variation vad gäller gestaltning uppstår.
Inom övriga områden föreslås ingen ny sammanhållen bebyggelse. Ett
förslag till bygglovskriterier för enstaka ny bebyggelse utanför utpekade
utbyggnadsområden har tagits fram se mer s. 26.
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Bebyggelsestruktur -tätort

Bostadsbebyggelsen koncentreras till serviceorterna Bua och Väröbacka/
Limabacka) och i de två tätorterna Tångaberg och Löftaskog längs med
kollektivtrafikstråket och på Östra Årnäshalvön. Förtätning förespråkas i
första hand innan nya orörda områden tas i anspråk.

En blandad bebyggelse förespråkas för att kunna erbjuda ett boende för
alla. Idag finns det främst villabebyggelse inom norra kustområdet och det
efterfrågas mer lägenheter. En blandning mellan villor, lägenheter, parhus
och radhus föreslås. I Väröbacka krävs en tätare bebyggelse för att kunna
skapa underlag för en järnvägsstation.

Utvecklingsområde

De utvecklingsområden som föreslås stå för huvuddelen av tillkommande
exploatering avgränsas mot omlandet av en begränsningslinje. I området
innanför denna linje ställer sig kommunen positiv till ny exploatering och
förtätning, även utanför de specifikt utpekade exploateringsområdena. För
all ny exploatering måste platsens lämplighet utredas även innanför denna
linje vad gäller t.ex. översvämningsrisk och geoteknik mm. Utanför linjen
tillåts ingen ny utbyggnad av sammanhållen bebyggelse. Utanför linjen kan
endast enstaka byggnader prövas och dessa måste då överensstämma med
de bygglovskriterier som tagits fram tillsammans med denna fördjupade
översiktsplan.

Förtätning

Förtätning innebär att öka exploateringsgraden i den byggda miljön, d.v.s. i
redan urbaniserade områden. Det kan ske på många olika sätt t.ex. genom
tillbyggnad, påbyggnad eller att lågexploaterade områden ersätts med ny
bebyggelse med högre exploateringsgrad. Utöver ökad exploateringsgrad
kan man förtäta med funktioner till exempel kan tillskapande av en
park också vara en typ av förtätning. Omvandling av äldre industri- och
hamnområden till bostadsbebyggelse och/eller verksamheter med en
högre utnyttjande av marken är ett vanligt exempel på förtätning.
I första hand bör redan hårdgjord mark tas i anspråk för ny bebyggelse.
Områden med kvalitativa kultur-, rekreations-, och naturvärden bör
bevaras och förtätning på dessa områden är inte lämplig. Förtätning
ska dock i första hand prioriteras före exploatering på jungfruligmark.
Vid detaljplaneprioritering ska lämpliga förtätningsprojekt vara högst
prioriterade. Förtätning förespråkas i Bua, Väröbacka/Limabacka,
Löftaskog, Tångaberg och Östra Årnäshalvön.
tätt och lågt som om man bygger glest och högt.
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Bebyggelsestruktur -Landsbygd
Särskilda bygglovskriterier

Norra kusten är ett område som är hårt utsatt för exploateringstryck. I
första hand hänvisas ny bebyggelse till de utpekade utvecklingsområdena
samt en utökning av industriområdet vid Södra cell och ett
verksamhetsområde invid av-/påfarten på E6 invid Väröbacka. Inom
utvecklingsområdena ska all ny bebyggelse föregås av detaljplaneläggning.

Arkitekturprogram

ATT BYGGA PÅ LANDSBYGDEN I VARBERGS KOMMUN
Riktlinjer för byggnation i inlandet...

Exploateringstrycket begränsas dock inte till dessa utvecklingsområden
utan är utspritt över området. Utanför utvecklingsområdena tillåts ingen
ny samlad bebyggelse. Enstaka ny bebyggelse prövas restriktivt och krav är
att bygglovskriterier nedan är uppfyllda. Som stöd för Byggnadsnämndens
bygglovsprövning i dessa lägen har området delats upp i 3 delområden för
vilka olika bygglovskriterier styr vilken typ och i vilka lägen ny bebyggelse
är möjlig att prövas.
Den restriktiva hållningen beror på att kommunen måste bevaka att det
byggs på rätt ställen så att vi får en hållbar struktur för vatten och avlopp,
vägar, kollektivtrafik, skolor och annan kommunal service för kommunens
invånare och för att värna och utveckla turism och naturvärden .

Delområde där generellt ingen ny bebyggelse tillåts

Detta delområde omfattas av restriktioner till följd av risker (från
kärnkraft, buller och framtida riskområden för översvämningar), och
värdefulla miljöer (natur- och kulturvärden, värdefull jordbruksmark och
rekreation).

Delområde där extra restriktiv hållning råder

VA, dagvatten och tillfartsväg måste kunna lösas på ett fullgott sätt.
Byggnadens placering ska även vara lämplig i landskapet. Se mer i Att
bygga på landsbygden i Varbergs kommun, Att bygga vid kusten i Varbergs
kommun och Program för kulturmiljövård. Ny bebyggelse eller avstyckning
får inte försvåra tillgängligheten till natur- och eller rekreationsvärde.
Utöver ovanstående skall dessutom minst ett av följande kriterier vara
uppfyllt;
•
•

Redan avstyckad tomt i lämplig storlek.
Del av markområde som utgör en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad.

Utveckling av innebörden av bygglovskriterierna
Avstyckad tomt i lämplig storlek.
• Lokaliseringen ska vara ämnad för bostadsändamål.

Del av markområde som utgör en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad.
• Lokaliseringen får inte förhindra tillgång till anslutande grönområde
för närboende eller för det rörliga friluftslivet.
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Väröbacka

mabacka

Etablering av hästgård.
• Hästgårdar ska utgöra en tydlig enhet med byggnader (ett
enbostadshus med stall, komplementbyggnad och eventuellt
ridhus) på egen areal omfattande minst fem hektar vid eventuell
fastighetsbildning.
• Hästar ska ha lämplig mark för bete och behov av rörelse.
• Förvaltningen prövar byggnadernas anpassning i landskapet,
samt att skyddsavstånd från stall och hästhagar till annan befintlig
bostadsbebyggelse är tillräckligt.
• Fördjupat samråd ska ske med förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.
• Etableringen får inte medföra olämplig bebyggelse som försvårar
framtida planläggning.

Delområde där restriktiv hållning råder

VA, dagvatten och tillfartsväg måste kunna lösas på ett fullgott sätt.
Byggnadens placering ska även vara lämplig i landskapet. Se mer
i Att bygga på landsbygden i Varbergs kommun och Program för
kulturmiljövård. Utöver ovanstående skall dessutom minst ett av följande
kriterier vara uppfyllt;

Åskloster

•
•
•

Redan avstyckad tomt i lämplig storlek.
Del av markområde som utgör en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad.
Etablering av hästgård.
Utvecklingsområde

Klosterfjorden

Delområde där generellt
ingen ny bebyggelse tillåts

845

Delområde där extra
restriktiv hållning råder
E6,E2

näshalvön

0

Kärrafjorden

Delområde där restriktiv
hållning råder

Kärradal

Torpa
Stämmet

Utsnitt ur karta

Tångaberg
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Restriktiv hållning vid prövning av enstaka bebyggelse
Extra restriktiv hållning vid prövning av enstaka bebyggelse
Oskrafferat, inte lämpligt för tillkommande bebyggelse
Cykelvägnät

Kärrafjorden
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Utbyggnadsområde för stationsläge 3

Stämmet

Årnäshalvön
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Motorväg

Föreslagen service

Större väg
Mindre väg

Tången

Föreslagen verksamhet

Järnväg

Balgö

Restriktiv hållning vid prövning av enstaka bebyggelse

Kärrafjorden

Kraftledning
Byggnad
Vattenområden
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Utvecklingsområden

Den planerade utbyggnaden för bostäder och verksamheter på Norra
kusten är indelad i 7 utvecklingsområden. Fem avser bostadsutveckling
och är tätorterna Väröbacka/Limabacka, Bua, Tångaberg och Löftaskog.
Det finns ingen rangordning eller etappindelning dessa emellan. En högre
exploateringsgrad än vad som utgåtts ifrån i denna FÖP kan möjligtvis vara
lämpligt inom de utpekade utvecklingsområdena. Dessa frågor kommer in
i ett senare skede i planeringsprocessen, tex i detaljplanearbetet.
Områdena beskrivs kortfattat område för område på kommande uppslag.
All ändrad markanvändning i utvecklingsområdena kräver detaljplan.
Områdenas exakta avgränsning avgörs i detaljplaneskedet.
Områdena är:
• Väröbacka
• Bua
• Tångaberg
• Löftaskog
• Östra Årnäshalvön
• Längs med industrispåret, Södra cell
• E6 verksamhetsområde

LÖFTASKOG

VÄRÖBACKA
/LIMABACKA

E6:an MOT

BUA
LÄNGS MED INDUTRISPÅRET

ÅRNÄSHALVÖN

TÅNGABERG

VARBERG
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Väröbacka
Väröbacka och Limabacka är två tätorter som har ett strategiskt läge längs
med väg 845, (”gamla E6:an”) ca 20 km från Varbergs tätort. Servicen
är uppdelade mellan samhällena idag. Nära orterna ligger de två stora
verksamheterna Södra cell och Ringhals.

Väröbacka ska vara en serviceort med ett attraktivt boende och en
egen identitet med närhet till Varberg och Göteborg. Det ska skapas
förutsättningar för ett minskat bilberoende och karaktäriseras av
gångavstånd till kollektivtrafik, handel och service. För att uppnå detta ska:
•
•
•
•
•
•
•
•

orten planeras med en kollektivtrafiknod/järnvägsstation.
järnvägens barriäreffekt och bullerstörningar mildras, så att orterna så
långt möjligt upplevs som en enhet.
kommunikationerna förbättras med nya cykelvägar och förbättrad
busstrafik.
bebyggelsen ska vara småskalig och ha högst täthet i de centrala
och stationsnära lägena där stadsmässighet med måttfull skala
eftersträvas.
det skapas ett attraktivt centrum med möjligheter till att utveckla såväl
offentlig, kulturell och kommersiell service som arbetsplatser och
bostäder.
vackra gaturum, park, byggnader, platser och utblickar karaktärisera
orten. Serviceorten planeras med barns- och ungdomars behov av goda
boende- och uppväxtmiljöer i åtanke.
det finnas en utvecklad grönstruktur med kopplingar till stråk ut i
landskapet.
planeringen av Väröbacka ska ha höga ambitioner vad gäller hållbart,
miljöanpassat och energisnålt byggande och boende.

Väröbacka som kollektivtrafiknod

En järnvägsstation vid Väröbacka har varit föremål för diskussion
tidigare och pekas ut i Översiktsplan för Varberg (2010) och i den tidigare
genomförda fördjupning av Översiktsplan för norra kusten, antagen 2001. I
viss utsträckning förekommer stationsläget även i övergripande planering
hos region Halland, Trafikverket och även inom Västra Götalandsregionen i
samband med långsiktig planering av framtida kollektivtrafik.
I Hallandstrafikens långsiktiga planering finns inga mål för en tillräckligt
lång period för att visa på en ny station vid Väröbacka. Prognosen för
2030 har inget utpekat stationsläge men behovet av nya stationer mellan
Kungsbacka och Varberg nämns som medel för ökad kollektivtrafikandel i
pendlingen mot Göteborg.

Inom Västragötalandsregionen (VGR) pekar man i prognoser och mål mot
en kraftigt utbyggd tågtrafik som motiverar en ny station vid Väröbacka.
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I planering för framtidens regionala kollektivtrafik (Målbild för Tågtrafik
2035) har VGR satt upp mål för en fördubbling av kollektivtrafikandelen
för det regionala tågresandet fram till 2035. Sammantaget med en allmän
ökning av trafiken skulle målet innebära en tredubbling av dagens
tågtrafik. I en kartbild från stråkstudien för Västkuststråket från Malmö till
Göteborg är stationen vid Väröbacka inritad för målåret 2035.

Kollektivtrafikandelen i pendlingstrafiken mellan Varberg och
kommunerna norrut längs västkuststråket är i snitt ungefär 25 % vilket
innebär en stor potential för en överflyttning till kollektiva resor.
Trafikverket ska bygga en ny, dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan
Göteborg och Borås. Den nya järnvägen ska stärka kommunikationerna
inom Västsverige, knyta regionens två största städer närmare varandra,
förbättra kommunikationerna till Landvetter flygplats och är en länk i en
ny stambana mellan Stockholm-Göteborg via Jönköping. Järnvägen ska ge
snabbare resor mellan storstadsregionerna, smidigare arbetspendling och
ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats. Byggstart är beräknad till 2020.
Västlänken i centrala Göteborg är en tunnel för pendel- och regiontåg
under centrala Göteborg. Tre nya underjordiska stationer ska byggas vid
Korsvägen, Haga och Göteborg C. Detta ger en ökad kapacitet för pendeloch regiontågtrafiken och en ökad tillgänglighet till staden. Västlänken
beräknas vara klar för trafik 2026.
Dessa två järnvägsprojekt ihop med Varbergs nya station, tunnel och
dubbelspår är viktiga byggstenar i ett förbättrat transportsystem i
Västsverige. Detta ger en förutsättning för tillväxt i kranskommunerna.
Väröbacka har ett attraktivt läge längs med västkustbanan och ligger
mellan Varberg och Åsa. Väröbacka kan serva ett stort omland och
ge bra förbindelser mot Göteborg, Landvetter och i förlängningen
Stockholm i och med de nya spåren. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv är
närheten till omvärlden en aspekt som gör området både attraktivt och
konkurrenskraftigt.

Lokaliseringsstudie för en station i Väröbacka

För att utreda möjligheten till ett stationsläge och stationssamhälle
har Varbergs kommun låtit en utomstående konsult tagit fram en
lokaliseringsstudie för att titta på ett möjligt stationsläge.

Fyra olika möjliga lägen har presenterats i utredningen. Varbergs
kommunen har valt att gå vidare med tre av de fyra stationslägena i
samrådsmaterialet. Skälet till att ett av stationsområdena tagits bort är
att det ligger på översvämningshotad mark och avlägset i förhållande till
Väröbacka och Limabacka.

Att utveckla Väröbacka som ett framtida stationssamhälle kan ses som en
stegvis process där serviceorten i ett första skede är en kollektivtrafiknod
som på längre sikt skulle kunna utvecklas till att bli en järnvägsstation.
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FÖP norra kusten, Varbergs kommun
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Planförslag

Förutsättningar för järnvägsstation i Väröbacka
Förutsättningarna för att bygga en ny station består av en rad faktorer
som måste vägas mot varandra. Kostnad och nyttan bör vara i balans för
att motivera etablerandet. Tekniska förutsättningar, befolkningsunderlag
och restidsförlängning för uppehåll på station är faktorer som måste
vägas in. Beslut om byggande av station ligger hos Region Halland medan
Trafikverket ansvarar för uppförandet i samverkan med kommunen.

De två viktigaste förutsättningarna för möjlighet att anlägga en station är
att det måste fungera ur spårgeometriska förutsättningar och att det måste
finnas ett tillräckligt antal resande som använder den nya stationen.

Stationsnärhetsprincipen

Dagens underlag i den föreslagna stationens närhet är troligen inte
tillräcklig för att uppväga restidsförlusten som ett uppehåll ger.
En avgörande faktor för möjligheterna att motivera en ny station
handlar därför om att skapa en bebyggelsestruktur som ökar
befolkningsunderlaget i stationens närområde.
Inom planering för ökat tågresande talar man om den så kallade
”stationsnärhetsprincipen” som innebär att stationen både behöver
funktioner för själva resandet och bostäder och verksamheter som ger
resandeunderlag. Pendelparkering för bil och cykel, resande service med
information och väntutrymme, vardagsservice i form av dagligvaruhandel,
barnomsorg är exempel på funktioner som behöver finnas i stationens
närhet för att underlätta och öka kollektivresandets attraktivitet. Den
största effekten kan ses med en bebyggelse inom 500 meters radie från
stationen.

FÖP norra kusten, Varbergs kommun
Samrådshandling
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Stationsläge 1
Kring det norra stationsläget (stationsläge 1) består marken
huvudsakligen av jordbruksmark varav huvudparten är klass 6. Stora delar
av området är beläget utefter ett antal mindre vattendrag. Marken norr
och väst om stationsläget består av gyttjelera med stor mäktighet vilket
innebär höga kostnader för grundläggning av bebyggelse.
Tätare bebyggelse föreslås längs med väg 845 öster om stationsläget. Väg
845 bör kunna ges betydelse som huvudgata med en koncentration av
den service och handel som kan lokaliseras till Väröbacka. Den glesare
villabebyggelsen föreslås i söder lämpligen mot befintlig bebyggelse i
Limabacka.

Kartan visar det norra stationsläget (stationsläge 1) med möjligt
bebyggelseområde i de olika cirklarna. Den yttre cirkeln visar radien 1 km, den
mellersta cirkeln radien 500 meter och den innersta cirkeln radien 250 m.

FÖP norra kusten, Varbergs kommun
Samrådshandling
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Stationsläge 2
Stationsläget som identifierades på workshopen har stora likheter med
stationsläge 1 men en lägre andel värdefull jordbruksmark vilket ger
förutsättningar för en högre exploatering. Kring plattformarna finns
flera befintliga passager under spåren vilket ger god tillgänglighet utan
stora ombyggnader. Stationsläget har även en god koppling till befintlig
samhällsservice i Väröbacka.

Kartan visar det mellersta stationsläget (stationsläge 2) med möjligt
bebyggelseområde i de olika cirklarna. Den yttre cirkeln visar radien 1 km, den
mellersta cirkeln radien 500 meter och den innersta cirkeln radien 250 m.
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Stationsläge 3
Stationsläge 3 ligger direkt söder om befintlig bebyggelse i Limabacka. I
den sydöstra delen av det utpekade utvecklingsområde för Väröbacka är
det mer sammanhängande skogsmark och mer kuperad terräng. Markens
byggbarhet bedöms som god.
En komplikation när det gäller utvecklingen av marken sydväst om
stationsläge 3 kan vara anslutningen av industrispåret till Södra Cell
som går på mark som är mycket strategiskt belägen. Tågen till/från
Södra Cell går ca 4 gånger per dygn men väntas öka till 7 turer per dygn.
Tätare bebyggelse föreslås därför i huvudsak kring stationen och med
tyngdpunkten på den norra sidan av stationen, längs väg 845 ombyggd till
miljöprioriterad genomfart.

Kartan visar det södra stationsläget (stationsläge 3) med möjligt
bebyggelseområde i de olika cirklarna. Den yttre cirkeln visar radien 1 km, den
mellersta cirkeln radien 500 meter och den innersta cirkeln radien 250 m.

FÖP norra kusten, Varbergs kommun
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Ny bebyggelse enligt stationsnärhetsprincipen
Väröbacka och Limabacka bör på sikt växa ihop mer och det ska vara
enkelt att kunna ta sig mellan orterna. De ska fortsätta utvecklas som en
serviceort.

Var en kollektivtrafiknod eller eventuell järnvägsstation kan placeras är en
viktig utgångspunkt för bebyggelseplaneringen. Inom planområdet finns
tre alternativa placeringar, norr om Väröbacka (läge 1), i Väröbacka (läge
2) och söder om Väröbacka (läge 3).

Planförslaget innebär en ökning av befolkningen i orterna med ca 50006000 nya boende för att kunna få ett underlag för en järnvägsstation. Detta
innebär att kommunen måste titta på hur det nya samhället kan fungera
med infrastruktur, service mm. Huvudinriktningen för området är relativt
tätt närmast tågstationen och glesare längre ut.
Utbyggnaden av Väröbacka/Limabacka beräknas pågå under lång
tid. Det är därför inte möjligt att i detalj beskriva den arkitektur och
boendemiljö som kan komma till under olika utbyggnadsperioder. Viktiga
utgångspunkter är dock att bebyggelsen ska vara småskalig men med
hög täthet närmast stationen, innehålla olika former av boende och
karaktär. Ett miljövänligt byggande med sunda material och minskad
energianvändning ska eftersträvas.

Skola

Vid en utbyggnad av Väröbacka kommer det finnas behov av en ny eller
utbyggd skola.
Förskolor bör lokaliseras centralt nära bostäder och med närhet till
grönytor, med fördel längs gång- och cykelstråken mot centrum och
stationen. På så sätt ges möjlighet att kombinera ”hämta och lämna”
på förskolan med arbetsresor med tåg/buss eller ärenden i Väröbacka
centrum.

Centrum

Väröbacka föreslås på sikt bli en komplett ort, med en betydligt större
befolkning än idag. Det är därför väsentligt att det skapas möjligheter till
ett attraktivt centrum, där såväl offentlig, kulturell och kommersiell service
som arbetsplatser kan utvecklas.

Grönstruktur

Utbyggnaden av Väröbacka i ett område med mycket odlingslandskap
medför ett behov av park/grönområde inom utbyggnadsområdet och
med stråk ut till omgivningarna. Målet med park och stråk är att skapa
bra tillgänglighet, varierade upplevelser och med olika funktioner. En
parkmiljö behöver tillskapas i området med lekmöjligheter. Förslagsvis
placeras en av kommunens utflyktslekplatser här för att skapa attraktivitet
och dragningskraft till orten.
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Infrastrukur
Bualedningen är en ny spillvattenledning från Bua till Getteröverket.
Ledningen förväntas stå klar 2017. Innan denna är utbyggd kan ingen mer
bebyggelse uppföras i Bua och söderöver.

Dagvatten

Målsättningen i orten är att skapa en ekologiskt riktig dagvattenhantering,
genom en långsam avrinning i ett s k ”trögt system”. På så vis efterliknas
vattnets naturliga kretslopp och mängden dagvatten (regnvatten) från tak
och andra hårdgjorda ytor som går ut till diken, ledningar och recipienter
kan minskas. Öppna dagvattensystem är ett välkommet inslag i den nya
bebyggelsen och i parkområdet.

Gatunät

Vägen genom Väröbacka behöver ändra karaktär, med lägre hastigheter
och en trevlig gatumiljö för främst oskyddade trafikanter.

Gång & cykel

Cykelväg föreslås längs med 845.

Kollektivtrafik/Busstrafik

Två prioriterade busshållplatser ska finnas, en i söder vid korsningen
850 och 845 och i norr vid väg 848. En större kollektivtrafiknod där de
allra flesta bussar stannar ska finnas vid stationsläget, vilket då kan vara
antingen den norra eller södra busshållsplatsen. Busstrafik bedöms vara
utgångspunkten för kollektivtrafikförsörningen under en lång period.

Verksamhetsområden

Områden för verksamhet och kontor kommer finnas inom området, var
dessa placeras beror på järnvägsstationens läge.

Serviceområden

Det är viktigt att serviceområdena i Väröbacka ges möjlighet att växa.

FÖP norra kusten, Varbergs kommun
Samrådshandling
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Väröbacka

BUA
Bua är ett äldre fiskeläge som har byggts ut mycket under en kort period
på 60- och 70-talet i och med att Ringhals och Södra cell byggdes. För
Limabacka
att förbättra
variationen på bostäder och ålderstrukturen och bibehålla
serviceunderlaget behöver fler bostäder, service och verksamheter
tillskapas. Bua ska fortsätta vara en av kommunens serviceorter och
utvecklas därefter.
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Cykelväg föreslås längs medÅskloster
Buavägen.

N Horten

Sanddamm

Kollektivtrafik

S Horten

845

I Bua hamn har en busshållplats tillskapats, detta kommer vara
Klosterfjorden
huvudhållplatsen.
Även Bua center är en viktigt punkt där en prioriterad
busshållsplats föreslås läggas.

Natur och rekreation

E6,E2

Årnäshalvön

En tätortslekplats föreslås i Bua, lekplatsen bör placeras i anslutning till
naturmark, eller innehålla en öppen yta för fri rörelse och aktivitet.
0

Prästaskär
Knarrskär

Kärradal

Torpa

Infrastruktur

Stämmet
Kärrafjorden
En ny rondell
föreslås vi Buas entré med en väg in
i det nya föreslagna
bostadsområdet i söder.

Tångaberg ska byggas från Bua ner till
En ny spillvattenledning, Bualedningen,
Varberg, den beräknas vara klar 2017. Innan denna är klar kan man inte
Tången
koppla på fler fastigheter.
Gunnestorp
Balgö

Bua hamn och dess verksamheter och ändamål behöver studeras närmare.
Fyrstrandsfjorden

Grässkär

Bebyggelse

Klåback
Sadeln
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Bläshammar

Bua är växande ort med en tydlig identitetFyrkullen
och framåtanda. Målsättningen
ärBalgöfjorden
att på olika sätt stötta Bua i den här utvecklingen. I Bua finns inte
Trönningenäs
så mycket
oexploaterad mark att ta
i anspråk för ny bebyggelse med
3 Kilometers
hänsyn till bl.a. högklassig jordbruksmark och översvämningsrisken. Den
mark som avsätts för bostadsbebyggelse kan vid full utbyggnad år 2030
innehålla ca 770 bostäder. En variation av boendetyper behövs här såsom
lägenheter i olika storlekar och upplåtelseform, rad- och parhus och villor.
Det finns ett behov av trygghetsbostäder i Bua, då det idag inte finns några.
Förslagsvis ska dessa placeras centralt. I Bua hamn är en bygg-gemenskap
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Samrådshandling

Löftaskog
Planförslag

Vendelsö

Sallebacka
Stavder
Vendelsöfjorden

Ustö

Strå

på gång vilket är en boendeform som Varbergs
kommun har tagit ett
Knarrkär
politiskt beslut om att pröva och stötta, och kan ses som en inspirationskälla
att pröva implementera nya boendeformer och stärka Varbergs kommuns
Gloppe
attraktivitet.

Sallebacka
Det finns några (5) nya föreslagna områden för bostäder och ett område
Stavder
för verksamheter. På övriga områden så bör man satsa på förtätning om det
prövas lämpligt.

Skällåkra

En förtätning på Bua center med bostäder skulle kunna ses som en
Skällåkra
Gloppe
möjlighet. Det skulle innebära att man samlar
människor vid en central
punkt i Bua med närhet till service. Om detta är möjligt tekniskt är något
som behöver utredas vidare.
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Skällåkra

Väröbacka

Bua, delområde 1, bostäder
Område placerat bakom Centrum och kyrkan. Området är jordbruksmark
klass 5 och de östliga delarna klass 6 och det ligger inom MB 4 Delar av
Limabacka
området är utpekat som våtmarksinventering. . Den östra delen av området
är med i Kulturmiljövårdsprogramet. Området är idag till största del i
privat ägo, en smal remsa i den västra delen är kommunal. Området är ca
19 ha och det kan inrymma ca 600 bostäder.

afjorden
Bua

850

Inriktning
Åskloster
Området ligger centralt nära
Bua center och bör därför inrymma en tätare
bebyggelse. En variation av boendetyper behövs här såsom lägenheter
Sanddamm
i olika storlekar och upplåtelseform, rad- och parhus och villor. En
etappindelning bör göras vid vidare planering.

N Horten

Klosterfjorden

Övervägande
Värdefull jordbruksmark tas i anspråk, detta anses motiverat då det
ligger inom tätorten på ett strategiskt läge för bostäder och Bua är en av
kommunens serviceorter.

S Horten
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Prästaskär
Knarrskär

Att tänka på vid exploatering
• Viktigt att bebyggelsen anpassas
Kärradal med försiktighet till naturen
• Förslagsvis en tätare bebyggelse med tanke på närhetenTorpa
till centrum.
• Kulturmiljövärden måste tas hänsyn till
Kärrafjorden

Stämmet

Bua, delområde 2, bostäder

Området är beläget öster omTångaberg
Bua strand längs med och söder om Bua
bygata. Området är idag jordbruksmark klass 6. Det är idag fornminne över
hela området, stenåldersboplats. Det
ingår i riksintresse för MB4 och ligger
Tången
Gunnestorp
inom kulturmiljövårdsprogrammet.
Fastigheten är privatägd. Området
Balgö
skulle kunna inrymma ca 40 bostäder.
Fyrstrandsfjorden

Klåback
Sadeln
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Övervägande
Grässkär
Bläshammar
Då området ligger inom Bua samhälles infrastruktur
så har en avvägning
Fyrkullen
gjorts att det anses lämpligt att exploatera denna mark trots hög
jordbruksklass.
Det anses viktigare att exploatera mark inom befintlig
Balgöfjorden
Trönningenäs
3 Kilometers än att ta oexploaterad
samhällsstruktur
mark utanför orten i anspråk.

Inriktning
Området föreslås exploateras med en variation av boendetyper. Området
ligger nära Bua bygata och särskild hänsyn bör därför tas.

Att tänka på vid exploatering
• Fornminne måste utredas vilket kan innebära en dyrare exploatering
• I detaljplan ska det ställas krav på husens utformning och läge då det
ligger inom kulturmiljövårdsprogammet.
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Skällåkra

Bua, delområde 3, bostäder
Området är beläget på slutet av Kustroddarevägen i söder delen av Bua.
Båtafjorden
Området är idag jordbruksmark. I sydöstra delen av området ligger
värdefull ängs- och betesmark. I väster gränsar det till strandskyddet. Ingår
även i kulturmiljövårdsprogrammet. Fastigheten är privatägd. Området
skulle kunna inrymma ca 10 bostäder.
Att tänka på vid exploatering
• Värdefull ängs- och betesmark ska inte bebyggas

Bua

N Horten

Sandda

Bua, delområde 4, bostäder
Området ligger längs med Kvarndammsvägen som en fortsättning på
det nybyggda området men bara en tomtrad. Området kan inrymma 10
Teckenförklaring
bostäder.
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Prioriterade kollektivtrafiknod
Föreslagen GC-väg

Att tänka på vid exploatering:
• Visuellt smälta in, kan synas från havet
• Inte blanka tak

Stationsläge 1

Utbyggnadsområde för stationsläge 1
Stationsläge 2

Prästaskär

Utbyggnadsområde för stationsläge 2

Knarrskär

Stationsläge 3

Bua, delområde 5, bostäder

Utbyggnadsområde för stationsläge 3
Utvecklingsområde

Området är beläget i Bua hamn och är ett pågående planeringsprojekt för
bostäder. Området skulle kunna inrymma ca 90 bostäder och viss service
och mötesplatser.
Föreslagen bostadsbebyggelse
Föreslagen service

Föreslagen verksamhet
Cykelvägnät

Bua, delområde 6, Verksamheter

Infrastruktur
Motorväg

Större väg

Området ligger längs med väg 850 vid infarten till Bua. Området kan
inrymma kontor verksamheter och service. Då området ligger vid infarten
till Bua och där det även föreslås en rondell är utformningen viktig att ta
hänsyn till.
Mindre väg
Järnväg

Kraftledning
Byggnad

Vattenområden

Att tänka på vid exploatering:
• Icke störande verksamheter som kan störa närboende.
• Utformningen viktigt då det är infarten till Bua.

Förtätning

±

Skala 1:25 000

Klåback
Sadeln

0

0,75

Förslag på förtätning skulle kunna vara runt och på Bua center.

FÖP norra kusten, Varbergs kommun
Samrådshandling
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Tångaberg

Kärradal

Torpa
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Tångaberg
Tången

Tångaberg är en tätort som ligger längs med väg 845, (väg 845) ca 10
km från Varbergs tätort. Det bor ca 470 invånare i tätorten. I orten finns
Stämmet
lamptillverkaren Belid AB med ca 146 (allabolag) anställda. I orten finns en
förskola och en bensinpump. I anslutning till Tångaberg vid kusten ligger
Kråkeberg som är ett fritidshusområde där Balgöbrygga ligger.

GångGunnestorp
& cykel

Ny cykelväg föreslås längs med Kärravägen.

Kollektivtrafik

Fyrstrandsfjorden

Bläshammar
Fyrkullen

Trönningenäs

Två prioriterad busshållplats föreslås i Tångaberg längs med väg 845. En
vid befintlig busshållsplats centralt i området och en vid den norra utfarten
från Tångaberg vid föreslaget serviceområde.

Natur och rekreation

En tätortslekplatser föreslås i Tångaberg, lekplatsen bör placeras i
anslutning till naturmark, eller innehålla en öppen yta för fri rörelse och
aktivitet.

Skola

Med en ökad befolkning kan det bli aktuellt med en ny förskola.

Bebyggelse

I Tångaberg föreslås en utbyggnad av tre områden för bostäder och ett
område för service. Kråkeberg är ett fritidshusområde där kommunen
beslutat att öka byggrätten. En variation av boendetyper behövs här såsom
lägenheter i olika storlekar och upplåtelseform, rad- och parhus och villor.
Det möjliggörs för ca 130 bostäder och en möjlig permanentning av ca 70
fritidshus. Möjlighet att etablera service till området föreslås längs med
väg 802, Kärravägen.
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Prioriterade kollektivtrafiknod

7

Föreslagen GC-väg
Stationsläge 1
Utbyggnadsområde för stationsläge 1
Stationsläge 2
Utbyggnadsområde för stationsläge 2
Teckenförklaring

!
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Stationsläge 3
Prioriterade kollektivtrafiknod
Utbyggnadsområde för stationsläge 3
Föreslagen GC-väg
Utvecklingsområde
Stationsläge 1
Föreslagen bostadsbebyggelse
Utbyggnadsområde för stationsläge 1
Föreslagen service
Stationsläge 2
Föreslagen verksamhet
Utbyggnadsområde för stationsläge 2
Cykelvägnät
Stationsläge 3

Infrastruktur

Kartan visar föreslagna utbyggnadsområden i Tångaberg
Utbyggnadsområde för stationsläge 3
Motorväg
Utvecklingsområde

Större väg
Föreslagen bostadsbebyggelse
Mindre väg
Föreslagen service

Järnväg
Föreslagen verksamhet
Kraftledning
Cykelvägnät
Byggnad

Infrastruktur

Vattenområden
Motorväg
Större väg
Mindre väg
Järnväg
Kraftledning
Byggnad
Vattenområden

±
Skala 1:25 000
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FÖP norra kusten, Varbergs kommun
Samrådshandling
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Tångaberg, delområde 7, bostäder

Kärradal

Torpa

n

Tångaberg
Tången

Området ligger placerat mellan Tångaberg och Kråkeberg söder
om Balgövägen. Området brukas idag som jordbruksmark och
Stämmet
har en jordbruksklass 4. Här föreslås en variation av boendetyper
uppskattningsvis finns det plats för ca 70 bostäder. Området är idag i
privat ägo. Ett grönsläpp ska finnas genom området.

Fyrstrandsfjorden

Fyrkullen

• Att tänka på vid exploatering:
Gunnestorp
• Fornlämningar
finns på området.
• Viktigt att bebyggelsen anpassas med försiktighet till naturen.
• Riksintresse för friluftsliv
• Biotopskydd
Bläshammar
• Viktigt att siktlinjer mot havet tas tillvara

Trönningenäs

Tångaberg, delområde 8, bostäder
Området ligger placerat mellan Tångaberg och Kråkeberg norr om Balgövägen.
Marken brukas idag. Området är idag i privat ägo. Här finns det plats för ca
40 bostäder. Grönsläpp ska finnas genom området.
Att tänka på vid exploatering:
• Fornlämningar finns på området.
• Viktigt att bebyggelsen anpassas med försiktighet till naturen.
• Riksintresse för friluftsliv och naturvård
• Biotopskydd

S. 44 (104)
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S Horten

Prioriterade kollektivtrafiknod
Föreslagen GC-väg

Planförslag
845

Stationsläge 1
Utbyggnadsområde för stationsläge 1
Stationsläge 2

Årnäshalvön

Prästaskär

Utbyggnadsområde för stationsläge 2

Tångaberg, delområde 9, bostäder

Knarrskär

Stationsläge 3

Kärradal

Utbyggnadsområde för stationsläge 3

Området ligger placerat öster om 845 som en fortsättning på befintligt
bostadsområde. Marken är idag skog och något kuperad. Här föreslås
Kärrafjorden
villor och uppskattningsvis finns det plats för ca 10 bostäder
Utvecklingsområde

Föreslagen bostadsbebyggelse

Stä

Föreslagen service

Föreslagen verksamhet
Cykelvägnät

Att Infrastruktur
tänka på vid exploatering:
• Viktigt att bebyggelsen anpassas med försiktighet till naturen.
Motorväg

Tångaberg

Större väg

Tången

Mindre väg
Järnväg

Balgö

Kraftledning
Byggnad
Vattenområden

±
Skala 1:25 000

Fyrstrandsfjorden
Grässkär

Blä

Klåback

Fyrkullen

Sadeln

0

0,75

1,5

Balgöfjorden
3 Kilometers

Trönningenäs

Tångaberg, delområde 10, service
Området ligger längs med Kärravägen norr om befintligt seviceområde.
Området har jordbruksmark klass 4. Service, kontor och eventuellt icke
störande verksamheter kan tillåtas. Området har ett strategiskt bra läge för
att serva intilliggande orter, Kärradal, Stämmet och Årnäs med service och
handel.
Att tänka på vid exploatering:
• In- och utfart till området ska placeras så nära väg 845 som möjligt.

FÖP norra kusten, Varbergs kommun
Samrådshandling
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Löftaskog/Stråvalla

n
E6,E20

Frillesås

Stocken

Löftabro

Löftaskog

Löftaskog är en tätort i den nordligaste delen av FÖP-området vid
gränsen till Kungsbacka kommun. Tätorten har en kuperad terräng med
bevarandevärda naturområden. Kommersiell service finns i Frillesås ca
1 km bort i Kungsbacka kommun. Stråvalla strand ligger inom orten och
där finns två småbåtshamnar och badplatser. Strandområdet avgränsas av
Västkustbanan. Det finns en förskola i området.

Stråvalla

Det pågår en detaljplanering av nya bostäder i Stocken med ca 40 bostäder
och möjlighet till förskola om behov finns.

orden

Gång & cykel

En ny cykelväg föreslås anläggas längs med väg 845 inom orten.

Sallebacka
der

Kollektivtrafik

Prioriterad busshållplats föreslås vid förskolan.

Natur och rekreation

Väröbacka

Limabacka
850

Stråvalla strand ska bevaras som natur- och friluftsområde. Ingen åtgärd
får vidtas som förändrar områdets karaktär av natur- och friluftsområde.

Bebyggelse

Närheten till Frillesås, Åsa, och den nya pendelstationen i Åsa gör att
Löftaskog har ett fördelaktigt läge. Att hitta ny lämplig mark att avsätta
för bostadsändamål är däremot svårt mycket på grund av den kuperade
terrängen. Några mindre områden är föreslagna och sedan förespråkas
förtätning. Möjligtvis kan man tillåta delning av stora befintliga fastigheter
om det anses lämpligt. Främst förespråkas en tätare bebyggelse med
lägenheter, rad- och parhus.
Åskloster

amm

Klosterfjorden

845

E6,E2

Årnäshalvön

0

Kärradal

Kärrafjorden

Torpa
Stämmet

Tångaberg
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Området kan inrymma ca 60 bostäder. Delar av området är idag planlagt
Landabukten
som natur. Området är placerat väster om gamla E:6 och norr om Stråvalla
Strandväg och Byvägen. Den västra delen av området
har jordbruksklass 5.
Frillesås

E6,E20

•
•

Stocken

Kidholmen
Norstön
Viktigt att bebyggelsen
anpassas
med försiktighet till naturen
Älmö
Lägre lägenhetsbebyggelse

Löftabro

till

Delområde 12

Brattö

Löftaskog

Gö

Ligger väster om väg 845 och söder om Löftabrovägen. Området kan
inrymma ca 30 bostäder. Vendelsö

te b

Ustö

Stråvalla

Vendelsöfjorden

or g

Delområde 13

Knarrkär

Ligger öster om gamla E:6:an längst upp vid kommungränsen. Området
kan inrymmas ca 30 bostäder. Berörs delvis av strandskydd.

en

Sallebacka
Stavder

Viktigt att anpassa bebyggelsen efter naturen.

Delområde 14, Stocken

Gloppe
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Det pågår en detaljplanering av nya bostäder i Stocken med ca 40 bostäder
och möjlighet till förskola omLandabukten
behov finns.
Norstön

E6,E20

Frillesås

Stocken

Skällåkra

Kidholmen

Väröbacka

Älmö

Stocken

Löftabro
Brattö

Båtafjorden

E 6, E 2 0

Frillesås

Löftaskog

Stråvalla

Vendelsö

Limabacka

Bua

Ustö

Vendelsöfjorden
850

Knarrkär

13
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Löftabro

Sallebacka
Stavder
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N Horten

Åskloster

Gloppe

Löftaskog
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Sanddamm

Skällåkra
S Horten

Prioriterade kollektivtrafiknod

Klosterfjorden
Väröbacka

Föreslagen GC-väg

845

Stationsläge 1

Limabacka

Prästaskär

Stråvalla

Årnäshalvön

Bua
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Utbyggnadsområde för stationsläge 2
Stationsläge 3
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Knarrskär
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Stationsläge 2
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Båtafjorden

Utbyggnadsområde för stationsläge 1

Kärradal

Torpa

Utbyggnadsområde för stationsläge 3
Utvecklingsområde
Föreslagen bostadsbebyggelse

fjorden

Kärrafjorden

Föreslagen service
Föreslagen verksamhet

Sanddamm

Cykelvägnät

Infrastruktur

Tångaberg

Motorväg

Klosterfjorden

Större väg

Teckenförklaring
Mindre väg
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Stämmet

Åskloster

N Horten

FÖP norra kusten,Tången
Varbergs kommun
Samrådshandling

S Horten

Prioriterade kollektivtrafiknod

Järnväg

Balgö

Föreslagen GC-väg

845

Kraftledning

Stationsläge 1

Årnäshalvön

E6,E2

Byggnad
Utbyggnadsområde
för stationsläge 1
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Planförslag

Åskloster

Östra Årnäshalvön
Klosterfjorden

845

E6,E2

Årnäshalvön

Årnäshalvön är belägen en dryg mil norr om Varbergs tätort och söder
om Väröhalvön. Halvön har en stor andel fritidshus där en del av dem som
ligger på Östra Årnäshalvön har föreslagits ökad byggrätt i kommunens
Fritidshusutredning, läs mer om Fritidshusutredningen under avsnittet
Förutsättningar.
0

Årnäshalvön har en omväxlande natur, med hav, stränder och klippor,
skogar och kullar samt ängar och bondgårdar. Nära havet ligger
Torpa
några mindre småbåtshamnar
och pirar och längst ut på halvön finns
naturreservatet Årnäsudden, med fornlämningar från brons- och
Stämmet
järnåldern.

Kärradal

Kärrafjorden

Tångaberg

De östra och nordöstra delarna av Årnäshalvön kännetecknas av ett
småskaligt jordbrukslandskap. Bebyggelse är till största delen samlad i
mindre grupper av helårsbostäder med varierande ålder och utformning.

Tången
Balgö

Gunnestorp

Fyrstrandsfjorden

r

Bläshammar
Fyrkullen

fjorden
3 Kilometers

Trönningenäs

Gång & cykel
En ny gång- och cykelväg föreslås längs med Duveslättvägen

Kollektivtrafik

En prioriterad busshållplats föreslås där väg 845 möter Duveslättsvägen.
Här ska finnas cykelparkering med väderskydd och om möjligt
bilparkering. Busshållplatserna ska vara väderskyddade och utrustad med
realtidsinformation om avgångar.

Trafik

En förändring av vägsystemet för del av Espeviksvägen är en förutsättning
för ny bebyggelse i området. Korsningen Duveslättsvägen/Espeviksvägen
förbättras genom att Duveslättsvägen förlängs för att ansluta direkt till
Espeviksvägen i enlighet med detaljplaneprogrammet.
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Utbyggnadsområde för stationsläge 1
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Utbyggnadsområde för stationsläge 2
Teckenförklaring
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Stationsläge 3
Prioriterade kollektivtrafiknod
Utbyggnadsområde för stationsläge 3
Föreslagen GC-väg
Utvecklingsområde
Stationsläge 1
Föreslagen bostadsbebyggelse
Utbyggnadsområde för stationsläge 1
Föreslagen service
Stationsläge 2
Föreslagen verksamhet
Utbyggnadsområde för stationsläge 2
Cykelvägnät
Stationsläge 3

Infrastruktur

Utbyggnadsområde för stationsläge 3
Motorväg
Utvecklingsområde

Natur och rekreation
Kärrafjorden
Större väg
Föreslagen bostadsbebyggelse
Mindre väg
Föreslagen service

Naturzonen utmed kusten ska behållas fri från bebyggelse och områden
som omfattas av strandskydd, riksintresse för naturvård, friluftsliv
samt värdefulla ängar uppmärksammas. Det är viktigt att det även
Infrastruktur
fortsättningsvis finns gott om gröna stråk i området.
Järnväg
Föreslagen verksamhet
Kraftledning
Cykelvägnät
Byggnad

Vattenområden
Motorväg
Större väg

±
±

Hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap MB gäller för hela Årnäshalvön.

Mindre väg
Järnväg

En tätortslekplatser föreslås på Årnäshalvön, lekplatsen bör placeras i
0
0,75
1,5
3 Kilometers
anslutningSkala
till naturmark,
1:25 eller
000innehålla en öppen yta för fri rörelse och
aktivitet.

Kraftledning
Byggnad

Vattenområden

Skala 1:25 000

Tångaberg
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FÖP norra kusten, Varbergs kommun
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Tången

Planförslag

Dagvatten
På Årnäshalvön är det i dagsläget problematiskt med
dagvattenhanteringen. Noggranna utredningar måste föregå
detaljplanearbete.

Skola

På Årnäshalvön finns ingen skolomsorg, området tillhör Derome skolas
upptagningsområde.

Bebyggelse

Ny bebyggelse ska i första hand placeras i anslutning till redan befintliga
byggnader och bidra till tydlig avgränsning mellan grupper av byggnader
och det öppna landskapet. I annat fall är det viktigt att ny bebyggelse
placeras där det får stöd i landskapet, vid ett skogsbryn, en höjd eller en
träddunge.
Hänsyn ska tas till jordbrukets intressen och stor restriktivitet ska
tillämpas vid nybyggnationer närmare än 100 m från gårdar med
djurhållning.

I detaljplaneprogrammet föreslås ca 150 nya bostäder. I denna FÖP föreslås
att Årnäshalvön blir en tätort och därför föreslås en tätare bebyggelse än
vad programmet föreslår med en utökning av bebyggelseområdet i öster.
Detta innebär en ökning från ca 150 bostäder till ca 600 bostäder. En
variation av boendetyper behövs här såsom lägenheter i olika storlekar
och upplåtelseform, rad- och parhus och villor.

Delområde 15

Området kan inrymma ca 60 bostäder, finns två mindre områden med
fornminne. Området ligger på jordbruksmark klass 4.
Att tänka på vid exploatering
• Viktigt att bebyggelsen anpassas med försiktighet till naturen
• Fornlämningar finns på området.

Delområde 16

Området kan inrymma ca 50 bostäder.

Att tänka på vid exploatering
• Viktigt att bebyggelsen anpassas med försiktighet till naturen

Delområde 17

Området kan inrymma ca 90 bostäder. Område med fornminnen.

Att tänka på vid exploatering
• Viktigt att bebyggelsen anpassas med försiktighet till naturen
• Fornlämningar finns på området.
S. 50 (104)

FÖP norra kusten, Varbergs kommun
Samrådshandling

Planförslag

Delområde 18
Jordbruksmark klass 6, befintlig gårdsmiljö. Området kan inrymma ca 15
bostäder.
Att tänka på vid exploatering
• Viktigt att bebyggelsen anpassas med försiktighet till naturen

Delområde 19

Området kan inrymma ca 20 bostäder.

Att tänka på vid exploatering
• Viktigt att bebyggelsen anpassas med försiktighet till naturen

Delområde 20

Området kan inrymma ca 45 bostäder. Området ligger på jordbruksmark
klass 5 i öster och delvis jordbruksmark klass 4 i väster.
Att tänka på vid exploatering
• Viktigt att bebyggelsen anpassas med försiktighet till naturen

Delområde 21

Område med bostäder och möjlighet till service, främst barnomsorg.
Området skulle kunna inrymma ca 350 bostäder.
Området är beläget på jordbruksmark klass 6 öster om Lindåsvägen
och jordbruksmark klass 4 väster om Lindåsvägen. Ett stort område
med fornminne finns inom området.  Inom området finns befintliga
verksamheter.
Att tänka på vid exploatering
• Viktigt att bebyggelsen anpassas med försiktighet till naturen
• Fornlämningar finns på området.

Område 21 söder om Duveslättsvägen.

Område 21 norr om Duveslättsvägen.

FÖP norra kusten, Varbergs kommun
Samrådshandling
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Stavder
Planförslag

Längs med industrispåret
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Området ligger öster om befintliga södra cell, Södra cell. Ett industrispår
löper längs med området och därför placeras lämpligen verksamheter som
behöver och kan utnyttja spåret.
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Landabukten

E6,E20

Föreslaget område ligger idag inom utvecklingsområdet för Väröbacka
Frillesåsjusteras efter
stationssamhälle, verksamhetsområdets storlek kommer
Stocken
vilket stationsläge som
Kidholmen till denna FÖP:s granskningshandling.
Norstön blir aktuellt
Älmö

Gång & cykel

Löftabro

Brattö

Gc-väg finns idag längs med området.

Kollektivtrafik

Löftaskog

Stråvalla

Vendelsö

Ustö

Vendelsöfjorden
Kollektivtrafik trafikerar väg 850 och idag
finns bussar som trafikerar
Knarrkär
Södra cell.

Natur och rekreation

Väröbacka
Sallebacka

Stavder
Området söder om Södra cell ska göras tillgängligt,
bla den badplats som
finns, Trollaviken.
Gloppe

Bebyggelse

Verksamheter som i första hand vill använda sig av järnvägsspåret
lokaliseras här. Verksamheter får inte påverka befintliga och tillkommande
bostäder i närområdet.
Skällåkra

Väröbacka

Att tänka på vid exploatering:
- Verksamheter får inte störa befintlig bebyggelse
Båtafjorden

Limabacka

Bua

Limabacka

850

Åskloster

N Horten

Sanddamm

850
Teckenförklaring
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Klosterfjorden
S Horten
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Stationsläge 2

Årnäshalvön

Prästaskär

Utbyggnadsområde för stationsläge 2
Stationsläge 3

Knarrskär

Kärradal

Utbyggnadsområde för stationsläge 3
Utvecklingsområde
Föreslagen bostadsbebyggelse

Kärrafjorden

Föreslagen service

Stäm

Föreslagen verksamhet
Cykelvägnät

Infrastruktur

Åskloster
Tångaberg

Motorväg
Större väg
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Balgö

Kraftledning
Byggnad

Fyrstrandsfjorden

Vattenområden

Grässkär
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Värömotet vid E6:an
G
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Området ligger placerat öster om E6:an, vid trafikplats 56. Området är idag
både i privat ägo. Större verksamheter med behov av transporter på väg
förespråkas, endast sällanköpshandel.
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Landabukten

Gång & cykel

E6,E20

Frillesås
En ny cykelväg föreslås från befintligt cykelnät längs med
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Infrastruktur
Kollektivtrafik

Regionens mål är att kollektivtrafiken ska öka med minst 5 % per
år från 2012, vilket blir 90 % till år 2030. Det behövs dock ett bättre
resenärsunderlag för att ekonomiskt kunna motivera ett förbättrat utbud
av kollektivtrafik i FÖP-området. Ett bättre underlag skapas genom
förtätning i utvalda orter såsom Väröbacka , Bua, Tångaberg och Löftaskog.
Det är också viktigt att ha med sig ”hela-resan-perspektivet” som innebär
att man tar hand om resenären hela vägen från bostaden till målpunkten.

Stråk och noder

Kollektivtrafikstråk ligger även fortsättningsvis längs med väg 845
med en knutpunkt vid den föreslagna tåg/busstationen. Längs med
kollektivtrafikstråket föreslås ett antal prioriterade busshållplatser där
man har cykelparkering med väderskydd och om möjligt bilparkering.
Busshållplatserna ska vara väderskyddade och utrustad med
realtidsinformation om avgångar. Till busshållplatserna ska det finnas
gång- och cykelvägar från kringliggande område.
Prioriterade busshållplatser föreslås i Tångaberg, Kärradal, Åskloster,
Väröbacka och Löftaskog utmed väg 845 och Bua, Södra cell och Ringhals.

En annan viktig punkt är att det bör finnas ett kollektivtrafikstråk mellan
Veddige och Väröbacka/Limabacka, Bua och de stora arbetsplatserna. Väg
848 föreslås bli en del av kollektivtrafikstråket eftersom detta skulle bli en
direkt länk mellan en tågstation i Väröbacka och Ringhals.

Behov av nya gc-vägar utifrån FÖP-förslaget

En viktig utgångspunkt i detta sammanhang är att planeringen av nya
bostäder och verksamheter utgår ifrån möjligheten att nyttja hållbara
transporter. I takt med utbyggnad av bostäder och verksamheter ökar
också underlaget och därmed möjligheterna att satsa på hållbart resande.
Detta avsnitt berör främst kommande behov av gång-och cykelvägar
baserat på det förslag som tagits fram kring framtida utbyggnad inom
området.

Idag är sträckan mellan Södra Cell och Bua väg 850 utpekad av kommunen
som det stråk där behovet är som störst längs en statlig väg för
utbyggnad av en ny gc-väg. Detta objekt finns med i regional plan. För ett
sammanhängande gc-vägnät skulle även sträckan mellan Ringhals och väg
845 vara försedd med gc-väg. En utbyggnad av detta stråk skulle innebära
att samtliga tre sammanhängande statliga vägnät på Väröhalvön var
kompletterade med gc-vägar. Motivet till en sådan utbyggnad skulle främst
vara för arbetspendling.
Motet mellan E6:an och väg 850 har i FÖP:en pekats ut som lämplig för
verksamhetsutveckling, och här finns redan idag en pendlingsparkering.
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Ur ett hållbarhetsperspektiv skulle det vara en god möjlighet att knyta
ihop pendlingsparkering med en gång-och cykelväg med utgångspunkt i
Väröbacka.
En ”felande länk” d.v.s. avsaknad av gc-väg finns väster om väg 845 norr
Skällåkra
om Åskloster. Att knyta ihop befintligs stråk har ett stort värde för bl a
arbetspendling.
till

Slutligen föreslås en ny gång-och cykelväg mellan väg 845 längs med väg
803 mot Årnäs, längs med Kärravägen i Kärradal och Tångaberg samt
väg 845 från Åskloster
mot Derome. Varbergs norra kust är ett populärt
Landabukten
Båtafjorden
turistmål sommartid vilket genererar ökad cykeltrafik.
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Föreslagna åtgärder på vägnätet
Detta avsnitt berör främst kommande behov av åtgärder på vägnätet
baserat på det FÖP-förslag som tagits fram kring framtida utbyggnad inom
området. Inga nya vägdragningar föreslås inom området.
Väg 845 är utpekad av Trafikverket för dagliga persontransporter och
kollektivtrafikresor. Åtgärder som gynnar framkomlighet och säkerhet
för dessa ändamål bör därför prioriteras. Genom samhällena utmed
vägen bör utformningen fokusera på dämpade hastigheter för att främja
trafiksäkerhet och bullernivåer.

En utformningsprincip att eftersträva genom samhällena kan vara
fartdämpande åtgärder genom bland annat avsmalningar. De flesta
transporter sker redan på E6, men transporter på väg 845 som
har möjlighet att istället välja E6 bör förflyttas dit i största möjliga
utsträckning. Ny utformning av väg 845 bör undersökas närmare främst i
utbyggnadsorterna Löftaskog, Väröbacka/Limabacka, samt Tångaberg. För
Väröbacka hänvisas i första hand till en redan genomförd åtgärdsvalstudie:
Förenklad ÅVS Halland, Väg 845 genom Åskloster och Väröbacka, 2013-1119, Trafikverket. Här föreslås enligt fyrstegsprincipen en rad åtgärder för
bland annat Väröbacka.

Förenklad ÅVS Halland föreslår enligt fyrstegsprincipen, som steg 4, att
anlägga cirkulationsplatser i Väröbacka. På så vis kan väg 845 bättre knytas
samman med korsande länsvägar (848, 853, 850). Cirkulationsplatser är
bra för både kapacitet och trafiksäkerhet, och kommer därför att behöva
övervägas på flera platser i FÖP-området då ny bebyggelse planeras med
ökad trafikalstring som följd.
En cirkulationsplats i korsningen mellan väg 847 och 850 vid Buas infart
föreslås. Det finns troligen inget behov av detta sett till framkomlighet,
men korsningens säkerhetsnivå skulle höjas och skulle möjliggöra för en
ny infart till det föreslagna bostadsområde.
Där väg 850 fortsätter som Industrivägen rakt fram mot Södra Cell,
och väg 850 svänger av mot Bua, föreslås en cirkulationsplats för att
slippa en korsning med väjning/stopplikt och höja såväl säkerhet som
framkomlighet.

Viadukten vid Limabacka är en problempunkt. Man kan troligen uppleva
kapacitetsproblem här och även att det är svårorienterat om man inte är
en vanebilist. Viadukten måste åtgärdas, sett till storleken på flödena så
kan en cirkulationsplats mellan väg 850 och väg 845, istället för nuvarande
planskilda korsning, vara tillräcklig. Samtidigt är väg 850 beroende av att
man får upp tillräcklig höjd för att passera järnvägen.

Hantering av godstrafikökningar

Ökningen av godstrafik i FÖP-området är svår att undvika så länge Södra
Cell och Ringhals är verksamma i området. Den största belastningen
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i FÖP-området uppstår på väg 850. Viktigast är troligen att minimera

utvecklas en bit
ifrån
väg 850,
Väröbacka
av naturliga
skäl
antalet
transporter
på vägmedan
845, och att
hitta en mer effektiv
utformning
av är mer sårbart ur
viadukten
i Limabacka.
miljöhänseende
på grund
av den direkta närheten till väg 845.
Om godstrafiken till och från Ringhals genom skyltning och utformning
kan flyttas från väg 845+848 (röd) till 847+850 (blå), se figur nedan, så ges
Väröbacka bättre förutsättningar att utvecklas genom förtätning kring väg
845.

Teknisk försörjning

Kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och avloppsvatten bör
upprättas för områden som omfattas av ny detaljplaneläggning, det gäller
även framtagande
nya detaljplaner som ersätter befintliga planer.
Figur 15. Omfördelning
av av
godstrafik.

- Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på
ledningsnät, reningsverk och recipienter begränsas.
5.5 Slutsatser
- Hantering av dagvatten ska ske med minsta möjliga störning på
På en övergripande
nivå
människors
hälsadras
och påslutsatsen
miljön i vattenatt
ochdet
mark.krävs en kraftfull satsning på cykelnät
- Dräneringsvatten eller dagvatten från fastigheter får inte tillföras
och kollektivtrafik för att styra om färdmedelsfördelningen, där biltrafiken idag utgör
spillvattennätet.
den dominerande
parten.
Enligt ska
vägnätsutredningens
- Förorening
av dagvatten
förebyggas redan vid källan.scenario 1, ”nollalternativet”,

kan den totala trafiken öka upp till ca 50-60 % om FÖP-området exploateras fullt ut
En ny avloppsledning till Bua, Bualedningen, förväntas vara färdig 2017.
om ingenting Denna
särskilt
görs
för att
om resandet från
ledning
kommer
ävenstyra
beröra Väröbacka/Limabacka
ochbiltrafik
orterna till andra färdmedel.

söderut. Man kan inte göra några större utbyggnader innan denna ledning
färdig.
Även scenarioär2,
med en mer hållbar färdmedelsfördelning än i scenario 1, innebär

ökade trafikmängder med ca 25 % trots ökade andelar GC-trafikanter och
kollektivtrafikresenärer.

Scenario 3 visar vad som skulle behövas för att nå mer omfattande fördelning av
trafikslagen. En ny pendeltågsstation och planering enligt stationsnärhetsprincipen
med en tyngdpunkt av befolkningsökningen styrd till stationens närhet kombinerat
med kraftigt utbyggt kollektivtrafik och förbättringar i GC-nätet, kan plana ut
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GENOMFÖRANDE
Markstrategi, utbyggnadstakt och områden
Vid förfrågningar av bostadsbebyggelse inom planområdet ska
förtätningsprojekt, om de anses lämpliga, alltid prioriteras framför
nybyggnation på ej ianspråkstagen mark.

God planering ska vara framåtsyftande. Den fördjupade översiktsplanen
ska visa hur kommunen avser att använda mark- och vattenområden idag
och för en lång tid framöver, cirka 15 år. För att uppnå god hushållning med
markresurserna krävs också en hushållning över tid med de tillgängliga
markområdena för utbyggnad som finns, dvs att dessa inte byggs ut i så
snabb takt att andra samhällsfunktioner inte hinner med.
Det säkraste styrmedlet är att kommunen äger och planerar marken för
utbyggnad. Som markägare kan kommunen påverka typ av bebyggelse,
upplåtelseformer och utbyggnadstakt efter vilket behov som finns av nya
bostäder i området.
Strategier
• Kommunen bör öka sitt markägande i området genom inköp av för
bostadsbyggande strategiskt belägen mark. Genomförandet kan då
överlåtas till ett kommunalt bolag eller en lokal bostadsstiftelse.
• Då privata markägare ska exploatera kommunalmark för bostäder
kan kommunen förhandla om upplåtelse av delar av området eller
förhandla om en gemensam exploatering.
• Samhällena som föreslås ska i första hand växa inifrån och ut.

Program

I den fortsatta planeringen behöver ett detaljplaneprogram tas fram för
hela Väröbacka och Limabacka där man ser till helheten och planeringen
av en järnvägssation.
Kommunen behöver titta på olika bostadstyper, gestaltning och vilka
insatser som behövs för bl.a. gaturum, belysning, bänkar, park osv. En
centrumförnyelse ska ske och ett gestaltningsprogram ska tas fram i
samband med detaljplaneprogramet.

Kommunen tar även fram en dagvattenutredning för hela programområdet
som ska ligga till grund för efterföljande detaljplanearbeten. Programmet
ska även utreda vem som ska stå för kommande kostnader för utbyggnad
av möjliga vägar mm. Kommande detaljplaner och därtill nödvändiga
undersökningar och utredningar bekostas av exploatören. Framtagningen
av planprogrammet bekostas av kommunen.
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Huvudmannaskap

Kommunen går in som huvudman för vägar och allmän platsmark i
serviceorterna, Bua och Väröbacka/Limabacka.

Följduppdrag
•
•
•

Kommunen ska ta fram en strategi hur man hanterar  befintliga
bebyggelsområden som är övervämningsdrabbade för hela Varbergs
kommun.
Detaljplaneprogram för Väröbacka som stationssamhälle bör startas
upp under 2016.

Framtaget planprogram för Årnäs bör vidareutvecklas utifrån FÖPens
förslag till ökad exploateringsgrad i området.

FÖP norra kusten, Varbergs kommun
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Utgångspunkter

Norra kusten idag

Juridiska förutsättningar

Förutsättningar

Utgångspunkter

Hållbarhet och tillväxt
I denna fördjupning av översiktsplan utgår planeringen från vad som är
hållbart men också attraktivt för så många som möjligt. FÖP:en har som
mål att skapa en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov
och att skapa en attraktiv miljö som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbar. Om inte alla dessa tre aspekter tillgodoses finns stor risk att ett
samhälle skapas som är kortsiktigt attraktivt men inte fungerar för lång tid
framåt, vilket även minskar tillgången till attraktiva miljöer för framtida
generationer.

Hållbarhetens tre aspekter

Ekologisk hållbarhet, handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens
och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på
naturen och människans hälsa. Viktiga områden för ett ekologiskt
hållbart byggande är resurshushållning, energiförsörjning, byggmaterial,
avfallshantering, grönytor och dagvatten.

Social hållbarhet, handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt, rättvist
och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
Ett socialt hållbart samhällsbyggande innebär att utgångspunkten i
planeringen utgår ifrån människors behov och välbefinnande. Planeringen
ska spegla behoven för flera olika grupper av människor och ta hänsyn till
människors trygghet, hälsa, möjlighet att påverka sin vardag och att kunna
känna samhörighet.
Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga
och materiella resurser på lång sikt. I ett ekonomiskt hållbart byggande
bör man sträva efter en så låg livscykelkostnad som möjligt för att
främja en god ekonomi för samtliga parter. Det ekonomiska verktyget
för att bygga hållbart är att välja material och arbetsmetoder efter
lägsta livscykelkostnad och inte, som oftast sker idag, efter lägsta
investeringskostnad och kortast byggtid.

Ekologisk
hållbarhet

Hållbar
utveckling
Ekonomisk
hållbarhet
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Varberg i omvärlden
Varbergs kommun…

…ur ett kommunalt perspektiv
Varbergs kommun är under stark tillväxt. Kommunen
växer med ca 600-700 personer årligen och enligt den
befolkningsprognos som tagits fram för år 2015-2030
kommer kommunen att ha närmare 80 000 invånare år
2030. Kommunen räknar med en stark tillväxt under
denna tidsperiod med mellan 800-1600 invånare årligen.
Varbergs kommun beräknas växa med totalt ca 11 000
bostäder de kommande 15 åren där den största tillväxten
sker i Varbergs tätort samt i några av serviceorterna.
Varbergs kommun är utsedd till en s.k. Superkommun
med småstadskänsla, BästAttBo år 2014 samt årets
landsbyggdskommun 2015.






















…ur ett regionalt och nationellt perspektiv

Varbergs kommun har både stor in-och utpendling genom
sitt strategiska läge i nära anslutning till Göteborgsregionen
via Västkustbanan och Boråsregionen via Viskadalsstråket.
I takt med färdigställandet av tunneln, dubbelspåret, den
nya stadsdelen Västerport och hamnflytten som en del av
stadsutvecklingsprojektet i Varbergs kommun påverkas
pendlingsmöjligheterna i en positiv riktning, stadsbilden
förändras genom att staden växer mot havet och nya
bostäder samt verksamheter möjliggörs i nya attraktiva
lägen.












Varberg, en västkommun i Hallands län, har ett
bra läge med pendlingsavstånd till Göteborg
och goda kommunikationer utmed kusten i
nord-sydlig riktning med E6 och västkustbanan.
Viskadalsbanan förbinder Varberg med
Sjuhäradsregionen.

Varberg Campus erbjuder flera utbildningsmöjligheter vilket också
påverkar inpendlingen. Här pågår flera mellankommunala samarbeten
med andra högskolor/universitet.

…ur ett internationellt perspektiv

Som nämns ovan har Varberg ett strategiskt läge längs med Västkustbanan,
något som kommer bli ännu mer märkbart genom ökade satsningar
på järnväggsidan på lång sikt genom Ostlänken och Götalandsbanan.
Varbergs kommun har härigenom möjlighet att bli en del av ett större
järnvägsnätverk med internationella kopplingar mot Oslo, Köpenhamn och
Hamburg.
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Förutsättningar

Kommunala styrdokument
Nedan beskrivs Varbergs kommuns mål, strategier och
inriktningsdokument sammanfattat. Dessa har legat till grund för det
förslag som tagits fram. För mer information om respektive dokument, se
www.varberg.se

Vision Varberg 2025

Västkustens kreativa mittpunkt
Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att
utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till ”Västkustens
kreativa mittpunkt”. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap
och mod. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och
en fantastisk livsmiljö.
Verksamhetsidé:
- Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina
drömmar.

Förhållningssätt:
Hållbarhet
- Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och
ekologiskt.
Delaktighet
- Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som
kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke. Tänk, tyck, fråga!
Delaktighet är en av visionskonceptets viktigaste beståndsdelar.

Kommunfullmäktiges målområden och inriktningsdokument
2016-2019
För en fortsatt hållbar tillväxt i hela kommunen, fokus på välfärdens kärna,
ordning och reda i ekonomin kombinerat med strävan att behålla en låg
skattesats och en tro på individens egen förmåga, ska kommunen arbeta
med fyra strategiska målområden:
•
•
•
•

Miljö och Klimat
Bostäder*
Utbildning och Arbete
Hälsa och Social sammanhållning

*Prioriterat mål
Fler bostäder med olika upplåtelseformer ska byggas i hela kommunen
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Översiktsplan för Varbergs kommun
Det finns en kommuntäckande översiktsplan som är antagen 2010-06-15.
En av översiktsplanens huvudtankar är att kommunens största utbyggnad
främst ska ske i staden, i serviceorterna eller i samhällen längs de
regionala kollektivtrafikstråken.

Översiktsplan för Varbergs kommun
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-15

Fördjupning för Norra kusten, Översiktsplan Varbergs
kommun
Det finns idag en gällande fördjupad översiktsplan (FÖP) för Norra kusten
som är antagen av kommunfullmäktige 2001-09-18.

Bebyggelsestrategin
Strategin är ett följduppdrag till ÖP 2010 och ska ligga till underlag
för kommunens agerande inom bostadsförsörjning, utveckling av
verksamhetsområden och markpolitik. Strategin är ett politiskt
styrdokument som utgör en planeringsvägledning för nämnder, styrelser
och bolag. Det är av stor vikt att strategin samordnas med kommunens
övriga verksamhetsplanering, investerings- och exploateringsbudget.
Bebyggelsestrategin omfattar ett flertal politikområden, till exempel
bostadsförsörjnings-, näringslivs-, skol och utbildnings-, samt markpolitik.

Varberg visar vägen - Inriktningar för hållbarhetsarbetet 20152025
Varbergs kommun har valt fyra inriktningar som de allra viktigaste att
fokusera på i arbetet mot en hållbar kommun.
• Varberg visar vägen
• Livskraftiga ekosystem
• Välmående samhälle
• Hållbar resursanvändning
Inriktningen Varberg visar vägen är överordnad de andra tre. Den anger
vår ambitionsnivå och hur hållbarhetsaspekten i Varbergs gemensamma
vision ska omsättas till handling.
Varberg visar vägen väver samman det kreativa, nytänkande och modiga
som visionen står för med verksamhetsidén om att förenkla människors
vardag och de två förhållningssätten om hållbarhet och delaktighet. De tre
underliggande inriktningarna pekar ut de viktigaste områdena att sätta
fokus på för att nå en hållbar utveckling och därmed leva upp till Varbergs
vision.
Inriktningarna Livskraftiga ekosystem och Välmående samhälle anger
målbilder, för den ekologiska och den sociala dimensionen. Den
återstående inriktningen Hållbar resursanvändning är starkt kopplad till
den ekonomiska aspekten och anger att just frågan om resurshantering är
avgörande för att lyckas i arbetet med de övriga inriktningarna.

Fördjupning för
NORRA KUSTEN

ÖVERSIKTSPLAN
VARBERGS KOMMUN
Stadsbyggnadskontoret
Antagen av kommunfullmäktige 2001-09-18

BEBYGGELSESTRATEGI
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-18

VARBERG VISAR VÄGEN
Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg 2015-2025
Antagen i kommunfullmäktige 2014-04-22
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Grönstrategin, Simma, lek och svärma
I grönstrategin har fem delstrategier formulerats för att ta vara på den
potential och alla de möjligheter som landskapet, bebyggelsen och
natur- och kulturmiljöerna erbjuder. Strategin berör också en mängd mål
som kommunen har att följa i sin dagliga verksamhet. Det handlar om
övergripande mål som landskapskonventionen, barnkonventionen och
folkhälsomålen men även sådant som de lokala miljömålen och Varbergs
kommunfullmäktiges mål. Framförallt är grönstrategin ett svar på hur
vår utemiljö ska bidra till att uppnå Varbergs Vision 2025 – Varberg,
västkustens kreativa mittpunkt.

SIMMA, LEK
och SVÄRMA
Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och
ch biologisk
mångfald i Varbergs kommuns utemiljö.
miljö.

Strategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk
mångfald i Varbergs kommuns utemiljö.

Fritidshusutredningen

FRITIDSHUSUTREDNINGEN
Områden lämpliga för helårsboende?

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19

Varbergs kommun har tagit fram en fritidshusutredning, antagen 2013-0611, som ett följduppdrag från ÖP 2010. Uppdraget var att undersöka i vilka
detaljplanelagda fritidshusområden en höjning av byggrätten kan anses
vara lämplig, vilket kan främja ett ökat helårsboende. I Varberg pågår
omvandlingen av fritidshus kontinuerligt, ca 75 fritidshus per år.
Inom planområdet för FÖP Norra kusten finns 10 fritidshusområden
varav 4 områden föreslås få en ökad byggrätt, Bua Strand, Östra Årnäs,
Kråkeberg och Tången.

Fritidshusutredningen

I Varberg
får alla växa

1

Kultur- och fritidspolitisk strategi för Varbergs kommun
”I Varberg får alla växa” är namnet på Varbergs kultur- och fritidspolitiska
strategi, som syftar till att ta ett helhetsgrepp om kommunens verksamhet
inom och stöd till kultur- och fritidsområdet. Programmet utgår ifrån en
helhetssyn på människan och hennes behov av samvaro, sammanhang och
utveckling.

KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISK STR ATEGI FÖR VARBERGS KOMMUN
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Norra kusten idag
Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i Varbergs kommun har varit positiv hela
2000-talet, och befolkningen har ökat med ca 1-1,5 % per år. Inom FÖP
området har befolkningsutvecklingen i stort sett varit positiv sedan
80-talet. Befolkningen har sedan 1982 ökat med 1525 personer vilket
motsvarar en ökning på 29%. Motsvarande siffra för hela kommunen är
33%.

Drygt 10 % av befolkningen inom Varbergs kommun bor inom det område
som innefattas för FÖP Norra kusten. Befolkningen var 6800 personer år
2014.

Befolkningsprognos

En trendprognos baserad på befolkningsutvecklingen 2005-2013 ger att
Varbergs kommun har cirka 70 000 invånare år 2030. Detta motsvarar en
ökning av antal invånare på drygt 1 % varje år. Utbyggnadstakten av antal
lägenheter/småhus i kommunen behöver i så fall vara cirka 300-350 st.
per år.

Med kommunens egen tillväxtprognos, som istället siktar på ca 80 000
invånare år 2030, behövs en årlig ökning av antal invånare på cirka 1,7
%. Detta kräver en utbyggnadstakt av lägenheter/småhus i kommunen
som motsvara cirka 550-600 st. per år. Inom de fem utvecklingsområdena
föreslås ca 4100 nya bostäder under en femtonårsperiod. Årligen skulle
det kunna innebära ett tillskott på ca 270 nya bostäder om allt genomförs.
En befolkningsökning med 1,7 % årligen skulle innebära att norra
kustområdet skulle ha ca 9000 invånare år 2030. Det krävs ett större
befolkningsunderlag än den beräknade befolkningsökningen för att
motivera en framtida järnvägsstationstation. Upptagningsområdet för en
pendelstation sträcker sig emellertid även utanför FÖP-området, mer om
detta i lokaliseringsstudie för station i Väröbacka.

Pendling

Varbergs kommun har idag en inpendling på runt 5000 personer och en
utpendling på runt 7000 personer. De kommande satsningarna på ny hamn
med utökade öppettider, satsningar på järnvägssidan m.m. gör Varbergs
kommun än mer attraktiv för företag och pendlare till-och från Varberg.
Det finns flera anledningar till den redan idag höga in - och utpendlingen.
Flera större verksamheter är belägna i kommunen så som exempelvis
Södra Cell och Ringhals vilket resulterar i en hög inpendling. Goda
förutsättningar finns för framtida företagsetableringar i kommunen
inklusive norra kustområdet genom dess strategiska position nära
Göteborgsregionen, väl utbyggda infrastruktur samt havsnära läge. Detta
är något som även avspeglas i FÖP-förslaget där vi ser flera möjligheter till
framtida verksamhetsutveckling längs större stråk m.m.
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Kartan nedan visar hur många sysselsatta det är på Hallands olika
arbetsplatser.
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Det norra kustområdet har en stor inpendling till de stora arbetsplatserna
Ringhals och Södra cell. Den totala inpendlingen till hela området är 3708
personer och utpendling 2050 personer. Vilket ger en nettopendling in i
området på 1658 personer, vilket främst är till de två stora arbetsplatserna
När det gäller orterna inom planområdet så är det övervägande
utpendling.

Serviceorter

Varbergs kommun har pekat ut några orter inom kommunen om ska
komplettera stadens utbud av service och serva en levande landsbygd.

Inom området för FÖP norra kusten finns Bua och Väröbacka/
Limabacka utpekade som serviceorter. Den kommersiella och offentliga
servicen i dessa serviceorter har stor betydelse för omkringliggande
landsbygd. Tanken med utpekade serviceorter är att det ska finnas goda
boendemöjligheter med närhet till service. En positiv utveckling av
boende, service och arbetstillfällen i dessa orter har stor betydelse både
för orterna i sig men gynnar också den omgivande landsbygden.

Översiktsplanens (ÖP10) mål är att stärka de befintliga serviceorterna,
med bebyggelse och kollektivtrafik, så att befolkningsunderlaget kan öka
och att orterna kan fortsätta att utvecklas med god service. Med närhet
till olika funktioner och goda kollektivtrafik- och cykelmöjligheter kan
miljöbelastningen av de vardagliga transporterna minska. En utbyggnad av
befintliga orter medför att tekniska och andra kommunala investeringar
kan utnyttjas effektivt.

Övriga orter
Inom området finns fyra tätorter enligt SCB definition, det är Bua,
Väröbacka/Limabacka, Löftaskog och Tångaberg. Utöver dessa finns det
fyra mindre småorter (Kärradal, Åskloster, Årnäshalvön och Stämmet) med
ca 200-500 invånare på respektive ort. Orterna ligger i anslutning till ett av
kommunens tre utpekade huvudstråk.
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LÖFTASKOG
Löftaskog och Stråvalla väst
har sammanlagt 730 invånare,
både fritids- och helårsbostäder.
Terrängen är kuperad och innehåller
bevarandevärda naturområden.
Inom området finns en förskola och
camping.
VÄRÖBACKA
Tätort med mestadels villor, men
även inslag av flerbostadshus.
Samhället har en småskalig och
öppen karaktär med 680 invånare
2014. Värö kyrka ligger i östra delen
av samhället.
Servicen är uppdelad mellan
samhällena Limabacka och
Väröbacka. I Väröbacka finns det
en livsmedelsbutik, lantmännen,
bensinmack, restaurang, skola
F-3 och 7-9 (2015). I Väröbacka/
Limabacka finns det total 260
arbetstillfällen.
LIMABACKA
I Limabacka är en ort med
villabebyggelse och flerbostadshus
det finns förskolor, särskilt boende
för äldre med vård och omsorg,
trygghetsbostäder. Det finns även
restaurang.
BUA
Bua är ett äldre fiskeläge som
har byggts ut under en kort
period. Befolkning 2014 var
1900 personer. Läkar- och
Distrikts- sköterskemottagning,
mödravårdscentral och
barnavårdscentral och Folktandvård
finns. Det finns skola F-6, förskola,
ungdomsgård, bibliotek, handel och
resturanger.
ÅSKLOSTER
Åskloster är en småort belägen vid
klosterfjorden. Invånarantal 160
personer. I orten finns en förskola
och klostergrillen. Även några företag
finns i orten.
ÅRNÄS
Årnäs har 590 invånare 2014. I
området är det mestadels fritishus
och en del helårsboende. I området
finns en camping.
KÄRRADAL
Småort norr om Tångaberg.
Här finns en stor badvik med
sandstrand och campingplats.
Resturanger delar av året.
Kärrastrand har 490 invånare 214.

TÅNGABERG
Tångaberg är en tätort, med
mestadels villabebyggelse,
där finns en förskola och en
bensinpump.Det finns ca 450
invånare i Tångaberg. Det största
företaget är lamptillverkaren Belid.

STÄMMET
Stämmet är en småort med främst
fritidsbebyggelse och ca 265
invånare.
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Pågående planering

En utbyggnad av bostäder föreslås i planförslagets utbyggnadsområden
vilka är Väröbacka/Limabacka, Bua, Tångaberg, Löftaskog och Östra
Årnäshalvön. Inom dessa områden föreslås förtätning och ny exploatering.
Utanför dessa områden föreslås ingen ny sammanhållen bebyggelse. Det
finns däremot pågående planering på flera ställen inom norra kusten som
är beslutade och påbörjade. Vissa av dessa detaljplaner ligger inte i linje
med den fördjupade översiktsplanens förslag.

Kärradal

Kärradal har en undermålig väglösning som i dagsläget inte klarar en ny
större exploatering. Servicen inom området är begränsad och det finns
ingen närbelägen sådan. Det finns heller inga större markområden att ta i
anspråk för ny bebyggelse. Orten är ingen tätort och utbyggnad där strider
mot MB 4 kap.
I Kärradal pågår detaljplaneläggning främst för turism och friluftsliv vilket
anses vara motiverande.

Åskloster

I stort sett hela Åskloster ligger i översvämningsriskområdet. Därför
anses det i dagsläget inte lämpliga att planera för ny bebyggelse här.
Västkustbanan och väg 845 går igenom Åskloster, dessa ligger också
inom översvämningsrisk och kommer behöva åtgärdas. Om det kan göras
åtgärder som minskar risken för översvämningar i samhället kan nya
ställningstaganden göras till en utbyggnad, då samhället har en strategisk
placering längs med kollektivtrafikstråket.
2010 godkändes ett planprogram för Ås-Bäck 2:2. I detta planprogram
redovisades möjlighet för ca 50 nya bostäder. Efter nya utredningar
angående havshöjning har dock en utbyggnad av Åskloster visat sig
mindre lämplig. Åskloster i sin helhet och del av programområdet ligger
inom riskområde för framtida översvämningar. En vidare detaljplanering
bör avvakta en utredning om hur översvämningsområden i befintliga
bebyggelseområden ska hanteras.

Årnäshalvön

Det finns ett godkänt program för utbyggnad på östra och nordöstra
Årnäshalvön som inrymmer ca 150 nya bostäder. En del av programmet
har gått vidare i en detaljplan där man planerar för ett 40-tal bostäder.

Stämmet

Stämmet ligger inte efter kollektivtrafikstråket och har ingen kommersiell
eller kommunal service.
I Stämmet pågår en detaljplanering för ca 20 tomter. Syftet är att skapa
tomter som ger möjlighet till utbyggnad av VA. Då detta anses vara av
samhällsviktig karaktär anses denna detaljplaneläggning motiverad.
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Norstön

Älmö
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Brattö

Program för Lingome/Stavder
Ett detaljplaneprogram påbörjades 2007 för ett fåtal nya bostadstomter och för
befintlig bebyggelse. Det finns problematik med VA och programmet avvaktar
nu den VA-plan som ska tas fram. En detaljplaneläggning skulle kunna anses
Ustö
motiverad om det löser dagens VA-problem.

Vendelsö

G
till

öte

bo

rg

Landabukten

Stocken

Det pågår ett detaljplaneprogram
för Stocken i Löftaskog. Syftet är att
möjliggöra för ca 50 tomter.

Ej utbyggda detaljplaner

Norstön

Stocken

Kidholmen
Älmö

Löftabro
Brattö

Löftaskog

Stråvalla

Vendelsö
Ustö

Vendelsöfjorden
Knarrkär

På Norra kusten finns idag en
utbyggnadspotential i form av
outnyttjade byggrätter i befintliga
detaljplaner. Dessa outnyttjade
byggrätter har funnits med i de
bedömningar som gjorts över hur
mycket varje utpekat område totalt
skulle kunna exploateras.
Totalt har följande identifierats:

Knarrkär
E6,E20

Frillesås

Sallebacka
Stavder

Gloppe

Gloppe

Skällåkra

Väröbacka

Sk

Båtafjorden
Limabacka

• Kärradal: ca 9 tomter
• Bua: ca 50 tomter
• Limabacka: ca 10 tomter
• Löftaskog: ca 50 tomter

Bua
850

Åskloster

N Horten

Totalt inom FÖP-området: ca 119
tomter

Båtafjorden

Sanddamm

Bua

Klosterfjorden
S Horten

845

Knarrskär

E6,E20

Årnäshalvön

Prästaskär

Kärradal

Torpa

Kärrafjorden

Stämmet

Teckenförklaring
Planer under planering
Cykelvägnät

Tångaberg

Infrastruktur

N Horten
Tången

Motorväg
Större väg
Mindre väg

Gunnestorp

Balgö

Järnväg
Byggnad
Vattenområden

±

Fyrstrandsfjorden
Grässkär

Skala 1:25 000

Bläshammar

Klåback

Kartan visar detaljplaner i process
Sadeln

0

0,75

1,5

Balgöfjorden
3 Kilometers

Fyrkullen

Trönningenäs
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Kommunikationer och infrastruktur
Vägar

Föp-området avgränsas i öster till stor del av av Europaväg 6 (E6) som är
en stamväg i Sverige. E6:an är en farligt gods led och ett riksintresse för
kommunikation.

Trafikverket är väghållare för alla större vägar i FÖP-området, medan
övriga vägar är enskilda. Området innehåller alltså inga kommunala vägar.
De större vägar som vägnätet utgörs av beskrivs nedan.
Väg 845, eller ”gamla E6:an”, är områdets mest betydelsefulla
genomfartsväg. Den ansluter med hjälp av väg 850 till E6 i höjd med
Väröbacka.

Väg 850, Buavägen/Industrivägen, förbinder tätorten Bua samt
verksamheten Södra Cell med Varbergsvägen. Vägen kopplas på E6 strax
öster om Väröbacka och fortsätter österut mot Veddige och riksväg 41.
g

Väg 854 (Bjurumsvägen
öster om E6), förbinder Åskloster och 845 med
Landabukten
Derome och riksväg 41. Frillesås
E6,E20

Norstön

Stocken

Kidholmen

Älmö

Löftabro

E6

Brattö

Löftaskog

Stråvalla

Vendelsö
Ustö

853

845

Vendelsöfjorden
Knarrkär

Sallebacka
Stavder

Gloppe

853

Skällåkra

848

Väröbacka

845

847

Båtafjorden

850

Limabacka

Bua

850
850

E6

Åskloster

N Horten

854

Sanddamm

Klosterfjorden
S Horten

845
E6,E2

803

845

Årnäshalvön

0

Prästaskär
Knarrskär

Kärradal

Torpa

802
Kärrafjorden

Stämmet

802

Teckenförklaring

Tångaberg

Infrastruktur
Motorväg

Tången

Större väg
Mindre väg

Gunnestorp

Balgö

Järnväg
Cykelvägnät
Vattenområden

±

Vägnummer inom FÖP-området

Skala 1:25 000
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Fyrstrandsfjorden

Grässkär

Bläshammar

Klåback

Sadeln

0

0,75

1,5

Balgöfjorden
3 Kilometers

Fyrkullen
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Trafikalstrande målpunkter
Ett antal verksamheter utgör målpunkter som alstrar en betydande del av
trafiken i området, inte minst godstransporter. De största arbetsplatserna i
FÖP-området (1, 2) samt i nära anslutning (3, 4) nämns nedan.
1. Ringhals kärnkraftverk. Här arbetar ca 1500 personer vilket genererar
en stor del av person- och godstrafiken i området.
2. Södra Cell. Massafabrik med cirka 330 personer.
3.2 3.
Trafikalstrande
Derome, trämålpunkter
och byggföretag som kör delar av transporterna på väg 854.
Ett antal verksamheter utgör målpunkter som alstrar en betydande del av trafiken i
4.
Strängbetong,
betongocharbetsplatserna
byggföretag
som framförallt
trafikerar väg
området, inte minst godstransporter.
De största
i FÖP-området
(1, 2)
samt 850
i nära anslutning
(3,
4)
nämns
nedan.
och 41.
4

1

3
2

Karta över större verksamheter (bakgrundskarta från
Varbergskartan) ÅF Infrastructure AB

Figur 5. Karta över större verksamheter (bakgrundskarta från Varbergskartan).

1. Ringhals kärnkraftverk. Här arbetar ca 1500 personer vilket genererar en stor
del av person- och godstrafiken i området.
2. Södra Cell. Massafabrik med cirka 330 personer.
3. Derome, trä och byggföretag som kör delar av transporterna på väg 854.
4. Strängbetong, betong- och byggföretag som framförallt trafikerar väg 850 och
41.

Kollektivtrafik

Goda kollektiva kommunikationer är viktiga så att de kan bli ett attraktivt
En målsättning är att andelen som åker kollektivtrafik
Trafikverket har ett antal punkter på berörda vägar där trafikmängder mäts. Genom
ska
öka
i
hela
kommunen.
Boende i närheten av väg 845 har bra
att studera punkter både inom området och i snitt som angränsar till området, så
förutsättningar
föri FÖP-området
goda kommunikationsmöjligheter
via buss. Region
skapas
en helhetsbild av trafiken
inklusive påverkan från närliggande
områden.
Halland ansvarar för busstrafiken i kommunen.
3.3 alternativ
Trafikmängder
till bilen.

Data kan utläsas i Trafikverkets kartsystem TIKK (Trafikinformation klickbar karta).
Alla uppgifter nedan är stickprovsmätningar av årsmedeldygnstrafik, ÅDT, normerade
till 2013 års nivå utifrån kommunens befolkningsökning. Mer detaljerad information för
de olika mätpunkterna finns i bilaga 2. Dessa trafikmängder ligger till grund för de
prognoser som presenteras i kapitel 4.

En rad åtgärder kommer att genomföras av Trafikverket, Varbergs
kommun, Hallands Trafiken och Region Halland under 2015-16. Det
handlar om att sträckningarna ska prioriteras till stråk (räta raka linjer för
en kortare restid), etablera knutpunkter (för att möjliggöra en kombination
av färdmedel, pendelparkering för både bil och cykel i anslutning till dessa)
och bygga ut Västkustbanan (sätta in fler tåg och bygga bort flaskhalsar).
Strategierna innebär kortare restid och möjliggör bättre turtäthet och
möjlighet att parkera intill knutpunkterna men det innebär också att de
flesta får något längre till busshållplatsen. Varbergs kommun arbetar p.g.a.
detta efter att det ska vara säkert att nå busshållplatserna som oskyddad
trafikant. Busstrafiken är idag god i nordsydlig riktning men undermålig
mot Derome och Veddige i öster.
Den nya pendelstationen i Åsa, Kungsbacka kommun, kommer även
boende i norra delarna av Varberg väl till pass.

Vägnätsutredning_Varberg_FÖP-NK_2015-03-03.docx
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Gång och cykel
Separerad gång- och cykelbana finns till viss del utbyggd från Tångaberg
till Södra Cell och Väröbacka med ett par undantag med blandtrafik. Mellan
Bua och Ringhals finns också separerad gång- och cykelbana.
Varbergs kommuns Gatuförvaltning tog 2010 fram en cykelplan som avses
gälla fram till 2015. Cykelplanen redogör för befintliga och planerade
cykelvägar i hela kommunen och listar även planerade cykelvägar i
prioriteringsordning. En separerad gång- och cykelbana mellan Limabacka
till Bua är prioriterad. Cykelväg från Ringhals till Väröbacka och mot
Veddige och Derome är också önskvärda men är inte prioriterade i
gällande cykelplan. Arbetet med en ny cykelplan avses påbörjas under
2015.

Kattegattleden

Planeringen av en bilfri cykelled utmed kusten, Kattegattleden, påbörjades
2009. Leden börjar i Helsingborg och går norrut utmed Kattegatt upp
till Göteborg. Den totala längden beräknas bli närmare 40 mil. Region
Halland ansvarar för projektet som stöds nationellt av EU. Projektet berör
3 regioner – Skåne, Halland och Västra Götaland – och 10 kommuner –
Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Båstad, Laholm, Halmstad, Falkenberg,
Varberg, Kungsbacka och Göteborg. Avsikten är att Kattegattleden ska
invigas under 2015. Målsättningen är att leden ska vara havsnära, bilfri
och fylld med upplevelser. För att leden ska bli sammanhängande över hela
sträckan till 2015 försöker man utnyttja befintliga cykelvägar och på vissa
sträckor låta leden gå tillsammans med biltrafik om miljön i övrigt tillåter
detta.

Järnväg

Genom området går Västkustbanan. Västkustbanan är utbyggd med
dubbelspår mellan Göteborg och Varberg. Inom planområdet finns ingen
station, station finns i Varberg i söder och Åsa i norr. På västkustbanan
transporteras även farligt gods. Ett industristickspår finns från
Västkustbanan till en kommunalt ägd Rangerbangård i anslutning till Södra
Cell.
Enligt Länsstyrelsens Riskanalys av farligt gods i Hallands län är
basavståndet till järnvägen 80 m för bostäder.
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Geoteknik

Beskrivning av området
Landskapet/terrängen inom Norra kusten är varierad. Berggrunden inom
FÖP-området kan grovt delas in i två delar med en klar gräns strax söder
om Viskan.
Ur kvartärgeologisk synvinkel kan området sammanfattas som komplext
med relativt ovanliga jordartsförhållanden sett ur ett regionalt perspektiv.
Detta beror främst på hur kustlinjen förflyttat sig relativt befintlig kustlinje
sedan isens avsmältning, förloppet brukar beskrivas som oscillerande.
Inget av de studerade områdena med föreslagen utbyggnad kan sägas vara
olämpligt för byggnation, flera av de utpekade platserna är helt eller delvis
belägna inom fastmarksområden. Utifrån de allmänna resonemangen ovan
kan dock överväganden göras avseende hur byggnadsytor bör fördelas
inom områden med föreslagen utbyggnad. Inom lerområden måste
även hänsyn tas till risken för sättningar i samband med markarbeten
(utfyllnader bör begränsas). Vid utbyggnad i närhet till järnvägen måste
dessutom risken för markvibrationer beaktas.
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Hälsa och säkerhet
Farligt gods

Länsstyrelsen i Hallands län har i rapporten Riskanalys av transport av
farligt gods i Hallands län (2012) sammanställt rekommendationer vid
planering i närheten av vägar och järnvägar där farligt gods transporteras.
Inom 150 meter ska kommande detaljplaner beskriva hur riskerna är
beaktade och vilka basavstånd som tillämpas.
När det gäller vägar som är utsedda som farligt godsleder har det ansetts
angeläget att skilja på de större vägarna med höga gods flöden och de
mindre vägarna med låga flöden. I eller i anslutning till planområdet är
väg E6 och järnväg västkustbanan rekommenderade farlig godsleder. Båda
lederna är hårt belastade och det transporteras stora mängder farligt gods.
Detta innebär att kraven på avstånd och säkerhetshöjande åtgärder är
högre för dessa vägar.

Farliga verksamheter

Miljöfarlig verksamhet innebär att verksamheten som bedrivs medför
fara för att en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller
miljön. Inom planområdet finns Lahalls gasturbinanläggning, Ringhals
kärnkraftverk och Södra Cell Värö som klassas som farlig verksamhet.
Det finns även verksamheter som omfattas av lag om åtgärder för att
förhindra och begränsa allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen); Ringhals
kärnkraft verk och Södra Cell Värö omfattas av de högre Sevesokraven,
Lahalls gasturbinanläggning omfattas av de lägre klasskraven.

Ringhals

Hela planområdet för FÖP norra kusten ligger inom den inre
beredskapszonen för Ringhalskärnkraftsverk. Inom den inre
beredskapszonen runt Ringhals finns detaljerade utrymningsplaner som
innebär att tre mottagningsplatser upprättas i närområdet. Buaskolan,
Väröbackaskolan och industriområdet i Åskloster fungerar vid en olycka
på Ringhals som uppsamlingsplatser inom den inre beredskapszonen. I
Varbergs kommun kommer Håstenskolan fungera som mottagningsplats
vid en olycka. Området runt Ringhals berörs av ett förordnande enligt 11
kap. 12 § PBL, vilket innebär att bygglov och förhandsbesked särskilt ska
prövas av länsstyrelsen med hänsyn till skyddsområdet kring Ringhals,
vilket är ett riksintresse, samt de boendes hälsa och säkerhet.

Förorenad mark

Inom planområdet finns eller har funnits verksamheter som kan ha orsakat
markföroreningar. Dessa verksamheter är exempelvis hamnar, industrier,
bensinstationer, bilverkstäder, gamla deponier, avloppsreningsverk etc. Vid
en eventuell nybyggnation kan marken behöva undersökas och eventuellt
kan det krävas åtgärder för att sanera marken.
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Radon
Förekomsten av markradon i kommunen har översiktligt karterats
och delats in i låg-, normal- och högriskområden. Karteringen visar att
Varbergs geologi är sådan att inga stora markradonproblem föreligger.
Huvuddelen av kommunen är belägen inom normalriskområden men även
låg- och högriskområden förekommer. Största delen av Norra kusten är
främst normalriskområde.

Klimatförändringar

Klimatförändringar innebär att värmeböljor förväntas bli vanligare,
liksom skyfall och översvämningar. Enskilda väderhändelser kan inte
direkt kopplas till klimatförändringarna, men den långsiktiga tendensen
är enligt forskarna tydlig. Att klimatet förändras påverkar på mark- och
vattenanvändningen.

Översvämning och skred

Översvämning är ett samlingsbegrepp som innefattar olika varianter av att
områden permanent eller tillfälligt ställs under vatten. Översvämningar
är en del av en naturlig hydrologisk variation och många ekosystem är
anpassade till eller beroende av dem. Havsnivåhöjningen och ökade flöden
i vattendrag till följd av ett förändrat klimat bidrar dock bland annat till
att riskerna för översvämning ökar. Detta kommer med stor sannolikhet
att kräva åtgärder som anpassar samhället till dessa förhållanden.
Klimatförändringarna berör dessutom alla sektorer i samhället, det är få
verksamheter som förblir opåverkade. Därför är det nödvändigt att börja
anpassa samhället redan nu.
I kommunen finns många låglänta strandområden vid havet som naturligt
utsätts för översvämningar vid höga vattenstånd. En faktor som på längre
sikt kan öka översvämningsrisken är havsnivåhöjning till följd av global
uppvärmning och en ökad nederbörd. En rimlig planeringshorisont bör
ligga 100 år framåt och analyser visar på en beräknad havsnivåhöjning i
intervallet 0,4-1 meter för Varberg. Även om det råder en osäkerhet om
hur mycket havsnivån kommer att öka så måste en stor försiktighet iakttas
i utsatta områden.
Kommunens generella riktvärde är att ny bebyggelse ska ha en lägsta
sockelhöjd på minst 2,5 meter över dagens havsnivå. För särskilt
skyddsvärda objekt gäller 3,0 meter. För definitiva värden bör varje
aktuellt område och projekt undersökas närmare.

Viskan rinner från sjön Tolken i Västra Götaland genom Borås och Kinna
för att slutligen mynna i Klosterfjorden norr om Åskloster. Viskan är ett
avlångt avrinningsområde med begränsad sjöyta, vilket gör att Viskan
reagerar relativt fort på nederbörd. Detta gör att högvattenflödena ofta är
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LÄS MER:
Klimatanpassning Viskan
– konsekvenser av höga
och låga flöden i Viskans
avrinningsområde samt
möjliga åtgärder

framträdande men att flödet går tillbaka relativt fort till en betydligt lägre
vattenföring. Högvattenflöden varar sällan längre än ett par dagar och
inträffar oftast mellan november och februari.
I område från Viskans mynning till Veddige bedöms transporter riskera
mycket allvarliga konsekvenser vid höga flöden eftersom flera större
transportleder kan påverkas. Kulturmiljö och infrastruktur samt vattenoch avloppsförsörjning bedöms riskera allvarliga konsekvenser.

Vid mynningen riskerar vattnet att nå upp på Västkustbanan, cykelleden
Ginstleden samt Åsklostervägen. Länsväg 845 kan behöva höjas, förstärkas
eller vallas in. Samma sak gäller cykelleden Ginstleden.

Värmebölja

Forskarna förutspår längre perioder med höga temperaturer och att
de högsta temperaturerna kommer att bli ännu högre i framtiden. En
värmebölja i kan ge konsekvenser för ett stort antal samhällssektorer och
kan orsaka en mängd följd händelser. Konsekvenser som identifierats för
Hallands län är ökad dödlighet bland människor och djur, ökad smittorisk,
ökat insjuknande, ökad risk för solkurvor och asfaltsblödning, ökat behov
av dricksvatten, otillräcklig kapacitet av fjärrkyla hos vissa kunder, viss risk
för haveri i teknisk komponent, minskad livsmedelsproduktion, ökad risk
för självmord och ökad tillströmning av turister m.m.
När solen lyser på husväggar och asfaltytor absorberas en del av solenergin
och ytorna blir betydligt varmare än vad lufttemperaturen är i skuggan
på en välventilerad plats. Den absorberade värmen strålar ut men då ofta
från vertikala ytor. Avkylningen i en stad inte är lika effektiv som från
öppna fält utanför staden. Städer och tätorter skapar sitt eget mikroklimat
där en urban värmeeffekt kan uppstå. Träd, grönområden, vattendrag
och dammar kan, strategiskt lokaliserade i staden och integrerade med
bebyggelsen, både fungera som luftförbättrare och temperatursänkare i
staden. Samtidigt kan ytorna även hantera ökande vattenmängder.
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Teknisk försörjning
Energi

Energiförbrukning är starkt kopplad till vår klimatpåverkan. Ett långsiktigt
arbete för förnybar energi och minskad energianvändning är viktigt i
arbetet för hållbar utveckling.

Transporter
Läs Mer:
Vindkraftsutredningen
i Varbergs kommun,
WSP Samhällsbyggnad
uppdaterad 2010-06-17

Transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.
Varbergs kommun står inför en stor utmaning i att minska
transportbehovet samtidigt som tillväxten ökar. Det är därför viktigt
att förbättra möjligheterna för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik.
Kommunen har en viktig roll då bebyggelse och strukturer kommer finnas
kvar under en lång tid framöver.

Det finns samband mellan bebyggelsestruktur och transporter. En
majoritet av forskningsrapporter visar att befolkningstäthet spelar
stor roll för färdmedelsval och energiåtgång för transporter. Enbart
ökad bebyggelsetäthet i sig är inte någon garanti för minskningar av
trafikvolymen. Trafikvolym och färdmedelsval påverkas även av andra
faktorer som restid, pris, komfort och upplevd säkerhet och trygghet. Ökad
bebyggelsetäthet kan också leda till sämre tillgänglighet till grön- och
motionsområden. Studier har visat att avsaknad av sådana områden kan
leda till ökat bilresande på fritiden till bland annat sommarstugor.

Energianvändning i byggnader

Hur bebyggelsen planeras har betydelse för vilken uppvärmningsform som
blir möjlig att använda. Energianvändningen för uppvärmning blir lägre
om det byggs flerbostadshus eller radhus i stället för fristående småhus.
Behovet av energi för uppvärmning kan även minskas genom att placera
bebyggelse så att den anpassas till klimatet.
På grund av minskat energibehov i nya hus har det blivit allt svårare att få
in fjärrvärme i nyplanerade villaområden. Komplexiteten mellan att å ena
sidan minska energianvändningen och å andra sidan skapa förutsättningar
för gemensamma uppvärmningssystem måste uppmärksammas.

Fjärrvärme

Från Södra Cell finns en ledning med biogasbaserad spillvärme, fjärrvärme,
till Varberg.

Vindkraft

Möjligheten till vindkraftslokaliseringar av medelstora och stora
vindkraftsetableringar på Väröhalvön har studerats. För att anpassas till
landskapet ska vindkraftverken uppföras i mindre grupper eller parker
och inte som enstaka verk. I anslutning till Ringhals och Södra Cell är
vindförhållandena goda och landskapsbilden inte känslig. Lämpliga
områden är väster om Ringhals och norr om Södra Cell. Dessa områden
har pekats ut som lämpliga i gällande Översiktsplan antagen 2010-06S. 82 (104)
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15. Inom dessa områden får ingen ny bebyggelse tillåtas som försvårar
vindkraftsutbyggnad.

Utöver vindkraftslokaliseringarna nämnda ovan kan miniverk och gårdsverk
tillkomma. Ett miniverk definieras som ett vindkraftverk med en totalhöjd
på maximalt 20 meter och en rotordiameter på maximalt 3 meter. Det krävs
inte bygglov om inte verket ska monteras på en byggnad eller på ett avstånd
från tomtgräns som är kortare än verkets höjd. Ett gårdsverk definieras
som ett vindkraftverk med en totalhöjd på 20-50 meter eller ett verk vars
rotordiameter överskrider 3 meter. För att bygga ett sådant verk krävs
bygglov enligt Plan- och Bygglagen. Vid prövning av gårdsverk gäller att
placeringen ska anpassas till landskapets förutsättningar på den aktuella
platsen och med beaktande av landskapsanalys.

Vatten och avlopp

Spillvatten
Goda lösningar för hantering av vattenförsörjning och rening av spillvatten
är en förutsättning för ny bebyggelse. Kommunal VA-anslutning ska föredras
där det är tekniskt och ekonomisk försvarbart. Vid lokala lösningar är det
fördelaktigt om en bebyggelsegrupp delar ett gemensamt system.
Dagvatten
Med ökad nederbörd och mildare klimat är hanteringen av dagvatten en
viktig fråga i den fysiska planeringen. Kommunens policy innebär att lokalt
omhändertagande av dagvatten ska ske inom det område där dagvattnet
bildas. Omhändertagandet ska så långt som möjligt, utifrån lokala
förutsättningar, åstadkommas genom infiltration inom tomtmark eller lokal
fördröjning som till exempel magasinering och flödesutjämning. Avrinning
från en tomt eller annat markområde bör efter exploatering inte öka jämfört
med före exploateringen.

Avfallshantering

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) arbetar ständigt med att utveckla
avfallshanteringen. Allt för att göra det lättare att källsortera ditt avfall. Det
finns en återvinningscentral i Limabacka. Återvinningsstationer finns i Bua,
Åskloster och Tångaberg

Vid nybyggnationer ska återvändsgator undvikas, istället kan vägar läggas i
slingor för att undvika framtida problem för större fordon. De riktlinjer som
finns för vägbredd och ev. vändplatser ska följas. Behov av ytterliggare ska
beaktas i planeringsprocessen.

Tele/Bredband

Fiber kommer att dras på delar av NorraVäröhalvön av Fjordnet
fiberförening.
Vissa delar av Bua har idag fiber och det håller på att dras fram mer fiber i
Bua, målet är att samtliga bostäder i Bua ska ha möjlighet att ansluta sig till
fiber.
Fiber finns i Åskloster och det håller på att byggas ut i Stråvalla.
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Energiproduktion på Väröhalvön

Sedan mitten på 70-talet har energi producerats på Väröhalvön genom
kärnkraftverket Ringhals. Ringhals är en av tre anläggningar i Sverige och
har fyra reaktorer. Idag arbetar ca 1600 personer på Ringhals och det är
därmed kommunens tredje största arbetsgivare.

Totalt sett finns det tio reaktorer i drift i Sverige, vilket gör Sverige
till det kärnkraft tätaste landet i världen (mer än en reaktor per 1
miljon invånare). Kärnkraften står för ca 40 procent av Sveriges totala
elproduktion. Under de närmsta 30 åren kommer dessa tio reaktorer att nå
slutet på sin tekniska livslängd och avvecklas.
Fram till år 2011 gällde den så kallade linje ett som vann i
folkomröstningen 1980 och sa att kärnkraften skulle ”avvecklas i
den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för
upprätthållandet av sysselsättning och välfärd” och att ”ingen ytterligare
kärnkraftsutbyggnad skall förekomma”.
År 2011 togs beslut av sittande regering att kärnkraftreaktorer som
avvecklas i Sverige kan bli ersatta. Vattenfall påbörjade då en utredning
av vilken av de befintliga anläggningarna Ringhals, Forsmark eller
Oskarshamn som är mest lämplig för att ersätta reaktorer på. Vattenfall
kom fram till att Ringhals/Väröhalvön är den mest lämpliga platsen.

Vattenfall startade ett analysarbete som går ut på att utreda
förutsättningarna för att bygga ersättningsreaktorer i en separat men
närliggande ny anläggning vid Ringhals. Som ett led i det analysarbetet
inledde Vattenfall ett samråd för tillståndsprövning och detaljplan i
januari 2014. Samrådet är en del av prövningen enligt miljöbalken och
ligger till grund för en eventuell framtida detaljplan som kommunen
fattar beslut om. I samrådet pekades två områden ut vid Ringhals
som tänkbara lokaliseringar, både väster och öster om befintligt
kärnkraftverk i anslutning till de områden som utsetts som riksintresse för
energiproduktion.
I detta skede kan inte Vattenfall uttala sig om ifall det östra eller
västra området är att föredra. Resultaten från de undersökningar som
genomfördes innan beslutet att sätta analysarbetet på sparlåga har inte
exkluderat något av de två områdena. Oavsett vilka beslut som fattas
om det framtida energisystemet så bedömer Vattenfall att området
kring Ringhals kommer att fortsätta vara en central punkt i det svenska
kraftsystemet. Ringhals är beläget i södra Sverige, där finns möjlighet att
mata ut el på två stora stamnätsledningar, här finns tillgång till havsvatten
för kylning och stora områden är utpekade av staten som lämpliga för
energiproduktion.
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Förutsättningar

Kommunen är generellt positiva till en fortsatt energiproduktion på
Väröhalvön. Väröhalvön är utpekad som den plats i Sverige som lämpar sig
bäst för kärnkraftproduktion och en utbyggnad innebär nya möjligheter
till jobb, behov av service i närområdet, bostäder, ny och förbättrad
infrastruktur m.m. Även om Vattenfall väljer att inte gå vidare med sin
ansökan om att ersätta reaktorerna så är stora områden på Väröhalvön
utpekade som riksintresse för energiproduktion. Det innebär att andra
elalstrande verksamheter kan vara aktuella på Väröhalvön.

¢

Verksamheten 4
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Förutsättningar

Verksamheter

Det norra kust området innehåller Varbergs kommuns största verksamheter,
Södra cell och Ringhals. Södra Cell (Södra cell) kommer att expandera kraftigt
under 2015. Inom hela planområdet finns flera mindre verksamheter.
Samtidigt som det är positivt att verksamheter expanderar så innebär det också
en rad utmaningar som kan inkludera allt från buller för boende i närområdet,
belastning på befintlig infrastruktur, miljökonsekvenser, och en förändrad
landskapsbild. Det gäller att hitta ett förhållningssätt till dessa förändringar som
hanterar olika sorters konsekvenser och påverkan både långsiktigt och hållbart.

Väröhalvön: Södra cell/Södra Cell
2014 beslutade Södra att investera i en kraftig utbyggnad av Södra Cell Värö.
Expansionen innebär en ökning av produktionskapaciteten från dagens 425 000
ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största för
produktion av barrsulfatmassa.
Utöver en ökad massaproduktion innebär investeringen att fabriken görs ännu
mer energieffektiv. Södra Cell Värö är redan idag oberoende av fossila bränslen
vid normal drift. Tack vare investeringen kan Södras leveranser av grön energi
öka ytterligare, vilket ersätter fossila bränslen i samhället.
Den utbyggda fabriken förväntas kunna tas i drift under det tredje kvartalet
2016.
De tunga transporterna till och från bruket, och ut till motorvägen och till
hamnen, kommer däremot att öka avsevärt. Detta belastar både väg 845, 850
och E6:an, samt kan öka trafiken genom Väröbacka och även tätorten Varberg
då mycket ska fraktas till hamnen. Kommunen förespråkar att Södra Cell löser
sina transportbehov till Varbergshamn främst via järnvägen. Det finns redan
idag ett industrispår som förbinder Västkustbanan med bruket och det är ur
flera olika hänseende det mest hållbara alternativet att nyttja detta.

Bild över Väröbruk
S. 86 (104)
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Förutsättningar

Öster om E6:an motet
Det finns idag mark avsatt för verksamheter öster om E6:an vid mot nummer
56. Läget är strategiskt för transporter på motorväg. Med de stora verksamheter
som expanderar på Väröhalvön är det tänkbart att fler verksamheter lockas till
området.

Jordbruksmark
En levande landsbygd med förutsättningar för näringsverksamhet ska även
fortsättningsvis finnas på Norra kusten.
På 1970-talet genomförde Lantbruksstyrelsen en klassning av Sveriges
åkermarker. Åkrarna klassades in på en tiogradig skala avseende deras
ekonomiska avkastningsvärde baserat på skördestatistik från 1969 års 421
skördeskadeområden.
De två högsta klasserna, 9 och 10, finns enbart i Skåne. Den bästa åkern i
Halland har klass 8 och den sämsta klass 2. Endast ca 10 % av åkern i Sverige
har klass 7 eller bättre och knappt 30 % till klass 5 eller bättre. För Halland är
det lämpligt att räkna alla jordar med klass 6 och uppåt som särskilt värdefulla.
All åkermark är dock värdefull. Jordklassificeringen kan ge den felaktiga
uppfattningen att jordar med låg klass är oviktiga, men med tanke på vad
marken används till d. v. s. driftsinriktning, speciellt djurhållning, kan dessa ha
en viktig funktion.

Bild över motet vid E6:an och väg 850
FÖP norra kusten, Varbergs kommun
Samrådshandling

S. 87 (104)

Gloppe
Förutsättningar

G
till
öte
bo

rg

Skällåkra
Kartan nedan visar jordbruksmark klass
5 och 6 inom FÖP-området.
Landabukten
Norstön

E6,E20

Frillesås

Stocken

Kidholmen
Älmö

Brattö

Löftabro

Båtafjorden

Limaback

Löftaskog

Bua

Vendelsö
Ustö

Stråvalla

Vendelsöfjorden

850

Knarrkär

Sallebacka
Stavder

Gloppe

N Horten

Sanddamm
Skällåkra

Väröbacka

Klosterfj
Båtafjorden

S Horten

Limabacka

Bua
850

Prästaskär

N Horten

Årnäshal

Åskloster

Sanddamm

Knarrskär

Teckenförklaring

Klosterfjorden
S Horten

Klass 6

Årnäshalvön

Prästaskär

Cykelvägnät

Knarrskär

E6,E20

Klass 5

Kärrafjor

845

Jordbruksmark

Kärradal

Torpa

Infrastruktur
Teckenförklaring
Jordbruksmark Motorväg

Kärrafjorden

Klass 6
Klass 5
Cykelvägnät

Infrastruktur
Motorväg

Stämmet

Större väg
Mindre väg

Tångaberg

Järnväg

Balgö

Större väg
Mindre väg

Tången

Kraftledning

Järnväg
Kraftledning
Byggnad
Vattenområden

S. 88 (104)

Balgö

Byggnad

±

Vattenområden

Fyrstrandsfjorden

Grässkär

Grässkär
Klåback

FÖP norra kusten, Varbergs kommun
Samrådshandling

Skala 1:25 000

Gunnestorp

Sadeln

0

0,75

1,5

Bläshammar

Klåback
Balgöfjorden
3 Kilometers

Fyrkullen

Sadeln
Trönningenäs

Förutsättningar

Kust, natur, kultur och fritid

Varberg omnämns ofta som ”en sommarstad”
och under sommarmånaderna är det aktivt på
badplatser och i natur. Norra kustområdet har
idag tillgång till några av kommunens, och hela
västkustens attraktivaste områden.

Kust och hav

Kusten är viktig för bad, båtliv, naturupplevelser
och rekreation. Stränderna hör till våra stora
Trollaviken Badplats söder om Södra cell
naturtillgångar. De är mycket betydelsefulla för
allmänhetens möjligheter till friluftsliv och för det växt- och djurliv som är
beroende av vattenmiljöer.

Fritid/turism

I området finns ett lokalt bibliotek och en ungdomsgård i Bua. I Bua och
Väröbacka finns det idrottshallar samt en isbana i Sjöaremossen utanför
Väröbacka. Här ligger totalt fem stycken campingplatser (Stråvalla
camping, Kärradals camping, Espeviks camping, Caravan club och
Stavder) samt ställplatser för husbil och husvagn i Bua Hamn. Det finns en
större småbåtshamn, Bua hamn, med tillhörande uppställningsplats för
vinterförvaring. Flera mindre bryggor/båtplatser finns också längs med
kustlinjen.
Sevärdheter och besöksmål
Det finns en hel del att göra för boende och turister inom området. Nedan
ges ett antal exempel;
• I Bua finns ett lokalt bibliotek och en ungdomsgård.
• I Bua och Väröbacka finns det idrottshallar samt en isbana i
Sjöaremossen utanför Väröbacka.
• Fisketurer anordnas med Tärnö från Bua hamn
• Båtafjorden är ett av Hallands fågelrikaste områden, något som kan
skådas från fågeltornet som är beläget i
Natura 2000 området där.
• Bua Fiskemuséum, Borrås Skåra,
kvarnmuseum Sunvära kvarn,
Limagårdenmuséet, visningsträdgården
Nasaret samt att Ringhals och Södra Cell har
öppet för besökare.
• Här ligger totalt fem stycken campingplatser
(Stråvalla camping, Kärradals camping,
Espeviks camping, Caravan club och Stavder)
samt ställplatser för husbil och husvagn i
Bua Hamn.
• Badplatser finns det naturligtvis gott om
i Majvik, Espevik, Kärradal, Sanddamm,
Tångaberg, Årnäshalvön, Balgö brygga m. fl.

Läs mer i Varbergs
kommuns Grönstrategi.
Mer information
strandbadplatser - Vision
2015

STRANDBADPLATSER – VISION 2015

Juni 2008
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Förutsättningar

Skola, vård och omsorg
Skola och barnomsorg

Inom planområdet finns det två grundskolor, Buaskolan och
Väröbackaskolan. Buaskolan är en F-6 skola. Idag har Buaskolan ca 270
elever. Väröbackaskolan är en F-3 och 7-9 skola, skolan har idag ca 250
elever.

Förskolor finns i Tångaberg, Åskloster, Limabacka, två stycken i Bua och en
i Stråvalla
Nya förskolor som är på gång är en utbyggnad av Applagårdens förskola i
Bua till sex avdelningar och en ny förskola i Limabacka.

Äldreomsorg

I Limabacka finns ett särskilt boende för äldre med 44 lägenheter.
Seniorboende saknas inom planområdet.
De närmaste 6-7 åren kommer ses en ökning av äldre i Bua, detta är det
ända området inom planområdet där det ses en kommande ökning.

I dagsläget finns det inget underlag för nya äldreboende i Bua. Däremot är
det idag en brist på trygghetsboende i Bua och det finns även ett framtida
behov av trygghetsboende i Bua och möjligen Väröbacka. Närheten
till kommunal service är viktig vid placeringen av trygghetsboende.
I Väröbacka finns det idag sex trygghetslägenheter i anslutning till
äldreboendet.
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Förutsättningar

Juridiska förutsättningar
Riksintresse

Riksintressen för friluftsliv

Stora och Lilla Middelgrund -Fladen-Rödebanke: Värdefulla
grundområden för fritidsfiske. Delar av riksintresset omfattar Varbergs
kommun och endast en del av Fladen ligger inom FÖP-området. Lilla
Middelgrund och Fladen är Natura 2000-områden.
Getterön - Årnäs – Balgöfjorden: Omväxlande natur, mycket värdefull
för båtsport, bad och fritidsfiske. Inom riksintresseområdet är delar av
Getterön och Årnäs samt Balgö Natura 2000-områden och naturreservat.
Viskan: Värdefullt vattendrag för fritidsfiske för bl a laxöring och ål.
Strandskydd gäller.

Riksintressen för naturvård

Klosterfjorden–Getterön: Stora
geovetenskapliga värden, naturbetesmark
och marina strandängar. Inom
riksintresseområdet är Getterön och
Årnäs samt Balgö och Gamla Varberg
naturreservat och Natura 2000-områden.
Balgö ingår även i sälskyddsområde.
Stora och Lilla Middelgrund – Fladen

- Rödebanke: Grundbankar med viktiga uppväxtområden för fiskarter.
Delar av riksintresset omfattar Varbergs kommun och endast en del av
Fladen ligger inom FÖP-området. Lilla Middelgrund och Fladen är Natura
2000-områden.
Vendelsöarkipelagen: Representativt odlingslandskap. Norra delen är
Natura 2000-området Vendelsö samt naturreservat.

Riksintressen för fiskevård/yrkesfiske

Havs- och kustområden i som berörs i FÖP Norra kustområdet:
Väst Balgö Syd Nidingen - fångstområde för havskräfta, sill och skarpsill.
Bua hamn ingår i riksintresseområdet.
Lilla Middelgrund Fladen -fångstområde för havskräfta, torsk m fl
bottenfiskar. Delar av området skyddas av Natura 2000.
Inga åtgärder som förhindrar fiskets företräde, som till exempel
havsbaserade vindkraftverk, tillåts. Delar av riksintresset omfattar
Varbergs kommun och endast en del av Fladen ligger inom FÖP-området.
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Förutsättningar

Riksintresse för energiproduktion
Intilliggande området Lingome
är av riksintresse som
reservområde för en eventuell,
framtida verksamhet med
anknytning till Ringhals. Inga
åtgärder planeras som skulle
kunna förhindra detta. Även
vindkraftverk har uppförts
inom området. Särskilda
riktlinjer om skyddsområdet
Ringhals kärnkraftverk sett från väster
kring kärnkraftverket anges i
översiktsplanen samt FÖP Norra
kusten (KF 2001-09-18).

Riksintressen för kommunikation

Järnväg och anläggning för tågtrafik
Västkustbanan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade
TEN-T nätet. Banan sträcker sig från Göteborg till Lund och är en mycket
viktig bana för person- och godstågstrafiken. Banan ingår även i det
utpekade strategiska godsnätet.

Hamn och sjöfart
Ringhals kärnkraftshamn med maxfartyg på längd 100m* bredd 20m*
djupgående 5,3m.
Allmän farled till Ringhals kränkraft, Sträckan Ringhals angöring- Ringhals
farledsklass 2. Skyddad höjd för farled 75m och skyddat djup för farled 7m.
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Förutsättningar

Skyddade områden
Natura 2000
Natura 2000 är ett europeiskt naturskyddsnätverk och bygger på art- och
habitatdirektivet respektive fågeldirektivet. Tillstånd enligt MB krävs
för åtgärder som kan skada miljön i Natura 2000-områden. Ingrepp med
negativa effekter på de utpekade naturvärdena får inte genomföras utan
regeringens tillstånd.
F: Fågeldirektivet pekar ut särskilda skyddsområden och omfattar
fågelarter.

H: Art- och habitatdirektivet skyddar naturtyper och arter (ej fåglar) som
EU gemensamt bestämt skall skyddas. Områden där dessa naturtyper och
arter återfinns, skall ges ett sådant skydd att miljön bevaras.
Följande områden finns inom planområdet:
Balgö: F, H
Båtafjorden: F
Vendelsö: H
Årnäsudden: H

Hushållningsbestämmelser enligt 4 KAP MB

Läs mer
Värdefulla kulturmiljöer och
objekt i kommunen finns
dokumenterade och beskrivna i
Inventering av Kulturhistoriskt
värdefull miljö, 2009,
Varbergsbygd – program för
kulturmiljövård, 1992.

Kustområdet skyddas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap
miljöbalken. Vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Bestämmelserna utgör inte hinder
för utvecklingen av befintliga tätorter, det lokala näringslivet eller för
utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.
Gränsen för hushållningsbestämmelserna löper från söder längs med
motorvägen E6, men innanför Väröhalvön ligger gränsen längs med väg
845 .

Stora opåverkade områden (3 kap §2 MB)

Stora mark- och vattenområden som är opåverkade, eller endast obetydligt
påverkade, av ingrepp ska så långt som möjligt skyddas mot ingrepp som
påtagligt kan skada naturmiljön. Det huvudsakliga syftet med att bevara
stora opåverkade områden är att värna biologisk mångfald och slå vakt
om stora sammanhängande områden för rekreation och friluftsliv. Största
delen av vårt kusthav bl.a. Vendelsö och Balgö är exempel på sådana
områden.

Stränder och strandskydd
Stränderna är mycket betydelsefulla för allmänhetens möjligheter till
friluftsliv och för det växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer.
Strandskydd omfattar land- och vattenområden vid alla sjöar och
vattendrag samt längs hela kusten inom 100 meter från strandlinjen vid
normalt medelvattenstånd. Längs med havskusten är strandskyddet utökat
till 300 m på land.
S. 94 (104)
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Förutsättningar

Havet och den marina miljön
Knappt hälften av kommunens yta är hav och kuststräckan är cirka sju
mil lång. Många olika intressen riktas mot kustområdet och havet såsom
friluftsliv och rekreation, fiske, sjöfart, täktverksamhet, energiproduktion
och annan industriverksamhet. Havet är påverkat av decenniers utsläpp av
näringsämnen och gifter. De marina ekosystemen har försämrats. Framtida
klimatförändringar kan dessutom komma att påverka förutsättningarna
för fungerande ekosystem ytterligare. Havsytan kommer att stiga.
Kusten tar årligen emot ett stort antal besökare vilket sätter extra tryck
på området och miljön. Fiske, såväl yrkesfiske som sport- och fritidsfiske,
har stor betydelse för kommunen och fisketurismen är en näring av icke
oväsentlig betydelse.
I stort sett hela kuststräckan är ur ekologisk synpunkt särskilt känslig.
De båda utsjögrunden Fladen och Lilla Middelgrund, som delvis ligger
inom FÖP-området, är ur naturvårdssynpunkt mycket viktiga områden.
De är riksintresseområden för naturvård och friluftsliv samt Natura
2000-områden och de ingår i internationella nätverk (HELCOM och
OSPARS) av skyddade marina områden.

Andra ur naturvårdssynpunkt viktiga havsområden inom planområdet är
Balgöarkipelagen, Vendelsöfjorden, samt övriga grundområden vilka är
uppväxt- och reproduktionslokaler för fisk och födosöksområden för fåglar.

Kulturmiljöer och värdefull bebyggelse
Inom norra kusten finns inga riksintressen för kulturmiljövård. Övriga
kulturintressen av större vikt är bl.a. Bua by, områden öster om Väröbacka
samt norr och öster om Klosterfjorden, Årnäsreservatet, runt Tångaberg
gård, Vendelsö och Balgö. Det finns ett Kulturmiljövårdsprogram för
Varbergs kommun från 1992 ett nytt program ska tas fram under 2015.
Kulturmiljövårdsprogram -Kråkholmen, Balgö, Årnäsudde, Sönnre
Horten, Bäck, Stora lahall, Åskloster, Värö-Backa
Naturvårdsprogram- Fyrstrandsfjorden
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Förutsättningar

Skällåkra

V

te
Gö
till
bo
rg

Landabukten

Båtafjorden

E6,E20

Norstön

Frillesås

Limabacka

Stocken

Kidholmen

Bua

Älmö

Löftabro

850

Brattö

Löftaskog

Stråvalla

Vendelsö
Ustö

Vendelsöfjorden
Knarrkär

Sallebacka
Stavder

N Horten

Gloppe

Sanddamm

Skällåkra

Väröbacka

Klosterfjo

S Horten
Båtafjorden
Limabacka

Bua
850

Prästaskär

N Horten

Årnäshalv
Åskloster

Sanddamm

Knarrskär
Klosterfjorden
S Horten

Årnäshalvön

Prästaskär

Naturvårdsprogram

Kärrafjord

E6,E20

Kultmiljövårdsprogram

845

Teckenförklaring
Knarrskär

Kärradal

Torpa

Cykelvägnät

Teckenförklaring

Infrastruktur

Kärrafjorden

Kultmiljövårdsprogram

Stämmet

Naturvårdsprogram

Motorväg

Cykelvägnät

Infrastruktur
Motorväg

Tångaberg

Större väg

Större väg
Mindre väg

Mindre väg

Tången

Järnväg

Gunnestorp

Balgö

Järnväg

Balgö

Kraftledning
Byggnad

±

Fyrstrandsfjorden

Kraftledning

Vattenområden

Byggnad

Vattenområden

Grässkär

±

Skala 1:25 000

Bläshammar

Klåback

Fyrkullen

Sadeln

0

0,75

1,5

Balgöfjorden
3 Kilometers

Skala 1:25 000

Trönningenäs

Grässkär

Klåback
Sadeln

0

Balgöfjorden
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KONSEKVENSER
Sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser

Konsekvenser av olika trafikscenarier

Konsekvenser

KONSEKVENSER
Sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser
En viktig utgångspunkt vid framtagandet av förslaget har varit att
utgå ifrån social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Nedan görs en
beskrivning av vilka konsekvenser förslaget får på dessa området.

Konsekvenser för den sociala hållbarheten

De fem föreslagna utbyggnadsområdena har olika grundförutsättningar
och karaktärer men ligger alla efter ett utbyggt kollektivtrafikstråk.
Förslaget bygger på förtätning inifrån och ut med både verksamheter och
bostäder i olika upplåtelseformer i varierad storlek. Detta skapar goda
förutsättningar för mångfald och social hållbarhet. Närhet till grannar
och service skapar trygghet. Förtätning, inte enbart med bostäder och
verksamheter utan även med gemensamma attraktiva mötesplatser
stärker den sociala hållbarheten. Sådana utrymmen återfinns i samtliga
fem utvecklingsområden.

Vikten av den sociala hållbarheten i samhällsplaneringen är något som bl.a.
återspeglas i stycket ”God livsmiljö”.

Konsekvenser för den ekonomiska hållbarheten

Förslaget bygger främst på att bostads-och verksamhetsområden
utvecklas där befintlig infrastruktur är delvis eller helt utbyggd redan
idag. Att koncentrera exploateringen till sådana områden medför lägre
investeringskostnader och är därmed ett sätt att planera på ett ekonomiskt
hållbart sätt.

Konsekvenser för den ekologiska hållbarheten

Genom att bevara värdefulla naturområden och måna om tillgängligheten
till dessa strävar vi mot en ekologiskt hållbar samhällsplanering.
Vi undviker i hög grad i förslaget att bebygga kommunens finaste
jordbruksmark. Att bevara denna för kommande generationer har varit en
viktig utgångspunkt.
Förtätning medför också ett minskat behov av resande, de negativa
konsekvenserna för den ekologiska hållbarheten blir därmed mindre.
Det handlar även om att bygga hållbart. Hållbart byggande handlar om
att bygga beständigt, sunt och miljöanpassat. Det ska vara lätt att leva
miljöriktigt och resurssnålt.

En viktig utgångspunkt i förslaget är prioriteringen av ett hållbart resande.
Detta illustreras på kommande sidor i ett antal trafikscenarion.
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möjligheter att via cykel ta tillvara på den rekreationsmöjlighet som FÖP-områdets
havsnära läge innebär. Det är i första hand områdena närmast havet, exempelvis Bua
och Årnäshalvön, som har god tillgänglighet till havet. Boende i Väröbacka är för detta
syfte i större utsträckning bilberoende, eller hänvisade till en kollektivtrafik med låg
turtäthet.

Konsekvenser

3.6.3 Kollektivtrafik
Antalet linjer och framförallt turtätheten i FÖP-området är begränsat. Vissa linjer har
enstaka avgångar i halvtimmestrafik, i övrigt bara heltimmestrafik. Andelen resor i
FÖP-området som görs med kollektivtrafik är låg eftersom resenärunderlaget i
området är begränsat.

Konsekvenser av olika trafikscenarier

Möjliga
trafikscenarieri iFÖP-området
FÖP-området beroende på utbyggnad och
4 Trafikscenarier
Detta kapitel tar upp möjligahar
trafikscenarier
i FÖP-området
beroende på utbyggnad
färdmedelsfördelning
tagits fram
av ÅF Infastructure
AB. Med scenario
och färdmedelsfördelning. Med scenario avses en ögonblicksbild som framförallt
avses
en ögonblicksbild som framförallt beskriver hur mycket trafik som
beskriver hur mycket trafik som finns och hur mycket resande som görs i området.
Trafik nuläge
2013 års nivå

Tillkommande
trafikalstring i
FÖP-området

Framtida
scenarier 2030

Figuroch
10. Enkel
av modell
trafikscenarier
i FÖP-området.
finns
hurprincipbeskrivning
mycket resande
somförgörs
i området.
Tillkommande trafikalstring i FÖP-området
Den viktigaste faktorn för vilket framtida trafikscenario som uppstår
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i FÖP-området
är omfattningen av exploateringen. En annan
är
färdmedelsfördelningen, alltså hur många resor som kan göras kollektivt
istället för med bil, och vad detta får för effekter i systemet.

Scenarierna i denna utredning bör betraktas som en indikation
på vad man kan förvänta sig inom FÖP-området. De grundar sig
främst på prognostiserade siffror. Dessa är bland annat beroende av
erfarenhetsmässiga antaganden och bedömningar som inte nödvändigtvis
stämmer helt överens med verkligheten.
Omvärldsfaktorer där FÖP-arbetet har en begränsad eller obefintlig
påverkan har inte beaktats i siffrorna. Exempel på detta skulle kunna vara
en oväntad utveckling av resandet i samhället, en större förändring av
färdmedelsfördelning, eller kraftigt ändrade förutsättningar för de större
verksamheter som ligger i området – framförallt Ringhals och Södra Cell.
Scenario 1: Trafikalstring 2030 – Nollalternativet
I nollalternativet antas att färdmedelsfördelningen år 2030 är oförändrad
med en kollektivtrafikandel på ca 11 % och GC-trafikandel på ca 20 %.
Utbyggnadsplanerna i FÖP Norra kusten är fullt realiserade.
Summering av trafikalstring i hela området
Den totala trafikmängden i FÖP-området beräknas till ca 27 200
fordonsrörelser per vardagsdygn. Ökning från 2013 ca 55 %.

Trafikalstring i området 2030 – Kollalternativet
I kollektivtrafik alternativet antas att region Hallands mål
om en fördubblad andel kollektivtrafik till år 2030 uppnås.
Färdmedelsfördelningen år 2030 innebär att andelen kollektivtrafik ökar
till ca 22 % och andelen GC-trafik till ca 22 %. Utbyggnadsplanerna i FÖP
Norra kusten är fullt realiserade.
Summering av trafikalstring i hela området
Den totala trafikmängden i FÖP-området uppskattas till ca 22 000
fordonsrörelser per vardagsdygn. Ökning från 2013 ca 25 %.
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Scenario 3: Pendeltågstation 2040 – Grönalternativet
Ett tredje scenario med pendeltågstation i Väröbacka, Grönalternativet,
presenteras nedan i form av resonemang och diskussion kring en stations
påverkan på trafik i FÖP-området. Uppskattningar av trafikmängder för
scenario 3 är av ännu mer approximativ karaktär än för scenario 1 och
2, men bedöms kunna ge en indikation om trafiksituationen i en möjlig
framtid i FÖP-området.
Scenario 3 har en tidshorisont mot 2040 istället för 2030, och förutsätter
att 15 000 invånare bor i FÖP-området istället för de 10 000 som antas i
scenario 1 och 2. Större delen av de tillkommande invånarna i scenario
3 bor i Väröbacka som här har blivit ett stationssamhälle. Samma
exploatering av verksamheter antas som i scenario 1 och 2.

För att få full utväxling av potentialen i en pendeltågstation, med avseende
på resande och färdmedelsfördelning, finns det alltså några avgörande
faktorer:
• Kortare sikt: Anläggning av en pendelparkering för resenärer som inte
kan välja annat färdmedel än bil till stationen. Denna faktor bidrar
dock i princip inte till att minska biltrafiken i FÖP-området, ca två
bilresor per dag kommer ändå att ske inom eller till/från området för
varje enskild parkering som utnyttjas – eftersom stationen förläggs
inom FÖP-området. Däremot minskar trafiken på annat håll utanför
FÖP-området (t.ex. E6/E20 mot Göteborg) i motsvarande omfattning
som antalet parkeringar.
•
•

Kortare sikt: Etablering av en attraktiv bytespunkt för kollektivtrafik
såsom en busstation. Med stora arbetsplatser i närheten, bland andra
Ringhals, förutsätts att bussar med hög turtäthet kommer att trafikera
området.

Längre sikt: Styrning av bebyggelseutvecklingen i FÖPområdet till stationslägets närområde och planering i linje med
”stationsnärhetsprincipen”. Exploatering i Väröbacka blir särskilt
viktigt för att minimera ökningen av biltrafik till förmån för framförallt
GC-trafik till och från stationen.
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Exploatering i Väröbacka blir särskilt viktigt för att minimera ökningen av
biltrafik till förmån för framförallt GC-trafik till och från stationen.
Konsekvenser

4.6 Jämförelse av nuläge med scenarierna 1-3
Följande tabell sammanfattar nuläget och framtida scenarier med avseende på
förväntade trafikökningar i FÖP-området.
Nuläge
2013

Scenario 1
2030

Scenario 2
2030

Scenario 3
2040

Färdmedelsfördelning

Bil ca 69 %

Bil ca 69 %

Bil ca 56 %

Bil ca 33 %

  

Koll. ca 11 %

Koll. ca 11 %

Koll. ca 22 %

Koll. ca 33 %

GC ca 20 %

GC ca 20 %

GC ca 22 %

GC ca 33 %

Befolkning

6795

10 000 (+47 %)

10 000 (+47 %)

15 000 (+120 %)

Trafikalstring av nya
bostäder

0

4 183 f/v-dygn
(bilar)

3 400 f/v-dygn
(bilar)

5 200 f/v-dygn
(bilar)

Trafikalstring av nya
verksamheter

0

4 400 f/v-dygn

3 600 f/v-dygn

2 200 f/v-dygn

Trafikalstring i
områdesgränssnittet

14 290 f/v-dygn

24 500 f/v-dygn

20 000 f/v-dygn

21 000 f/v-dygn

Trafikalstring summa i
FÖP-området

17 500 f/v-dygn

27 200 f/v-dygn

22 000 f/v-dygn

23 000 f/v-dygn

Trafikökning summa

0

+55 %

+25 %

+30 %

Fordonsrörelser per
person och dygn

Ca 2,6

Ca 2,6

Ca 2,2

Ca 1,5

(oför.)

(-15 %)

(-40 %)

En utveckling enligt scenario 1, nollalternativet, är att betrakta som ett ”worst case
scenario” avseende trafik. Ökningen kan väntas bli ca 50-60 % jämfört med nuläget,
vilket till största delen förklaras av en omfattande utbyggnad inom FÖP-området.
Scenario 2, kollalternativet, innebär en mer begränsad trafikökning i området – cirka
25 %. Detta förutsätter dock en fördubbling av kollektivtrafikandelen vilket får
betraktas som en kraftfull utbyggnad.
Scenario 3 innebär ökade trafikmängder, troligen i liknande storleksordning som
scenario 2, men om detta sätts i relation till antal invånare (trafikarbete per person) så
blir bilden mer rättvis. Scenario 3 förutsätter högt ställda mål för överflyttning från bil
till kollektivtrafik. Här har Varbergs kommun helt integrerats i Göteborgs
arbetsmarknadsregion med pendlingstal överstigande 25 %. Detta kan åstadkommas
med en ny pendeltågsstation samt genom en kraftfull förtätning med minst 5 000
boende i stationsområdets närhet som tillägg till FÖP-arbetets ökning om ca 3 000
boende. Mer än 75 % av tillkommande boende förutsätts använda tåget för
arbetsresor. En stor del av övrig befolkning tar buss eller cykel till stationen och byter
till tåg som alternativ till att arbetspendla med bil. Förutsättningarna för mer
tjänsteintensiva verksamheter ökar med ett stationsläge vilket även skapar möjlighet
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Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöbedömning - MKB
Sammanfattning av FÖP

Förslaget inom den fördjupade översiktsplanen för Norra Kusten baseras
på de bebyggelseinriktningar som Varbergs kommun tagit fram där fokus ligger på förtätning inom stadsområde, serviceorter och tätorter. Det
handlar även om att koncentrera bebyggelsen längs större stråk samt att
främst bygga ut där infrastruktur redan finns helt eller delvis utbyggd idag.
Utifrån dessa inriktningar har fem utbyggnadsområden utkristalliserats;
Tångaberg, Årnäshalvön, Bua, Limabacka/Väröbacka och Löftaskog/Stråvalla. När det gäller övriga områden föreslås restriktivitet.
MKB:n har dels tagit hänsyn till utbyggnad enligt FÖP-förslaget och dels
utbyggnad där t ex privata intressen får styra (”ad hoc alternativet”). Nedan sammanfattas de konsekvenser som dessa två alternativen har ur ett
miljömässigt perspektiv.
Strukturen på bebyggelsen
• Koncentrerat och fokuserat (i få punkter längs ett stråk) enligt förslaget
- Bebyggelsen lokaliseras till några få punkter längs kollektivtrafikstråket, i detta fall väg 845 enligt förslaget
• Längs stråken men i övrigt ofokuserat - Bebyggelsen lokaliseras längs
kollektivtrafikstråket, i detta fall väg 845, men utan några tydliga samhällsbildningar.
• Där någon vill bygga - Bebyggelsen lokaliseras dit någon visar intresse
för att bygga. Detta ger en mer okontrollerad samhällsutveckling och
en spridd bebyggelse.

Värdet på den mark som bebyggs
• Att värna värdefulla kvalitéer: natur, kultur, rekreation, åkermark mm
enligt FÖP-förslaget - Bebyggelsen styrs dit andra värden är få. Om
mark där andra höga värden finns ska man se till att det inte alltid är
samma värden som får stryka på foten. Där andra värden finns kompenseras detta.
• Att låta utvecklingen bli som den blir - Höga värden så som jordbruksmark av hög klass, höga naturvärden med mera riskerar att gå förlorade.
Tätheten på bebyggelsen
• Bygga tätt - En tät bebyggelse har många fördelar ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Bland annat ger det goda förutsättningar att utnyttja
befintlig infrastruktur, inklusive kollektivtrafik, och ger också underlag
till service i närområdet. Det ger också en struktur med större förutsättningar för ett levande samhälle.
•
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Bygga glest - Detta innebär ett mycket större utnyttjande av mark som
har an dra värden, som jordbruk eller rekreation, för såväl bebyggelsen
som sådan, men också den tillkommande infrastruktur som kan behövas, exempelvis vägar. Samtidig blir det svårare att få en fungerande
offentlig och kommersiell service.

Samrådshandling
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Kompensation
I samband med att värden tas i anspråk för bebyggelse bör man arbeta
med att utveckla motsvarande värden på andra platser. Exempel på sådana
åtgärder kan vara att stärka tillgängligheten till rekreationsområden eller göra stigar i ett område. Det går också att skapa biotoper för djur- och
växtarter på lämpliga platser. Den fördjupade översiktsplanen utformats
enligt principerna koncentrerat och fokuserat, värna värdefulla kvalitéer
samt att bygga tätt. Detta ger den största möjliga måluppfyllelsen utifrån
de givna förutsättningarna.

Förslagets påverkan på skyddade områden, riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd och andra juridisk styrda förhållanden
Jämfört med ”ad hoc-alternativet” ger förslaget en något minskad påverkan
på de områden som omfattas av miljöbalkens områdesskydd. Skillnaden
består framför allt i att förslaget ger ett minskat markanspråk inom dessa
områden. De miljökvalitetsnormer som berörs i FÖP-området är de för vatten. Förslaget, med sammanhållen bebyggelse, ger förutsättningar för en
mer effektiv hantering av dagvatten och därmed i förlängningen förutsättningar för en minskad påverkan på de vatten som omfattas av MKN, vilka
bland annat är Lilla och Stora Ävan och Viskan. Det ger också förutsättningar för kommunalt VA istället för enskilda avlopp vilket också minskar
påverkan på de naturliga vattendragen, då kommunalt VA har en bättre
reningsgrad.
Förslagets förhållande till kommunala, nationella miljömål och andra
mål, riktlinjer strategier
Förslaget är utformat för att leda i riktning mot Vision 2025. Förslaget är
också i linje med kommunens hållbarhetsinriktningar i och med fokus på
möjligheten att utnyttja befintlig kollektivtrafik och infrastruktur. En samlad bebyggelse undviker intrång i värdefulla miljöer. Inriktningen mot tät,
koncentrerad bebyggelse längs befintliga kollektivtrafikstråk gör också att
förslaget är i linje med de nationella miljömålen.
Förslagets påverkan (positiv och negativ) på områdets värden och
kvalitéer

Naturmiljö
Värdefulla naturmiljöer undantas från exploatering och kan därmed fortsatt finnas kvar. Planen ger dock möjlighet till en ökad exploatering i området vilket kan få en påverkan på värdefulla naturmiljöer. Denna exploatering har dock förlagts på ett sätt så att påverkan minimeras.
Kulturmiljö
FÖP-förslagets inverkar på kulturmiljömässiga värden bedöms vara små
enligt den avstämning som gjorts med Kulturmiljö Halland.
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Landskap
I och med fokusering av bebyggelse i de befintliga samhällena kommer
landskapsbilden att bli så gott som oförändrad. De stora industrierna,
Ringhals och Södra Cell har en fortsatt stor påverkan på landskapsbilden.

Klimat
Förslaget ger förutsättningar för minskade utsläpp av växthusgaser jämfört
med nollalternativet, genom att utgå från en struktur där kollektivrafik ska
vara ett fullgott alternativ till bilen. Gällande förväntade havsnivåhöjningar
tar förslaget hänsyn till dessa och föreslår endast utbyggnad på områden
där ingen översvämning kan förväntas. Utbyggnaden kommer att kräva att
det i utbyggnadsområdena ges plats för tillräckliga ytor för dagvattenhantering, exempelvis dagvattendammar, och att dessa i sin tur kan avvattnas
på ett lämpligvis vidare ner till havet.
Människors hälsa
Närhet till grannar, service, naturliga mötesplatser o.s.v. skapar goda förutsättningar för ett tryggt, praktiskt och socialt hållbart samhälle (se beskrivning i FÖP:en om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet)
Luftkvalité
Förslaget utgår från ett hållbart resande som ska minska bilberoendet och
stärka underlag och möjligheterna för att åka kollektivt alternativt kunna
ta sig till närbelägen service via gång/cykel. Föreslagna utbyggnadsområden för verksamheter är till största del belägna där det redan idag finns
företag. Föreslagna utbyggnadsområden för bostäder har inte pekats ut i
nära avslutning till verksamheter av bland annat hälsoskäl (buller, luftkvalité m.m.) FÖP –förslaget bedöms inte försämra luftkvalitén.

Vattenkvalité
Att samla bebyggelsen ger förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av
befintlig VA-struktur, vilket är positivt. Samtidigt kan det konstateras att all
ny bebyggelse, oavsett lokalisering ansluts till fungerande VA- och dagvattensystem.
Förslaget berör inte den stora befintliga påverkan på vattenkvalitén, som
till största delen härrör från jordbruket och enskilda avlopp i området.
Skillnaden mellan ”ad hoc - alternativet” och förslaget är därmed liten,
eventuellt skulle en spridd bebyggelse innebära fler enskilda avlopp.
Tillgång till natur, rekreation, kultur
Förslaget pekar ut värdefulla områden för natur och rekreation. I och med
att området innehåller många platser med höga värden finns goda förutsättningar för attraktiva rekreationsmöjligheter. Som ett led i att utnyttja
denna kunskap bör man aktivt arbeta med åtgärder som ökar tillgängligheten mellan bebyggelse och dessa områden. Så långt det är möjligt bör
transport till fots och med cykel möjliggöras. Förslaget gör att då bebyggelsen koncentreras så finns förutsättningar att stärka kopplingen mellan
bostäder och natur/rekreation.
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Näringsliv
En koncentrerad bebyggelse ger förutsättningar för lokalt fungerande service, exempelvis handel. Detta ger också expansionsmöjligheter för störande industri med en tydlig uppdelning mellan verksamheter och bostäder.
Teknisk försörjning
Valet av en tät, fokuserad utbyggnad ger förutsättningar för en kostnadseffektiv utnyttjande av befintliga system för exempelvis VA-nätet. Ytterligare
anslutningar till befintligt system leder också till större belastning på befintliga system och belastningen på utsläppspunkterna kan öka.

Klimatförändring
Utbyggnadsområdena placeras på platser med liten risk för översvämning
på grund av stigande havsnivåer och förändrade nederbördsmönster. Förslaget behandlar inte i någon större utsträckning befintlig bebyggelse lokaliserad i översvämningskänslig mark.
Konflikt mellan tung industri och bostäder, natur, rekreation
Den tydliga geografiska uppdelningen mellan bostäder och industri samt
koncentrationen av bostäder gör att de potentiella konflikterna och störningarna minimeras. Det faktum att fler bostäder tillåts i området gör dock
samtidigt att risken för konflikter kan öka. Att peka ut ett fåtal platser för
bebyggelse och verksamheter gör att det går att säkra de största värdena,
jämför med om utbyggnaden sker mer ostrukturerat.
Transporter
Förslaget innebär en struktur med koncentrerad ny bebyggelse där det
finns förutsättningar att utforma ett väl fungerande vägnät. I förslaget behöver en lösning tas fram där den tunga trafiken kan passera till sina målpunkter utan att den innebär risk eller störning på bostäder eller för övrig
trafik. Det innebär att man kommer att behöva bygga om vissa platser i
vägnätet i anslutning till Väröbacka och Södra Cell, men också se över hur
transporterna till Ringhals ska ske.

Kollektivtrafik
Ett viktigt kollektivtrafikstråk går längs gamla E6, med koppling till Bua
och Ringhals. I övrigt är området svårt att kollektivtrafikförsörja effektivt
på grund av gles struktur och förhållandevis långa restider. Förslaget är utformat för att till största delen utnyttja befintliga kollektivtrafikstråk. Detta
ger störst förutsättningar för att tillkommande bebyggelse ska bidra till ett
kollektivtrafikunderlag. Även koncentrationen av bebyggelsen till några få
punkter gör att förutsättningarna för en väl utnyttjad kollektivtrafik ökar.
Förslaget lämnar möjlighet för en framtida järnvägsstation men detta är
inget som är aktuellt inom en nära framtid. Om en järnvägsstation skulle
komma till stånd i Väröbacka kommer detta att ha stor påverkan på bebyggelsestrukturen i och med att områden i stationens närhet kommer att bli
mer attraktiva.
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Ekonomiska konsekvenser
Det är positivt för såväl kommun, exploatörer som boende att man kan
utnyttja befintlig infrastruktur och service eftersom nybyggnad är dyrt. En
utbyggnad av VA, vägar och annan infrastruktur ger också framtida driftoch underhållskostnader. Dessa framtida utgifter kan hållas ner om befintliga strukturer nvänds i så stor utsträckning som möjligt. Privatekonomiskt
är det bättre att bo nära kollektivtrafik och service.
Icke-teknisk sammanfattning
Förslaget innebär att ny bebyggelse koncentreras till några få punkter
längs befintliga kollektivtrafikstråk. Miljökonsekvenserna av detta är framför allt positiva, jämfört med ”ad hoc- alternativet”, det vill säga den förutsedda utvecklingen om planen inte genomförs. En utbyggnad enligt detta
förslag innebär att värdefulla natur- och rekreationsområden finns kvar,
att förutsättningar för kollektivtrafik är goda samt att man till stor del kan
utnyttja befintlig infrastruktur. Det ger därmed i huvudsak positiva effekter.

6 (8) FÖP Norra kusten, Varbergs kommun

Samrådshandling

Postadress: Varbergs kommun, 432 80 Varberg Besöksadress: Engelbrektsgatan 15,Östra Vallgatan 12
Telefon växel: 0340-880 00 E-post: ks@kommunen.varberg.se Webbplats: www.varberg.se

