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Beslut om fortsatt planering av Värö station och 
Väröbacka samhälle 
Planeringen för en ny tågstation i Värö och utvecklingen av 
Väröbacka samhälle fortsätter. Under hösten inleds den mer 
fördjupade planeringen för ortens utveckling och i slutet av året ska 
det exakta stationsläget bestämmas.  
 
Varbergs kommun, Trafikverket och Region Halland arbetar tillsammans för att 
möjliggöra för en ny station i Värö med trafikstart 2026. Trafikverket har under 
våren utrett vilka stationsplaceringar som är möjliga ur ett järnvägstekniskt 
perspektiv, vilket resulterade i två olika lägen. Nu är det upp till kommunen att ta 
ställning till vilket läge som skapar bäst förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling för Väröbacka och dess omland.  
 
Kommunen kommer under hösten att arbeta aktivt med att studera lämpligt 
stationsläge, för att därefter ta beslut om en slutlig placering. Parallellt med detta 
arbete påbörjas också den mer fördjupade planeringen för hur samhället på sikt 
kan utvecklas med nya bostäder, verksamheter och service. 

- Det är viktigt att kommunen nu aktivt kommer igång med den mer 
fördjupade planeringen för tågstationen i Värö och utvecklingen av 
Väröbacka samhälle. Detta betyder mycket för hela Varbergs utveckling, 
säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 juni att ge samhällsutvecklingskontoret i 
uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Väröbacka. I planen tas ett 
helhetsgrepp för ortens utveckling av ny bebyggelse, infrastruktur och platser för 
natur och rekreation, vilket blir ett viktigt underlag för den fortsatta planeringen 
och utbyggnaden. Under arbetets gång kommer det finnas tillfälle för dialog och 
delaktighet för de boende och verksamma i området. Planen beräknas vara klar 
sommaren 2021. Ett första steg i arbetet blir att utreda och besluta om 
stationsläge.  
 
För mer information, kontakta: 
Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande, 070-348 58 13 
E-post: ann-charlotte.olsson.stenkil@varberg.se  
 
Jeanette Larsson, chef för samhällsplanering, telefon 072-244 79 97 
E-post: jeanette.larsson1@varberg.se 
 
Frida Eriksson, samhällsplanerare, samhällsutvecklingskontoret, 070-890 64 18 
E-post: frida.eriksson@varberg.se 
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