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Sammanfattning 
Lassabacka är ett verksamhetsområde som är i en utvecklingsfas mot allt mer handel 

och besöksintensiva verksamheter. Samtidigt är Lassabacka en knutpunkt för en stor 

del av trafiken till och från Varberg, då den ligger mellan de två mest använda 

trafikplatserna på E6/E20 och Varbergs tätort och hamn.  

Det är mycket trafik, både arbetspendlare, besökare till verksamheter och handel samt 

en stor andel lastbilar till hamnen och övriga verksamheter. Under morgonens och 

eftermiddagens rusningstrafik blir det stundtals långa köer till Lassabackarondellen. 

Anslutningarna till verksamhets- och handelsområdena är problematiska och det sker 

riskfyllda vänstersvängar in och ut från områdena.  

För att avlasta Lassabackarondellen och öka trafiksäkerheten i anslutningarna till 

verksamhets- och handelsområdena föreslås följande åtgärder: 

 En ny cirkulationsplats på Västkustvägen i höjd med Susvindspåret 

 En ny trafikled som kopplar samman Lugnetrondellen (Kamremsgatan) med 

den nya cirkulationen. Den nya leden går parallellt med Susvindspåret, strax 

norr om banvallen.  

 Birger Svenssons väg stängs mot Lassabackarondellen och kopplas istället till 

den nya cirkulationen.  

 En ny lokalgata från Birger Svenssons väg in i handelsområdet sydväst om 

Lassabackarondellen. 

  
Trots dessa åtgärder kommer all trafik som beräknas enligt Trafiknätsanalysens 

mellanscenario inte rymmas utan att köer uppstår i Lassabackarondellen och den nya 

cirkulationen. Det är därför viktigt att stärka förbindelserna och öka attraktiviteten för 

fotgängare, cyklister och kollektivtrafiken. Följande åtgärder föreslås: 

 En cykelbana längs med den nya trafikleden. 

 En gångbana uppe på banvallen längs med den nya trafikleden. 

 En planskild gång- och cykel passage under Värnamovägen vid 

Lugnetrondellen.  

 Busshållplatsen Valen på Birger Svenssons väg utgår och ersätts av att 

Brunnsberg Norra får hållplatslägen även på Birger Svenssons väg 

 Busshållplatserna Lindbergsvägen och Långtradaren utfår och ersätts av en ny 

hållplats på Kamremsgatan. Samtliga busslinjer mellan Västkustvägen och 

Lugnetrondellen går via den nya trafikleden.  
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Projektmål Uppfylls genom 

Förbättra framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet till hamnen, 
verksamhetsområdena och staden 

Öka trafiksäkerheten och 
framkomligheten på 
Värnamovägen 
 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningarna 
Äppelvägen/Traktorvägen-Värnamovägen och Birger 
Svenssons väg-Getterövägen. Färre vänstersvängande 
fordon minskar sannolikheten för köbildning.  

Öka framkomligheten och 
minska köbildningen i 
Lassabackarondellen 

 

Ny led och cirkulationsplats avlastar Lassabacka och 
minskar köbildningen. Att femte benet tas bort från 
cirkulationen ökar framkomligheten och säkerheten.  

Öka tillgängligheten till 

olika delar av 
verksamhetsområdet 
Lassabacka  
 

Verksamhetsområdet sydväst om Lassabacka får 

något sämre tillgänglighet till Lassabacka 
cirkulationsplats, men framkomligheten i 
trafiksystemet som helhet borde innebära en total 
förbättring. 

Minska Lassabackaområdet som barriär och skapa ett stadslikt, grönt stråk 
för hållbara transporter som kopplar ihop Trönninge med centrum 

Koppla ihop grönstråket 
mellan Trönninge och 
Brunnsberg enligt 
Grönstrategin 
 

Genom att behålla befintligt skogsbryn längs med 
Susvindspåret finns det större förutsättningar för att 
koppla ihop grönstråket. En viktig fråga i kommande 
gestaltning.  

Koppla ihop ett attraktivt, 
tryggt och säkert 

arbetspendlingsstråk för 
cykel mellan Trönninge 

och centrum 

En planskild passage är det bästa åtgärden för att 
skapa ett attraktivt, tryggt och framför allt säkert 

cykelstråk.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lassabacka cirkulationsplats är hårt belastad och har genom åren varit föremål för en 

rad olika trafikanalyser med därtill kopplade åtgärdsförslag. Trafik från två trafikplatser 

på E6, tung trafik till och från hamnen, lokaltrafik samt handelstrafik ska samsas i 

denna fembenta cirkulation. Järnvägen genom centrala Varberg ska förläggas i 

tunnel/tråg och en stor del av byggtrafiken kommer också gå genom Lassabacka. I en 

utredning för Norra Stadsområdet har Varbergs kommun definierat ett antal åtgärder 

som behöver vara genomförda för att kunna avlasta cirkulationen när byggskedet av 

tunneln påbörjas 2019. För att påskynda arbetet med detta har tre punkter lyfts ut ur 

Utvecklingsplan för Norra Stadsområdet för att hanteras separat.  

- Ny öst-västlig koppling mellan Värnamovägen (väg 153) och Västkustvägen 

vidare till Birger Svenssons väg och Lassabacka handelsområde samt 

stängning av Birger Svenssons vägs anslutning till Lassabackarondellen.  

- Trafiksäkerhetsåtgärder för in- och utfarten till nordvästra delen av Lassabacka 

handelsområde i ett kortsiktigt perspektiv, innan nya eventuella lösningar med 

alternativ trafikföring såsom en koppling under Getteröbron kan komma ifråga. 

- Kapacitets- och trafiksäkerhetsåtgärder på Värnamovägen längs sträckan 

mellan Lassabacka cirkulationsplats och Lindbergsvägen. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna förstudie är att utreda ovanstående punkter i den utsträckning att 

det går att avgöra om nedanstående projektmål är möjliga att uppfylla. Förstudien ska 

även uppskatta kostnaden för de åtgärder som föreslås.  

PROJEKTMÅL 
Förbättra framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet till hamnen, 

verksamhetsområdena och staden 

 Öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Värnamovägen 

 Öka framkomligheten och minska köbildningen i Lassabackarondellen 

 Öka tillgängligheten till olika delar av verksamhetsområdet Lassabacka  

Minska Lassabackaområdet som barriär och skapa ett stadslikt, grönt stråk för hållbara 

transporter som kopplar ihop Trönninge med centrum 

 Koppla ihop grönstråket mellan Trönninge och Brunnsberg enligt Grönstrategin 

 Koppla ihop ett attraktivt, tryggt och säkert arbetspendlingsstråk för cykel 

mellan Trönninge och centrum 

1.3 Strategiska dokument 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR STADSOMRÅDET 2010 
I den fördjupade översiktsplanen för Varbergs stadsområde, antagen av kommun-

fullmäktige 2010-06-15, pekas Lassabackaområdet ut som verksamhetsområde med 

inriktningen att det ska utvecklas som just verksamhetsområde samt att handel med 

skrymmande varor efter prövning kan förläggas här. Området bedöms inte vara 

lämpligt för detaljhandel. 
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Planen anger att det är viktigt att godstransporter till hamnen och järnvägen ges goda 

förutsättningar att utvecklas utan att påverka stadsmiljön till det sämre. Lassabacka 

ska enligt planen utgöra en attraktiv entré till staden, med omsorgsfull gestaltning av 

bebyggelse och anläggningar. 

TRAFIKSTRATEGI 
I trafikstrategin för Varbergs kommun, antagen av Hamn- och gatunämnden 2015-06-

15, anges ett hållbart transportsystem som den övergripande målsättningen. 

Trafikstrategin har delats in de tre kategorierna hållbart resande, hållbara 

godstransporter och hållbart stadsrum. Nedan listas de strategier inom respektive 

kategori som påverkar utvecklingen av Lassabackaområdet. 

Hållbart resande  

 Bygg ut ett sammanhängande, snabbt, säkert, tryggt och estetiskt tilltalande 

gång- och cykelnät för att öka möjligheten att gå och cykla mellan bostad, 

större arbetsplatser, skolor och service.  

 Tillgängligheten till viktiga målpunkter ska ske enligt prioriteringen gång, 

cykel, kollektivtrafik och bil.  

 Verka för att de korta resorna i Varbergs tätorter i ökad utsträckning ersätts 

med andra transportmedel än bil.  

 Ge gång- och cykeltrafik hög prioritet i tätortsmiljöer.  

 Skapa ett snabbt och effektivt stadslinjenät för kollektivtrafiken.  

Hållbara godstransporter  

 Arbeta för att underlätta miljövänliga, säkra och effektiva godstransporter till 

och från Varbergs hamn.  

 Gör Värnamovägen/väg 153 och väg 41 till prioriterade godstransportstråk där 

framkomligheten för gods säkerställs.  

 Arbeta för en god tillgänglighet mellan E6/E20 och Varbergs Hamn.  

Hållbart stadsrum  

 Fördela trafiken för att minska trycket på Lassabacka.  

 Eftersträva orienterbarhet, tydlighet och en förstärkning av Varbergs identitet i 

anslutning till stadens entréer.  

 Tydliggör de stråk där gång, cykel, kollektivtrafik, bil och gods ska vara 

prioriterade. Prioritera biltrafiken genom Varbergs tätort i första hand till 

E6:an, Österleden och Västkustvägen.  

 Arbeta med ett helhetstänk kring gestaltning och utformning av gatumiljöer. 

HANDELSPOLICY/STRATEGI 
Kommunens handelsstrategi, antagen av kommunstyrelsen 2015-06-23, pekar ut 

Lassabacka som ett av stadens tre handelsområden, tillsammans med stadskärnan och 

Jonstaka. Lassabacka karaktäriseras som ett halvexternt handelsområden med 

inriktning mot skrymmande varor den typen av volymhandel som inte lämpar sig inne i 

stadskärnan. Området ska utvecklas till ett sammanhängande verksamhetsområde 

med inriktning mot handel med skrymmande varor och dagligvaror. Området ska 

förtätas successivt och gestaltningen av det offentliga rummet ska ses över 

tillsammans med berörda aktörer för att öka tillgänglighet och attraktivitet för 

fotgängare och cyklister.  

Birger Svenssons väg pekas ut som lämpligt för kompletterande handel, i syfte att 

skapa ett samband mellan stadskärnan och Lassabacka handelsområde.  
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GRÖNSTRATEGI 
I kommunens Grönstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2013-09-17, pekas ett 

antal grönblå stråk ut. De grönblå stråken är viktiga som rörelsestråk för både 

människor och djur, de skapar sammanhang inom och mellan grönytor och 

vattendrag, bidrar till en ökad orienterbarhet, identitet och förståelse för stadens 

struktur.  

Norra stadsområdet överlappar det s.k. ”norra tvärstråket” mellan hamnen till 

Brunnsbergsskogen vidare norrut mot Hammerkulle och Trönningebjär. Susvindspåret 

skär genom den norra delen av Brunnsbergsskogen och det, tillsammans med 

verksamhetsområdet norr om spåret, försvagar kopplingen mellan Brunnsbergsskogen 

och Hammerkulle. 

 
Figur 1 Grönblå stråk genom norra stadsområdet i Varberg. Källa: Grönstrategi för aktiviteter, 
upplevelser och biologiskt mångfald i Varbergs kommun, 2013. 
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1.4 Läsanvisning 

Denna förstudie baseras på ovanstående strategiska dokument, tidigare utredningar 

som Varbergs kommun har låtit genomföra samt de utredningar som har genomförts 

inom ramen för denna förstudie. Resultatet redovisas sammanfattat i detta dokument, 

medan utförligare beskrivning av metoder och resultat återfinns i tekniska PM, enligt  

figur nedan. 

DOKUMENT SOM INGÅR I DENNA FÖRSTUDIE 

 

Förstudie Norra 

Stadsdelsområdet, 

Lassabacka

PM Trafik

Ritningar

Kostnads-

bedömningar

PM Miljö

Översiktlig 

miljöteknisk 

undersökning

Naturvärdes-

inventering i 

Brunnsbergs-

skogen

PM Geoteknik

Plankartor

PM 

Susvindspåret
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TIDIGARE UTREDNINGAR SOM HAR ANVÄNTS SOM BAKGRUND/KÄLLOR I DENNA FÖRSTUDIE 

 

2 Nuläge och problembeskrivning 
Området vid Lassabacka utgör den huvudsakliga entrén norrifrån till Varbergs 

stadsområde. Flera av stadens större transportleder sammanstrålar i Lassabacka; väg 

41 norrifrån, Värnamovägen/väg 153 österifrån och Västkustvägen söderifrån. Väg 41 

ansluter till E6 vid trafikplats Varberg N och väg 153 ansluter till E6 vid trafikplats 

Varberg C. Det finns en tredje trafikplats på E6 som matar till Varberg; Varberg S. Den 

ligger dock förhållandevis långt ifrån staden och har mindre tydliga kopplingar till 

stadskärnan. Det innebär att större delen av infartstrafiken till Varberg leds via väg 41 

och väg 153 och vidare till Lassabacka. 

Trafiknätsanalys 

Varberg, ÅF 2016

Utredning för 

Norra 

Stadsområdet, 

Varbergs 

kommun 2015

Trafikutredning 

Getteröbron, ÅF 

pågående

Idéskiss 

Lassabacka 

"Droppe", 

Martinssons/WSP 

2015

Idéskisser för en 

attraktiv 

trafiklösning för 

Varbergs norra 

infart, Sweco 

2014

Varbergs norra 

infart, Ramböll 

2014

Idéstudie 

Varbergs norra 

infart, Cowi 2014

Trafikstudier 

Lassabacka, 

Trivector 2012

Utvecklingsplan 

för Brunnsbergs-

skogen, 

Ekologigruppen 

2016

Avvecklings-

utredning 

spåranläggning 

Susvindspåret, 

Ramböll 2015

Värdeanalys 

spåranläggning 

Susvindspåret, 

Ramböll 2013

Underhållsplan 

spåranläggning 

Susvindspåret, 

Ramböll 2013
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Lassabacka och området vidare längs Birger Svensson väg präglas till stor del av 

verksamheter och handel. Närheten till flera stora transportleder och ger området ett 

strategiskt läge i närheten av hamnen, järnvägsstationen och stadskärnan. Avståndet 

söderut till stationsområdet och stadskärnan är ca 2 km. 

2.1 Trafik 

Alla trafikslag samlas i Lassabacka. Vägmiljön och verksamheterna är till stor del 

anpassade till den bilburne resenären. Väg 41 och Värnamovägen/väg 153 är 

prioriterade stråk för godstrafik och en stor andel tung trafik går till och från hamnen. 

Det finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät längs med de större vägarna, men 

med undantag för en planskild passage under Västkustvägen söder om Susvindspåret, 

sker passager i plan. Området trafikeras även av lokal och regional kollektivtrafik.  

Vägarna är hårt belastade och Lassabacka cirkulationsplats är inte utformad för att 

hantera den mängd trafik som möts där. Cirkulationsplatsen är tvåfilig och har fem 
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anslutningar med övergångställen i samtliga ben. Det gör den svår att överblicka 

samtidigt som konfliktpunkterna är många.  

De höga trafikmängderna, se Figur 2, innebär större belastning på Lassabacka 

cirkulationsplats än vad den är utformad för. Köerna är som värst under 

eftermiddagens maxtimme då pendeltrafiken ska samsas med tunga transporter och 

besökare till handelsområdena. Värst köer uppstår på Birger Svenssons väg, där 

trafiken kan gå i låg fart ända ner till Susvindspåret. 

Eftersom Varberg är ett populärt besöksmål under sommaren ökar den totala trafiken 

under sommarsäsongen. Trafiken fördelas dock ut under fler timmar under dygnet 

med resultatet att flödena under maxtimmen är ungefär densamma som resten av 

året, men inträffar under en längre tid av dagen. 

 
Figur 2 Trafikmängder idag (2015) i Lassabacka.  

Verksamhetsområdena brer ut sig i alla riktningar runt Lassabacka cirkulationsplats 

med ont om lokala kopplingar mellan områdena, vilket innebär att trafiken till och från 

områdena belastar huvudvägnätet. De anslutningar som finns ligger nära 

cirkulationsplatsen och bidrar till att försvåra överblickbarheten i trafiken. Problem vid 

in- och utfarter leder till köbildning, att bilister gör chansningar och att konflikter 

därmed uppstår. 

Att Lassabacka cirkulationsplats och kringliggande vägar utgör en hårt belastad och 

komplicerad trafikmiljö återspeglas i olycksstatistiken, se Figur 3. 
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Figur 3 Totalt har 72 trafikolyckor rapporterats in från Lassabackaområdet de senaste 10 åren 
(2006-2015). Källa: Strada 

Även om det finns ett utbyggt nät för gående och cyklister är miljön är utsatt för 

buller, väder och vind och kan uppfattas som otrygg under kväll- och nattetid med få 

människor i rörelse. Kopplingar vidare in på verksamhetsfastigheterna är bristfälliga 

eller saknas helt. Prioriteringen för tung trafik innebär att upphöjda passager eller 

liknande hastighetsreducerande åtgärder inte är lämpliga på Värnamovägen eller 

Västkustvägen. 

Det tungt belastade vägnätet i kombination med den storskaliga bebyggelsen och 

bristen på lokalvägar innebär att Lassabackaområdet utgör en barriär mellan Varbergs 

norra bostadsområden och de mer centrala delarna.  

2.2 Bebyggelse 

Verksamhetsområdet kring Lassabacka har, från att tidigare haft karaktär som 

industriområde, på senare tid utvecklats till ett mer renodlat externhandelsområde. 

Området i anslutning till Birger Svenssons väg har utvecklingen av handel med 

skrymmande varor har gått som längst. Här finns idag ett flertal större komplex med 

kända handelsföretag. 

Området lider till viss del av de tidigare fastlagda strukturerna som industriområdet 

gav upphov till. Generellt för området gäller att stora bebyggelsekomplex har placerats 

centralt på fastigheterna och omgärdas av stora asfalterade ytor. Det finns inget 

övergripande och genomgående gatunät som kopplar samman fastigheterna och 

området som helhet är inte sammanhängande. 

2.3 Framtida planering  

OMBYGGNAD AV JÄRNVÄGEN  
Järnvägen genom Varberg ska byggas om och kommer gå i tunnel under stadens 

centrum. Norr om staden följer järnvägen samma sträckning som idag men korridoren 

kommer att vara bredare. Befintlig passage under Getteröbron är inte tillräcklig utan 

bron kommer behöva byggas om.  
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Under byggandet av Varbergstunneln kommer stora mängder masstransporter passera 

utmed Birger Svenssons väg, Getterövägen och Värnamovägen vilket skapar 

ytterligare belastning på Lassabacka cirkulationsplats.  

 
Figur 4 Transporter under byggtid på Getterövägen, Birger Svenssons väg och Värnamovägen. 
Källa (ej siffror): Planbeskrivning Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg–Hamra, Trafikverket 
2016. 

FLYTT AV HAMNEN  
Varbergs Hamn ska expandera västerut. De delar av hamnen som idag ligger längst i 

sydöst närmast stadens centrum ska flyttas. Godstransporterna till och från hamnen 

förväntas öka och i princip all trafik passerar genom Lassabacka. Färjeläget omfattas 

också av flytten. 

Mängden virkestransporter förväntas att öka och hamnen har ambitionen att kunna ta 

emot skrymmande specialtransporter, till exempel vindkraftverk. En sådan transport 

med lastbil har en totalvikt på 200 ton.  
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Flera nya funktioner i hamnen kommer att medföra ökad godstrafik. Transporter till 

och från hamnen kommer dels i konflikt med övrig trafik inom Lassabackaområdet och 

dels med framtida trafik till och från Västerport. Västerport är ett ny stadsdel som ska 

utvecklas på den plats som hamnen lämnar. Området ansluts via Östra Hamnvägen 

eller via en ny koppling över järnvägen till Birger Svenssons väg eller direkt till 

Västkustvägen.  

3 Avgränsningar 
Nedanstående bild visar den avgränsning som angavs vid projektets start (blå 

markering). Åtgärder har till viss del testats utanför avgränsningen då den 

ursprungliga principlösningen för anslutningen av Birger Svenssons väg till den nya 

leden hamnade för nära cirkulationsplatsen på Västkustvägen.  

 
Figur 5 Analys av åtgärdsbehov i norra stadsområdet. Källa: Utredning för norra stadsområdet, 
Varbergs kommun, 2015 

Trafikprognoser baseras på mellanscenariot i Trafiknätsanalys Varberg 2030, vilket 

innebär ett genomsnitt av de målstyrda respektive prognosticerade trafikmängderna år 

2030. 

3.1 Angränsande projekt 

Hänsyn tas till pågående angränsande projekt och utredningar, bland annat 

- Nya broförbindelser över järnvägen (den så kallade ”Pizzabron” och 

Susvindsbron) 

- Ny utformning av Getteröbron 

- Cirkulation på Östra Hamnvägen 

- Gestaltningsprogram för Norra Stadsområdet 

- Utvecklingen av Södra Trönninge 
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3.2 Fastigheter och detaljplaner 

Åtgärder ska i så stor mån som möjligt genomföras inom kommunala fastigheter, se 

Figur 6. 

 
Figur 6 Karta över kommunala fastigheter (lila skraffering). 

DETALJPLAN FÖR HANDEL INOM TÄNDSTIFTET 1 M.FL. (REF. 417)  
Detaljplanen vann laga kraft 2016-01-14 och är belägen i anslutning till 

Värnamovägen på södra sidan. Som en del av detaljplanen finns ett trafikförslag 

framtaget med en ny gata i nord-sydlig riktning, till vilken den nya vägförbindelsen 

mellan Värnamovägen och Västkustvägen skall ansluta. Detaljplanens gränser 

påverkar även möjligheten till planskild gång- och cykelpassage under Värnamovägen. 
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Figur 7 Utdrag av illustration från detaljplan. 

4 Förutsättningar 

4.1 Avveckling av Susvindsspåret 

Susvindspåret är en oelektrifierad spåranläggning som avviker ifrån Västkustbanan. 

Anläggningen består av främst grusballast samt mindre sektioner utav makadam, 

träslipers med spikbefästning och SJ43 kg räl. BV50 räler finns även i anslutning till 

Västkustvägen. Miljöprovtagning av slipers har visat att impregnering med kreosot har 

använts. Banan har under de senaste åren använts som industrispår för transport av 

kalk ett fåtal gånger per vecka. 

Rivning av räl, slipers och vägskydd kostar ca 130 000 kr.  

Omhändertagande av miljöfarliga slipers kostar ca 40 000 kr. 

Kostnaderna gäller aktuell del av spår, som ska ersättas med den nya trafikleden.  

4.2 Geotekniska förhållanden 

Vid ianspråktagande av mark som i dagsläget är oexploaterad bedöms grundläggning 

kunna ske direkt på sand- och/eller lerlagren. För att undvika tjälskador bör utskiftning 

av befintlig jord mot icke tjälfarlig jord ske till minst 1 m djup under markytan. 

Eventuellt mullhaltiga fyllnadsmassor bör utskiftas. 

Baserat på lerans relativt låga vattenkvot och konflytgräns, tillsammans med 

förhållandevis högt uppmätta motstånd i trycksonderingarna, bedöms det siltiga 

lerlagret vara relativt fast och mindre sättningsbenäget. Grundläggning av vägbank 

med bankhöjd mindre än 2 m på sand eller lera bedöms därför endast medföra 

acceptabla total- och differenssättningar. 

I samband med projektering av den slutliga vägsträckningen bör kompletterande 

geotekniska undersökningar utföras i läge för planerad vägsträckning för att i detalj 

bedöma slutligt grundläggningssätt. 

Lindhovsrondellen 

Värnamovägen 

Fortsättning mot 

ny vägförbindelse 
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4.3 Hydrogeologiska förhållanden 

Den fria grundvattenytan i fyllningen bedöms ligga mellan 1 och 2,5 m under befintlig 

markyta. Uppgifter om portryckets fördelning mot djupet saknas. 

4.4 Miljö 

MARKFÖRORENINGAR 
En historisk inventering av tidigare verksamheter tillsammans med provtagningar har 

visat att det med nuvarande markanvändning inte föreligger några miljö- eller 

hälsorisker. Marken kan användas till t.ex. kontor, vägar eller industrier, men inte till 

t.ex. bostäder.  

Schaktmassor kan återanvändas inom området. Återanvändning på annan plats kräver 

samråd med tillsynsmyndigheten och styrs av massornas beskaffenhet, 

föroreningshalter etc. För mer om hantering av massor, tillstånd samt provresultat, se 

PM Miljö samt Varberg/Lassabacka Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 

TRÄSLIPRAR 
Eftersom sliprarna på Susvindsspåret är kreosotimpregnerade och klassificerade som 

farligt avfall finns specifika regler för omhändertagande av dessa. Sliprarna ska 

transporteras till godkänd mottagningsanläggning där de flisas och 

förbränns/energiåtervinns. Transport av farligt avfall kräver tillstånd från 

Länsstyrelsen1. Det är den aktör som sköter transporten som ska inneha tillståndet.  

NATURMILJÖ OCH NATURVÄRDESINVENTERING 
Brunnsbergsskogen är ett natur- och rekreationsområde som ligger söder om 

Susvindsspåret, med järnvägsspåret som en tydlig gräns mot bebyggelsen. En 

naturvärdesinventering har genomförts för att bedöma skogsområdets värden.  

Utredningsområdet domineras av lövskog med påtagliga naturvärden, klass 3. 

Naturvärdet i området är kopplat till allmän förekomst av död ved, främst i det norra 

utredningsområdet.  

Död ved finns som högstubbar med håligheter samt som liggande träd. Naturvärden är 

även knutna till det flerskiktade trädbeståndet. Förekomst av mycket gamla träd är 

dock sparsam. Det större skogsbeståndet är indelat i naturvärdesobjekt 2, som består 

av blandlövskog, samt naturvärdesobjekt 3, som utgörs av näringsfattig bokskog, se 

figur nedan. 

Under inventeringen påträffades sammanlagt två naturvårdsarter, murgröna och 

idegran, som båda är klassade som signalarter. Idegranen är även fridlyst i Hallands 

län. Murgröna påträffades växande på björkar på en plats i naturvärdesobjekt 2, 

medan idegran påträffades på totalt sex olika platser, med fyra fyndplatser i 

naturvärdesobjekt 2 och två fyndplatser i naturvärdesobjekt 3, se figur nedan. 

                                                
1 Farligt avfall - Handbok enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Naturvårdsverket 2003. 
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Figur 8 Utdrag från naturvärdesinventering. 

Hackspettar är en artgrupp av fåglar som uppskattar blandad lövskog med förekomst 

av död ved och arterna större hackspett, mindre hackspett, gröngöling och spillkråka 

alla är observerade i Brunnsbergsskogen under häckningstid. Den av de i området 

noterade hackspettarterna som är mest beroende av död ved, är Europas minsta 

hackspett, den mindre hackspetten, som är rödlistad i kategorin Nära hotad. Mindre 

hackspett behöver ca 40 hektar äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 

200 hektar skog för att kunna häcka framgångsrikt. Skogsområdena 

Brunnsbergsskogen - St. Jörgens kyrkogård - området söder om Varbergs simhall, har 

en area om ca 48 hektar lövdominerat trädtäcke. 

Det kan inte uteslutas att fortsatt markanvändning som minskar skogsområdet vid 

Brunnsbergsområdet kan komma att leda till att biotopen lämplig häckningsmiljö för 

mindre hackspett arealmässigt blir för liten för att arten ska kunna häcka i området. 

För att bedöma påverkan på fågelfaunan bör uppdaterad information om områdets 

häckfåglar inhämtas. 

I första hand bör ingrepp i naturvärdesobjekt 2 och 3 undvikas. Om ingrepp trots allt 

görs i dessa områden är det viktigt att äldre lövträd, hålträd och död ved sparas. Träd 

som tas ned bör placeras ut i området på ett naturvårdsanpassat sätt för att gynna 

insekter, mossor, svampar, lavar och fåglar. Naturvårdshöjande åtgärder bör också 

övervägas, vilket kan bestå i att skapa högstubbar och på andra sätt öka andelen död 

ved i området. 
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Förekomst av skyddsvärda fåglar kan ge begränsningar för när anläggningsarbeten får 

utföras. Skogsstyrelsen och Sveriges ornitologiska förening rekommenderar att 

avverkning eller andra åtgärder (inklusive plantering, markberedning och röjning) bör 

undvikas i perioden 15 april - 20 juli inom revir med mindre hackspett. 

Parallellt med Förstudie Norra Stadsområdet har en Utvecklingsplan för 

Brunnsbergsskogen arbetats fram av Ekologigruppen. Utvecklingsplanen skriver bland 

annat följande om användning av Susvindsspåret till väginfrastruktur: 

Det nedlagda järnvägsspåret utgör en tydlig linjär struktur som 

innebär en skarp gräns mot norr och samtidigt ett välanvänt 

rörelsestråk för såväl människor som djur. Stråket utgör en så 

kallad buffertzon för ekologiska värden.  

I det fortsatta arbetet bedöms det vara viktigt att utreda bullerpåverkan från den 

planerade leden på Brunnsbergsskogen och konsekvenserna på värdena i främst norra 

delen av skogen. Användning och gestaltning av järnvägsbanken kommer sannolikt 

också vara en central fråga. Dels med avseende på om en gångväg går att utforma så 

den avskärmar buller från trafiken från den planerade leden och minskar den visuella 

kontakten mellan Brunnsbergsskogen och verksamhetsområdet i norr och på så sätt 

minska de potentiellt negativa konsekvenserna. 

Vad gäller kulturmiljö bör samråd hållas med länsstyrelsens kulturmiljöenhet för att se 

om någon kulturhistorisk inventering eller arkeologisk utredning behöver göras inom 

det fortsatta arbetet med vägplanen. Samrådet bör även omfatta de 

gestaltningsåtgärder som föreslås i Utvecklingsplanen bland annat i form av att röja 

fram och gestalta den historiska stenkantade vägen samt stenmurar i området. 

5 Åtgärdsförslag 
Den nya planerade vägförbindelsen benämns fortsättningsvis som trafikled då det 

huvudsakliga syftet är att tjäna som genomfartsväg för fordonstrafik. Till detta 

kommer även en planerad funktion för separerad gång- och cykeltrafik. 

5.1 Trafikföringsprinciper 

Inledningsvis i arbete med förstudien fanns en tanke om att koppla samman  

Västkustvägen med den nya leden genom en cirkulationsplats och ansluta Birger 

Svensson väg i befintligt läge till den nya leden, antingen med en cirkulation eller en 

tre- eller fyrvägskorsning, se Figur 5. Avståndet mellan Västkustvägen och Birger 

Svenssons väg är kort, ca 30 meter, där Susvindspåret korsar vägarna och den nya 

leden ska gå. Cirkulationsplatser som dimensioneras för den trafikmängd som gäller i 

detta fall breder dessutom ut sig mer än vägens bredd.  Med ett så kort avstånd 

mellan korsningspunkterna skulle minsta fördröjning i den ena innebära att den andra 

blir blockerad.  

Korsningspunkterna måste därför flyttas så långt ifrån varandra som möjligt. Vald 

lösning är att ansluta Birger Svenssons väg direkt till cirkulationen på Västkustvägen, 

enligt Figur 9. Anslutningen till handelsområdet i öster, och en eventuell framtida 

koppling över Västkustbanan till Östra Hamnvägen, sker i en trevägskorsning något 

längre söderut. Eftersom handelsområdet i dagsläget har anslutning via Birger 

Svenssons väg direkt till Lassabacka cirkulationsplats kommer tillgängligheten 

försämras när denna koppling stängs. För att kompensera för detta skapas en infart 
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(endast högersväng) från Birger Svenssons väg direkt väster om den nya 

cirkulationsplatsen. Andra alternativa lösningar har diskuterats och avfärdats, se slutet 

av avsnitt 5.3. 

 
Figur 9 Vald principlösning för trafikföring i Lassabacka. 

5.2 Trafikmängder och kapacitet  

Trafikflödesbilderna baseras på mellanscenariot från Trafiknätsanalys Varberg 2030. 

NOLLALTERNATIVET 
Nollalternativet innebär att det inte tillkommer en ny trafikled och att Lassabacka 

cirkulationsplats fortfarande har fem ben. Prognosen för år 2030 enligt mellanscenariot 

från trafiknätsanalysen ger totalt ca 64 000 fordon/dygn (in och ut) i Lassabacka 

cirkulationsplats, se figur nedan. Det kan jämföras med uppmätt trafik som år 2016 

var totalt ca 59 000 fordon/dygn i Lassabacka. 
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Figur 10 Uppskattade trafikflöden i nollalternativet år 2030 med grund i Trafiknätsanalys Varberg 

2030. 

Nollalternativet bedöms inte ge den framkomlighet som behövs på de aktuella vägarna 

och innebär en ännu mer ansträngd trafiksituation i Lassabacka. Detta medför längre 

restider och ökad risk för bristande trafiksäkerhet. 

VALD PRINCIPLÖSNING 
Den trafikföringsprincip som beskrivs i avsnitt 5.1, med den nya trafikleden och en 

cirkulation som ansluter den nya leden och Birger Svenssons väg med Västkustvägen, 

ger ca 51 000 fordon/dygn i Lassabacka cirkulationsplats år 2030 att jämföra med 

nollalternativets ca 64 000 fordon/dygn. I den nya cirkulationen bedöms den totala 

trafikmängden bli ca 48 000 fordon/dygn, se figur nedan.  

En tvåfältig och fyrbent cirkulationsplats klarar generellt ett maximalt inkommande 

trafikflöde på 40 000 fordon/dygn. Detta förutsätter en relativt jämn fördelning av 

trafikmängderna i de olika benen. Riktmärket innebär, vilket bekräftas av beräkningar 

i kapacitetsprogrammet Capcal, att både den nya cirkulationen och den befintliga i 

Lassabacka får vissa kapacitetsproblem under högtrafiktimmen. Jämfört med ett 

nollalternativ blir situationen i Lassabacka dock betydligt bättre. 

Det som ligger till grund för val av utformning är en kombination av dimensionering 

utifrån uppskattade trafikmängder och svängfördelningar, samt vilka fysiska 

förutsättningar som finns med tanke på närliggande fastigheter, geoteknik, miljö och 

naturvärden. 

 



 

 

 

Förstudie för Norra Stadsområdet 170324  Sida 23 (39) 

 

 

 
Figur 11 Uppskattade trafikflöden i valt alternativ år 2030 med grund i Trafiknätsanalys Varberg 

2030. 

För cirkulationsplatsen i Lassabacka är det på Getterövägen som de längsta köerna 

bedöms uppstå till följd av ett stort trafikflöde på väg 41 söderut men även anspråk på 

vänstersvängande fordon på Värnamovägen. För den nya cirkulationsplatsen på 

Västkustvägen är det på Birger Svenssons väg de längsta köerna bedöms uppstå. Med 

anledning av det sistnämnda är det därför extra viktigt att avståndet mellan den nya 

cirkulationsplatsen och den anslutande vägen in till handelsområdet blir så långt som 

möjligt.  

Om trafikmängderna sänks från mellanscenariot till målscenariot (se Trafiknätsanalys 

Varberg 2030 för närmare beskrivning av scenarier), en minskning med ca 20 procent 

och sammantaget trafikmängder i likhet med nuläget, blir belastningsgraden under 

gränsvärdet för både Lassabacka cirkulationsplats och den nya cirkulationsplatsen. 

Även om trafikmängden minskar halvvägs till målscenariot, 10 procent lägre än 

mellanscenariot, bedöms kapaciteten i de båda cirkulationsplatserna bli tillräckligt god. 

5.3 Utformningsalternativ 

Med utgångspunkt i trafikföringsprinciper, trafikmängder och kapacitet, har tre relativt 

snarlika alternativa lösningar skissats – utformningsalternativ Syd, Nord och Oval. För 

mer detaljerad beskrivning av alternativen, se PM Trafik. 

Gemensamt för samtliga alternativ är att den nya trafikleden placerats på norra sidan 

av banvallen som Susvindsspåret idag ligger på. Körbanan är 7,0 m och avvattnas till 

ett dike på norra sidan. Utmed ledens södra sida ligger en separerad cykelbana med 

3,0 m bredd, och ca 5 meter söder om denna ligger en separerad gångbana på 

banvallen med 2,5 m bredd, se Figur 12. Läget har valts på grund av att banvallen 
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utgör en gräns mellan industriområdet och Brunnsbergsskogen, varför det är viktigt 

att lägga den nya vägen så långt ifrån skogsbrynet som möjligt.  

 
Figur 12 Illustration av sektion för den nya trafikleden. 

ALTERNATIV SYD 
Den nya ledens sträckning ger mindre intrång och påverkan på gränsen till 

Brunnsbergsskogen men innebär för alternativ Syd samtidigt en linjeföring för 

trafikleden som inte helt naturligt hänger samman med den nya cirkulationsplatsens 

läge. 

 
Figur 13 Trafikledens läge och anslutning till cirkulationsplats i alternativ Syd. 

Cirkulationsplatsens läge på Västkustvägen innebär intrång vid fastigheten Stören 3 

där butiken Colorama är belägen. Intrånget medför att flertalet av butikens 32 st. 

parkeringsplatser utgår samt att in- och utfarten behöver flyttas något norrut. Till följd 

av att parkeringsplatser utgår har 15 st. ersättningsparkeringar skissats i form av 

tvärställda parkeringsplatser mellan byggnadens västra långsida och Birger Svenssons 

väg, se figur nedan. Detta innebär ett par olika nackdelar: 

 Lösningen förutsätter backning ut på Birger Svenssons väg vilket ej är optimalt 

ur trafiksäkerhetssynvinkel, men kanske acceptabelt då trafikflödet minskar i 

och med att vägen inte längre kommer att vara ansluten till 

Lassabackarondellen. 
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 Lösningen innebär netto något färre parkeringsplatser än i nuläget, dessutom 

sämre placerade då butikens entré ligger på södra gaveln.  

På östra sidan finns även några parkeringar vid angöringen för leveranser samt entré 

för yrkeskunder, dessa påverkas ej. 

Ytterligare en konsekvens av cirkulationsplatsen läge är att intrång görs i nordvästra 

delen av Brunnsbergsskogen, som bedöms vara en känslig del för påverkan enligt den 

naturvärdesinventering som gjorts inom aktuellt uppdrag. 

Cirkulationsplatser är normalt fartdämpande med en traditionell utformning, men i 

detta fall innebär linjeföringen att hastigheten kan bli hög i riktning nordost. Det är 

dessutom där som lösningens enda gång- och cykelpassage är placerad, vilket innebär 

en konfliktpunkt. För att minska risken för konflikt föreslås ett fartdämpande hinder 

vid in- och utkörning i cirkulationen via detta ben. 

 
Figur 14 Cirkulationsplats på Västkustvägen i alternativ Syd samt intrång vid fastighet Stören 3. 

Birger Svenssons väg har i alternativ Syd breddats så att norrgående riktning har 

dubbla körfält utmed en sträcka av 70 m. Den sammanlagda magasinslängden blir 

därmed ca 140 m vilket bedöms ge ett värdefullt tillskott till behovet av ökad kapacitet 

för norrgående trafik på Birger Svenssons väg i riktning mot Lassabacka och vidare 

norrut eller österut. 

I samband med de dubbla körfälten har även ett vänstersvängfält i norrgående 

riktning lagts in för att möjliggöra trafik in till handelsområdet via en ny möjlig 

lokalväg. Denna trafik kan därmed fungera utan att blockera trafiken norrut på Birger 

Svenssons väg. 
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Den nya möjliga lokalvägen innebär betydande konsekvenser i form av 

fastighetsintrång på fastigheterna Svärdfisken 28 och Valen 3. För Svärdfisken 28 

förutsätts ett upplag kunna tas i anspråk för den nya vägen. För Valen 3 förutsätts en 

större parkeringsplats kunna omdisponeras och anslutas till den nya lokalvägen. 

Möjliga lösningar för detta har ej studerats. 

 
Figur 15 Birger Svenssons väg med anslutning till nya cirkulationsplatsen, samt ny möjlig 

lokalväg till handelsområdet. 

Vad gäller framkomlighet för större, dimensionerade fordon så möjliggör alternativ Syd 

att fordonen Lspec 19,0 m och Lmod 25,25 m kan ta sig fram i alla relationer. Dock 

innebär läget för befintliga vägar Birger Svenssons väg och Västkustvägen att de 

anslutande vägarna får så små kurvradier att de största fordonen tar nästan två 

körfält i plats vid inkörning i cirkulationsplatsen. 

ALTERNATIV NORD 
I alternativ Nord är cirkulationens läge är ca 21 m norrut jämfört med Syd vilket 

innebär att den anslutande trafikleden får en rakare linjeföring. Detta innebär 

samtidigt något skarpare kurvradier i utgående ben österut i cirkulationsplatsen, vilket 

är fördelaktigt vad gäller hastighetssäkring för oskyddade trafikanter. Vidare innebär 

läget att Brunnsbergsskogens nordvästra del bevaras. 
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Fastighetsintrånget vid Stören 3, Colorama, blir större i alternativ Nord jämfört med 

Syd. Inga parkeringar söder om byggnaden kan bevaras i alternativ Nord. Dock kan 

det fortfarande lämnas plats för en enkelriktad infart då angöring för leveranser sker 

vid byggnadens östra sida. 

 
Figur 16 Cirkulationsplats på Västkustvägen i alternativ Nord samt intrång vid fastighet Stören 3. 

Birger Svenssons väg får i norrgående riktning dubbla körfält utmed en sträcka av 100 

m. Den sammanlagda magasinslängden blir därmed ca 200 m, jämfört med ca 140 m i 

alternativ Syd. 

Den nya möjliga lokalvägen som i alternativ Syd ger fastighetsintrång på fastigheterna 

Svärdfisken 28 och Valen 3 har samma utformning även i alternativ Nord. 

Vad gäller framkomlighet för större, dimensionerade fordon så möjliggör alternativ 

Nord precis som Syd att fordonen Lspec 19,0 m och Lmod 25,25 m kan ta sig fram i 

alla relationer. Även här kommer dock dessa fordon att ta nästan två körfält i plats vid 

inkörning i cirkulationsplatsen. 

ALTERNATIV OVAL 
I alternativ Oval har en variant av Nord tagits fram. Läget för cirkulationen är 

detsamma som i Nord, men innebär en linjeföring som kan jämföras med en oval form 

på cirkulationsplatsen. Detta är en form som ger ett något mindre fastighetsintrång vid 

Stören 3. 

Den viktigaste skillnaden mot alternativ Nord är att Västkustvägen i alternativ Oval blir 

rakare och tydligare prioriterad jämfört med den nya planerade tvärkopplingen. Detta 

kan ge ökad risk för högre hastigheter genom cirkulationen i nord-sydlig riktning, 

vilket innebär en högre olycksrisk och svårare för väjande trafik att hinna köra in i 

cirkulationen. 
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Figur 17 Cirkulationsplats på Västkustvägen i alternativ Oval samt intrång vid fastighet Stören 3 

och Traktorn 6. 

KOPPLING TILL SUSVINDSBRON 
Alla de tre alternativen har även anpassats för att kunna kopplas till en möjlig framtida 

bro västerut på Susvindsspåret, den så kallade Susvindsbron. Här hänvisas till 

bilagorna 1-5, 6-10 samt 11-15 för närmare detaljer kring möjlig linjeföring. 

Med en koppling till Susvindsbron får Birger Svenssons väg i läget söder om 

utredningsområdet en mindre prioritet och istället koncentreras mer av trafiken till den 

nya Susvindsbron med entré till stadskärnan via Östra Hamnvägen. 

JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIV 
De studerade utformningsalternativen har sammantaget många likheter men skiljer sig 

åt på ett par viktiga punkter, där placeringen av cirkulationsplatsen på Västkustvägen 

är det centrala. 

Alternativ Nord bedöms vara mer fördelaktigt än Syd på i stort sett alla punkter 

bortsett från en större påverkan på Coloramas parkeringsplatser. I valet mellan Nord 

och Oval så bedöms alternativ Nord vara att föredra. Alternativ Nord är visserligen inte 

lika optimerat för fastigheten Stören 3 som Oval, men innebär samtidigt en mer 

traditionell utformning av cirkulationen med normala radier och dämpade hastigheter. 

  

Stören 3 

Traktorn 6 
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En sammanfattande jämförelse av alternativen ges i följande tabell. 

 Nollalternativ Alt. Syd Alt. Nord Alt. Oval 

+ 

 Ett 
kostnadseffektivt 
alternativ ur 
anläggnings-
synpunkt som 
använder 
befintlig 
infrastruktur 
maximalt 

 Ger ökad 
kapacitet i 
Lassabacka och 
avlastar befintlig 
cirkulationsplats 

 Utnyttjar befintlig 
banvall och ökar 
tillgängligheten 
till Brunnsbergs-
skogen även 
norrifrån 

 Förbättrad 
koppling för 
gång- och 
cykeltrafik 
genom berörd del 
av Lassabacka, 
möjlighet till 
attraktiv 
cykelpendling 

 Minimerar intrång 
på fastigheter 

 Ger ett magasin 
med dubbla 
körfält på Birger 
Svenssons väg 

 Ger ökad 
kapacitet i 
Lassabacka och 
avlastar befintlig 
cirkulationsplats 

 Utnyttjar befintlig 
banvall och ökar 
tillgängligheten 
till Brunnsbergs-
skogen även 
norrifrån 

 Förbättrad 
koppling för 
gång- och 
cykeltrafik 
genom berörd del 
av Lassabacka, 
möjlighet till 
attraktiv 
cykelpendling 

 Undviker eller 
minimerar 
intrång i känsliga 
delar av 
Brunnsbergs-
skogen 

 Ger längst 
magasin med 
dubbla körfält på 
Birger Svenssons 
väg 
 

 Enligt alt. Nord 
på allt punkter, 
samt: 

 Minimerat intrång 
på fastigheter 
samt i Brunns-
bergsskogen 

- 

 Kostnadseffektivi

teten reduceras 
om man även 
beaktar ökad tid i 
kö 

 Begränsade 
möjligheter att 
hantera ett ökat 
framtida anspråk 
från fordonstrafik 

 Ger ingen 
förbättring för 
gång- och 
cykeltrafik 

 Risk för större 
brister i 
trafiksäkerhet då 
trafiken ökar i 
omfattning 
samtidigt som 
alla fem benen i 
Lassabackas 
cirkulationsplats 
består 

 Ger ett visst 

intrång i känsliga 
delar av 
Brunnsbergsskog
en 

 Jämfört med 
nollalternativet, 
generellt sett 
något sämre 
tillgänglighet till 
handelsområdet i 
och med 
stängning av 
Birger Svenssons 
väg 

 Kortare magasin 
med dubbla 
körfält på Birger 
Svenssons väg 
jämfört med 
alternativ Nord 

 Större 

fastighetsintrång 
vid Stören 3, 
Colorama och 
försämrad 
möjlighet till 
parkering. 

 Jämfört med 
nollalternativet, 
generellt sett 
något sämre 
tillgänglighet till 
handelsområdet i 
och med 
stängning av 
Birger Svenssons 
väg 

 Ökad risk för 

höga hastigheter 
genom 
cirkulations-
platsen på 
Västkustvägen 
jämfört med 
både alternativ 
Nord och Syd 

 Mindre prioritet 
åt trafiken i öst-
västlig riktning 
då Västkust-
vägen får en 
rakare sträckning 
genom 
cirkulations-
platsen 
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BORTVALDA ALTERNATIV 
Andra alternativ som har diskuterats och analyserats i olika omfattning är att leda ut 

Birger Svenssons väg till Västkustvägen via Monarkvägen, att skapa en fembent 

cirkulationsplats där den nya leden ansluter till Västkustvägen, att skapa en planskild 

anslutning mellan Birger Svenssons väg och Västkustvägen samt att signalreglera 

korsningen mellan den nya leden, Birger Svenssons väg och Västkustvägen. 

Alternativen har valts bort av olika anledningar, bland annat kapacitetsproblem och 

utrymmesbrist. För mer ingående beskrivning av bortvalda alternativ, se PM Trafik.  

5.4 Gång-, cykel och kollektivtrafik 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Det finns ett utbyggt nät för gång och cykel längs med de större vägarna kring 

Lassabacka handelsområde. Ett viktigt stråk är det som går mellan Göingegården och 

Lugnet till centrala Varberg. Vid utbyggnad av Södra Trönninge enligt planprogram 

kommer detta stråk att bli än mer viktigt. Stråket går idag via Lindbergsvägen, korsar 

Värnamovägen i plan vid Lassabacka cirkulationsplats och fortsätter antingen längs 

Västkustvägen eller Birger Svenssons väg. Strax söder om Susvindsspåret finns en 

planskild korsning under Västkustvägen, i anslutning till busshållplatsen Brunnsberg 

Norra. 

I samband med den nya trafikleden är målet att styra om huvudstråket för cyklisterna 

till en ny passage med Värnamovägen i anslutning till Lugnetrondellen och vidare på 

östra och södra sidan om den nya leden. På sträckan längs med Susvindsspåret går 

gång- och cykelbanan enligt de tre utformningsalternativen i randen av 

Brunnsbergsskogen. Detta utgör ett grönt inslag stadsbilden, men kan upplevas 

otryggt under dygnets mörka timmar och när verksamheterna på andra sidan vägen är 

stängda. För att göra det till ett attraktivt huvudstråk kommer det krävas att bilvägen 

är tillräckligt trafikerad för att inte sträckan ska kännas öde och otrygg.  
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Figur 18 Trafikföring för gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

Möjlighet till en planskild GC-passage under Värnamovägen i form av en tunnel med 

anslutande tråg har studerats översiktligt, se nedanstående figur. För vidare 

beskrivning, se PM Trafik. 
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Figur 19 Möjlighet till planskild gång- och cykelpassage under Värnamovägen. 

Kostnaden för passagen bedöms till ca 23 mkr, bland annat då den korsar en 

vattenledning som måste flyttas och för att tillfällig omläggning av cirkulationen måste 

ske. Anledningen till att bygga en planskild passage är för att öka framkomligheten 

och tryggheten för oskyddade trafikanter men framför allt för att minska olycksrisken. 

Under de senaste 10 åren (2006-2015) har det skett åtta olyckor där oskyddade 

trafikanter som har korsat Värnamovägen, antingen vid Lassabackarondellen eller 

Lugnetrondellen, har blivit skadade av ett motorfordon, se Figur 20. Av de åtta 

skadorna var det en allvarlig skada och sju lindriga.  

Förutom att olycksrisken innebär en otrygghet för fotgängare och cyklister är det 

också en samhällskostnad som kan vara relevant att ställa i förhållande till 

investeringskostnaden av en gång- och cykeltunnel. Nedanstående tabell visar att 

samhällskostnaden för en svårt/allvarligt skadad person är 4 000 000 kr och en lindrigt 

skadad är 160 000 kr. 
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Figur 20 Det har skett åtta olyckor mellan motorfordon och gående eller cyklister som korsat 
Värnamovägen antingen vid Lassabackarondellen eller Lugnetrondellen de senaste 10 åren 
(2006-2010). En olycka ledde till allvarliga skador medan resterande sju ledde till lindriga skador. 
Källa: Strada 

Anta att antalet olyckor i relation till antalet oskyddade trafikanter kommer att vara 

detsamma framöver som de senaste tio åren. Eftersom andelen fotgängare och 

cyklister ska öka enligt Varbergs kommuns cykelplan, samtidigt som befolkningen 

ökar, kan olyckorna därför komma öka med nästan 60 procent till år 2030 (baserat på 

mellanscenariot i Trafiknätsanalysen) om inga åtgärder genomförs. En planskild 

passage minskar risken för olyckor med 65 procent jämfört med en passage med refug 

i vägmitt (GC-kalk, version 1.4.1, Trafikverket 2016). 

Tabell 1 Olycksvärdering, per skadad eller dödad i trafiken, i tusentals kronor. Prisnivå 
2014 och 2040, uttryckt i 2014-års penningvärde. Materiella kostnader inklusive 
generellt momspåslag. Källa: Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för 
transportsektorn: ASEK 6.0, Trafikverket 2016 

 

KOLLEKTIVTRAFIK 
I dagsläget finns flertalet hållplatser kring Lassabacka handelsområde – på Birger 

Svenssons väg (Valen), på Västkustvägen (Brunnsberg Norra, Lassabacka södra och 

Lassabacka Norra) och på Värnamovägen (Lindbergsvägen och Långtradaren).  

Valen ligger på den del av Birger Svenssons väg som kommer omvandlas till en 

lokalgata inne i handelsområdet och kommer därför inte vara aktuell att trafikera med 

buss. Om busstrafik ska trafikera Birger Svenssons väg anläggs lämpligen hållplatser i 

höjd med Brunnsberg Norra, där planskildheten under Västkustvägen och passagen 

över Birger Svenssons väg på ett tydligt sätt kopplar samman hållplatserna.  

Busstrafiken som ska österut på Värnamovägen eller norrut på Lindbergsvägen 

använder den nya leden. Hållplatserna Lindbergsvägen och Långtradaren ersätts med 
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ett hållplatsläge på den nya Kamremsgatan. Med en passage under Värnamovägen blir 

hållplatsen tillgänglig även från målpunkter norr om Värnamovägen. Att buss trafikerar 

den nya leden är också något som ökar trygghetskänslan för gående och cyklister.  

5.5 Äppelvägen och Traktorvägen 

Korsningen mellan Värnamovägen och Äppelvägen och Traktorvägen ligger strax öster 

om Lassabacka cirkulationsplats och väster om Lugnetrondellen. Idag tillåts 

svängrörelser åt alla håll. Närheten till de två cirkulationsplatserna tillsammans med 

de relativt höga trafikmängderna gör trafiksituationen komplicerad. För en bilist som 

ska svänga vänster är det mycket att hålla koll på och trafikmängden kan leda till 

stress som i sin tur kan leda till riskfyllda beslut. 

Av trafiksäkerhetsskäl rekommenderas därför att möjligheten att svänga vänster tas 

bort i alla relationer utom västerifrån på Värnamovägen in på Äppelvägen. 

Anledningen till att denna relation behålls är för att verksamheterna på Äppelvägen 

har många besökare som kommer västerifrån (från Lassabacka cirkulationsplats) och 

är beroende av en gen infart. Övriga vänstersvängar ersätts med en högersväng och 

en U-sväng i någon av cirkulationsplatserna. Avståndet är så kort att restiden inte 

förlängs nämnvärt. Även möjligheten att köra rakt över Värnamovägen från 

Äppelvägen till Traktorvägen eller vice versa försvinner. 

För att förtydliga de nya reglerna ersätts vänstersvängsfältet i västergående riktning 

med en refug och kompletterande vägmarkering förtydligar påbjuden körriktning på 

Traktorvägen och Äppelvägen, se figur nedan. 

 
Figur 21 Förslag till kompletterande reglering genom ny vägmarkering och nya vägmärken. 

Äppelvägen 

Traktorvägen 
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5.6 Birger Svenssons väg norr om Getterövägen 

Trevägskorsningen mellan Birger Svenssons väg och Getterövägen ligger strax väster 

om Lassabacka cirkulationsplats. Idag tillåts svängrörelser åt alla håll. Närheten till de 

Lassabacka tillsammans med de relativt höga trafikmängderna gör trafiksituationen 

komplicerad. För en bilist som ska svänga vänster krävs särskild uppmärksamhet och 

trafikmängden kan leda till stress, vilket i sin tur kan leda till riskfyllda beslut. 

Av trafiksäkerhetsskäl rekommenderas därför att möjligheten att svänga vänster från 

Getterövägen in på Birger Svenssons väg tas bort. Bilister som väntar på att hitta en 

lucka för att svänga vänster riskerar också att blockera det körfält som används för de 

som ska svänga vänster i Lassabacka cirkulationsplats. Relationen ersätts av en U-

sväng i Lassabacka cirkulationsplats följt av högersväng in på Birger Svenssons väg.  

Att förbjuda vänstersväng ut från Birger Svenssons väg bedöms inte vara rimligt då 

omvägen som det skulle innebära, att köra över Getteröbron för att göra en U-sväng i 

en framtida cirkulationsplats vid Östra Hamnvägen, anses vara för lång. 

För att förtydliga de nya reglerna förlängs refugerna från båda hållen med hjälp av 

vägmarkering. Detta snedställer mittremsan och gör plats att göra uppehåll mellan 

körriktningarna för en bil som svänger ut från Birger Svenssons väg, se figur nedan. 

 
Figur 22 Förslag till kompletterande reglering genom ny vägmarkering och nya vägmärken. 

Åtgärden anses vara tillfällig, då Getterövägens linjeföring ska justeras med hänsyn till 

nykonstruktion av Getteröbron och borttagning av det femte benet i Lassabacka 

cirkulationsplats. Om korsningen ska hållas öppen på längre sikt kan det vara lämpligt 

Birger Svenssons väg 
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att bredda mittremsan så att även större fordon har utrymme att göra uppehåll mellan 

körriktningarna. 

6 Framtida utveckling 
Detta avsnitt ska kompletteras med resonemang kring utvecklingen av trafiknätet med 

bland annat en förlängning österut längs Susvindspåret (Kamremsgatan till 

Äckregårdsvägen), hur detta kan genomföras så att grönstråken binds ihop på bästa 

sätt samt kopplingen under Getteröbron. 

7 Kostnadsuppskattning 
Här redovisas en sammanställning av den totala kostnadsbedömningen för de olika 

åtgärderna. För utförligare kostnadsbedömning för respektive åtgärd, se PM Trafik 

med bilagor. 

Åtgärd Kostnadsuppskattning 

Ny led och cirkulation, alternativ Syd 11 420 000 kr* 

Ny led och cirkulation, alternativ Nord 11 550 000 kr* 

Ny led och cirkulation, alternativ Oval 11 550 000 kr** 

Avveckling av Susvindsspåret 170 000 kr* 

Ny lokalgata till handelsområde 6 700 000 kr* 

Trafiksäkerhetsåtgärder  240 000 kr*  

GC-passage under Värnamovägen 23 000 000 kr*    

*inklusive schablonuppskattad kostnad för belysning 

**ingen specifik kostnadsbedömning har gjorts för detta alternativ, men skillnaden 

mot alternativ Nord uppskattas vara marginell 

Kostnadsbedömningen inkluderar inte stängning av Birger Svenssons väg mot 

Lassabackacirkulationen. Detta görs lämpligen genom tillfälliga åtgärder till dess att 

Getterövägens anslutning till Lassabackacirkulationen justeras.   

Kostnader för flytt av ledningar vid anläggning av ny led, cirkulation och lokalgata 

kommer att tillkomma. För att bedöma storleksordningen på kostnaden behövs 

ytterligare underlag om ledningarna insamlas. Skillnaden mellan alternativen är ytterst 

liten.  

8  Konsekvenser och riskanalys 
Projektets tidplan är kritisk då genomförandet ska vara klart innan Trafikverket 

påbörjar arbeten med järnvägstunneln år 2019. Nedan nämns de faktorer som anses 

innebära störst risk framför allt med hänsyn till tidplanen, men också ekonomiska 

konsekvenser.  

8.1 Fastighetsfrågor 

Inget alternativ kan genomföras helt på kommunal fastighet. Det innebär att 

överenskommelse med fastighetsägare måste nås för att genomföra projektet. De 

fastigheter som påverkas är: 

- Stören 3. Coloramabutik. Parkeringsplats tas i anspråk, i störst utsträckning i 

alternativ Nord. 
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- Traktorn 6. Flertalet verksamheter. Alternativ Nord och Oval ger ett litet 

intrång i fastighetens sydvästra hörn. 

- Svärdfisken 28. Heurlins Lackering AB. Lokalgatan skär av en betydande del av 

fastigheten i nordöst i samtliga alternativ. Vägen går nära byggnaden och ytan 

som tas i anspråk används till upplag.  

- Valen 3. Flertalet verksamheter. Lokalgatan tar parkeringsplatser i anspråk i 

samtliga alternativ. Parkeringsytan borde gå att strukturera om för att inte 

förlora alltför många platser, men det har inte studerats noggrannare inom 

denna förstudie.  

Diskussion med fastighetsägare och verksamheter bör inledas omgående då det är 

kritiskt för projektets genomförande – både tidplan och kostnad.  

8.2 Detaljplaner 

Gällande detaljplaner behöver göras om för att anpassas till den nya trafikleden,  

cirkulationen och lokalgatan. Övriga åtgärder innebär inga planförändringar.  

Samtliga ovanstående fastigheter ingår i Stadsplanekarta över Industriområdet 

Monark-Gunnebo m.m. från 1962. Svärdfisken 28 och Traktorn 6 har bestämmelsen 

område för industriändamål, Valen 3 har bestämmelsen område för 

storindustriändamål och Stören 3 har bestämmelsen område för garageändamål.  

Susvindsspåret ingår både i stadsplanekartan för Monark-Gunnebo och i Stadsplan för 

industriområde kring Värnamovägen från 1975, som tar vid öster om fastigheten 

Traktorn 6. Spår och bank har bestämmelsen (special)område för järnvägsändamål. 

Del av det område som täcktes av planen för industriområde kring Värnamovägen har 

nyligen ersatts av detaljplan för handel inom Tändstiftet 1 m. fl. som beskrivs under 

avgränsningar. 

8.3 Natur- och kulturmiljö 

Brunnsbergsskogen är en värdefull miljö ur flera hänseenden. Det direkta intrånget i 

skogen som sker i  alternativ Syd innebär att vissa kompensationsåtgärder behöver 

genomföras. Det är viktigt att äldre lövträd, hålträd och död ved sparas. Träd som tas 

ned bör placeras ut i området på ett naturvårdsanpassat sätt för att gynna insekter, 

mossor, svampar, lavar och fåglar. Naturvårdshöjande åtgärder bör också övervägas, 

vilket kan bestå i att skapa högstubbar och på andra sätt öka andelen död ved i 

området. 

En inventering av hackspett pågår under mars och april för att bestämma vilka 

restriktioner och riktlinjer som projektet behöver anpassas till. Skogsstyrelsen och 

Sveriges ornitologiska förening rekommenderar att avverkning eller andra åtgärder 

(inklusive plantering, markberedning och röjning) bör undvikas i perioden 15 april - 20 

juli inom revir med mindre hackspett. Projektets tidplan måste därmed anpassas till 

detta och hållas då en liten försening kan innebära en förskjutning på tre månader.  

Samråd med länsstyrelsen om bl.a. kulturmiljö bör genomföras så snart som möjligt 

eftersom länsstyrelsen kan komma med krav på särskilda inventeringar. Om respons 

från länsstyrelsen dröjer finns det risk för förseningar i projektet. 

Eftersom Brunnsbergsskogen är av intresse för många, både som rekreationsområde 

och som natur- och kulturmiljö, är det viktigt att hålla en tidig dialog med 
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intresseorganisationer och boende i området för att minska risken för överklaganden 

som kan dra ut på processen.  

8.4 Genomförande 

Stora åtgärder ska göras på befintliga vägar som är hårt trafikerade. En viktigt del i 

projektplaneringen är att säkerställa trafikens framkomlighet och utreda alternativa 

omledningsvägar.  

Om möjligt ska massor återanvändas inom området. Framgår det vid projektering att 

massor behöver fraktas bort för återanvändning på annan plats krävs samråd med 

tillsynsmyndigheten. Om respons från tillsynsmyndigheten dröjer finns det risk för 

förseningar i projektet. 

8.5 Ekonomiska risker 

I kostnadsbedömningarna för den nya leden, cirkulation och lokalgata (samtliga 

alternativ) har inga kostnader för ledningsomläggningar, avvattning genom brunnar 

eller geotekniska förstärkningsarbeten inkluderats. Den mest svårbedömda risken här 

ligger i om en avvikelse i de geotekniska förutsättningarna upptäcks. Risken för en 

sådan avvikelse anses liten, men ytterligare provtagningar bör ske när utformningen 

är beslutad.  

9 Samlad bedömning 

Projektmål Uppfylls genom 

Förbättra framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet till hamnen, 
verksamhetsområdena och staden 

Öka trafiksäkerheten och 
framkomligheten på Värnamovägen 

 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
korsningarna Äppelvägen/Traktorvägen-

Värnamovägen och Birger Svenssons väg-
Getterövägen. Färre vänstersvängande 
fordon minskar sannolikheten för köbildning.  

Öka framkomligheten och minska 
köbildningen i Lassabackarondellen 
 

Ny led och cirkulationsplats avlastar 
Lassabacka och minskar köbildningen. Att 
femte benet tas bort från cirkulationen ökar 
framkomligheten och säkerheten.  

Öka tillgängligheten till olika delar 
av verksamhetsområdet Lassabacka  
 

Verksamhetsområdet sydväst om Lassabacka 
får något sämre tillgänglighet till Lassabacka 
cirkulationsplats, men framkomligheten i 
trafiksystemet som helhet borde innebära en 

total förbättring. 

Minska Lassabackaområdet som barriär och skapa ett stadslikt, grönt stråk 

för hållbara transporter som kopplar ihop Trönninge med centrum 

Koppla ihop grönstråket mellan 
Trönninge och Brunnsberg enligt 

Grönstrategin 
 

Genom att behålla befintligt skogsbryn längs 
med Susvindspåret finns det större 

förutsättningar för att koppla ihop 
grönstråket. En viktig fråga i kommande 
gestaltning.  

Koppla ihop ett attraktivt, tryggt 
och säkert arbetspendlingsstråk för 
cykel mellan Trönninge och centrum 

En planskild passage är det bästa åtgärden 
för att skapa ett attraktivt, tryggt och framför 
allt säkert cykelstråk.  
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Den nya leden och cirkulationsplatsen avlastar Lassabacka och tillsammans med 

stängningen av benet Birger Svenssons väg ökar både framkomligheten och 

trafiksäkerheten i Lassabacka cirkulationsplats. Det ska dock poängteras att varken 

Lassabacka eller den nya cirkulationen får fullgod kapacitet med de trafikmängder som 

anges i trafikanalysens mellanscenario. Att lokalt bygga ut trafiksystemet för att klara 

kapaciteten enligt mellanscenariot skulle innebära åtgärder som är mycket kostsamma 

och tar stort utrymme i anspråk. Det är därför viktigt att åtgärder för gång-, cykel- 

och kollektivtrafik genomförs på ett bra sätt och att kommunen fortsätter sträva mot 

det målscenario som finns.  

Åtgärderna som föreslås ligger i linje med kommunens trafikstrategi. 


