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Förord

Syftet med färdplanen är att ge en översikt av pla-
neringen och genomförandet av i första hand nya 
bostäder i Bua. Dokumentet ska kunna fungera som 
underlag i diskussioner och dialoger om utvecklingen 
i Bua.

Färdplanen ska skapa en samsyn och underlätta 
det dagliga arbetet för alla som arbetar med Bua på 
olika sätt. Den ska ge en uppdaterad helhetsbild 
över riktning, behov, risker, beroenden och tidplaner 
och på så sätt möjliggöra en inledande och övergri-
pande styrning av utvecklingen i Bua. Färdplanen 
ska också underlätta prioriteringar inom Buas olika 
utvecklingsområden samt kunna vara ett underlag för 
framtida budgetarbete. 

Färdplanen har tagits fram av stadsbyggnadskontoret 
med stöd av konsult. 
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Sammanfattning

Färdplan Bua består i huvudsak av fyra kapitel.
Kapitlet Nuläge ger en nulägesbeskrivning för Bua 
utifrån perspektiven omvärlden, regionen och kom-
munen och sätter på så sätt Bua i ett sammanhang 
samt beskriver var Bua befinner sig i nuläget.

I kapitlet Buas utbyggnadsområden beskrivs varje del-
område utifrån dess förutsättningar samt beroenden, 
tidplaner samt ekonomiska utmaningar och möjlig-
heter. I avsnitt om utbyggnadsordning och volymer 
beskrivs en etappvis utbyggnad av Bua. 

Kapitlet Övergripande genomförandefrågor beskriver 
de gemensamma utmaningarna med att genomföra 
en långsiktigt hållbar utveckling av Bua. De perspek-
tiv som lyfts är; utbyggnadfrågor, beroenden och 
samband med annan utveckling, social infrastruktur 
och teknisk infrastruktur. 

Rapporten avslutas med Utredningsbehov, det vill säga 
behov av politiska beslut och andra åtgärder för att 
klara beskrivna volymer.

1. Inledning

1.1 Syfte
Färdplanens syfte är att underlätta övergripande 
ledning och samordning av Buas utveckling. Färdpla-
nen ger en helhetsbild som underlättar för nämnder 
och bolagsstyrelser i arbetet med att utveckla Bua. 
Ambitionen med färdplanen är att skapa en realistisk 
bild av vilka projekt som kan startas och fullföljas 
fram till och med 2030. Denna tidshorisont är möjlig 
att överblicka. På längre sikt fram till 2050 är bilden 
mera osäker, men ändå redovisad för att ge en hel-
hetsbild.

1.2 Avgränsning
Färdplanen fokuserar på planerad och i vissa fall 
skisserad utbyggnad av Bua. Färdplanen innebär 
inga beslut om att vidta eller starta specifika åtgärder, 
dessa hanteras separat i investeringsplaner, genomför-
andebeslut, handlingsprogram med mera och regleras 
i detaljplaner och avtal.

Arbetet med att ta fram färdplan Bua har identifierat 
fortsatt behov av kompletteringar av frågor till fram-
tida arbete då det under framtagandet inte funnits 
tillräckligt med underlag. Detta redovisas under 
kapitlet Utredningsbehov.

Färdplan Bua ersätter inte något annat styrdokument 
i kommunen.
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En kraftig utbyggnad av bostäder skedde i Bua under 70-ta-
let när Ringhals kärnkraftverk och Södra Cell Värö byggdes. 
Inflyttning under 70-talet innebar i princip en dubblering av 
befolkningen. 

På 60-talet var fortfarande Bua ett småskaligt fiske- och 
jordbrukssamhälle med ungefär 900 invånare. Ortofoto 1963. 

Befolkningsutveckling i Bua:

År        1960    1970    1980    1990    2000     2010     2020
Inv.      448      911      2 039   1 863    1 680    1 746    2 123

2. Nulägesbeskrivning

Bua är ett äldre fiskeläge som har byggts ut mycket 
under en kort period. Fram till och med 1960-talet 
var Bua ett småskaligt fiske- och jordbrukssamhälle 
med cirka 900 invånare. På 70-talet byggdes två stora 
verksamheter ut, Ringhals och Södra Cell Värö. I 
samband med det byggdes många bostäder och be-
folkningen ökade till lite drygt det dubbla, cirka  
2 000 boende. Efter den stora inflyttningen på 70- 
talet har Buas befolkning varit relativt lik utöver en 
nedgång med botten på nästan 1 700 invånare runt 
år 2000. Nu har kurvan vänt och en inflyttning skett 
och idag bor drygt 2 000 personer i Bua. 

500 m
Skala: 1:10 000 (vid A4 liggande)

© Varbergs kommun, © Lantmäteriet

Observera att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med
verkligheten och att gränserna i kartan inte är juridiskt gällande

Boendetäthet. Ljusgult är tätast och består av lägre flerbo-
stadshus och mörkblått glesast med villor.

fritidshus vilka är anslutna till kommunalt VA. Cirka 
en tredjedel av dessa bebos året runt.

I Bua finns Bua kyrka (Svenska kyrkan) och pingst-
kyrkan. Det finns en F-6-skola som heter Buaskolan 
och en nybyggd förskola intill. I Bua Center finns en 
matvarubutik, ett cafe, en pizzeria, ett apotek och ett 

Jämfört med riket har området en medel andel unga 
och en hög andel äldre. Av de som bor här har 11% 
utländsk bakgrund och andelen sysselsatta i arbete är 
83% vilket är nära genomsnittet i landet. 

Bebyggelse och verksamheter

Bostadsbebyggelsen består i huvudsak av enbostads-
hus. Nästan en tredjedel är flerfamiljshus och hyres-
rätter i två våningar som förvaltas av Varbergs Bostad, 
vilket byggdes upp under 70-talet i samband med 
Ringhals och Södra Cell.   

Bua Strand ligger söder om Bua samhälle i sydväst-
sluttningen mot havet. Här finns uppemot 100 

RINGHALS

SÖDRA CELL

BUA

BUA CENTER

BUA HAMN



FÄRDPLAN BUA    I   2022-04-297

Befolkningsutveckling i Bua:

År        1960    1970    1980    1990    2000     2010     2020
Inv.      448      911      2 039   1 863    1 680    1 746    2 123

500 m
Skala: 1:10 000 (vid A4 liggande)

© Varbergs kommun, © Lantmäteriet

Observera att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med
verkligheten och att gränserna i kartan inte är juridiskt gällande

Varbergs kommun är en stor fastighetsägare i Bua, särskilt i de centrala delarna kring infarten. Även Varbergs Bostad AB äger 
stora delar centralt (Al-, Rosen-, Syren-, Lilje- och Violvägen). Kommunalägda fastigheter är markerade med lila skraffering.

bibliotek. Därtill finns läkar- och distriktssköterske-
mottagning, mödravårdscentral och barnavårdscen-
tral samt folktandvård.

Bua hamn är en viktig del av samhället även om 
yrkesfisket har minskat kraftigt. Fisket utvecklades 
starkt under 50- och 60-talet, men har under senare 
år successivt minskat i omfattning och nu finns det 
bara fyra större fiskebåtar kvar i hamnen från att 
ha varit omkring tjugo som mest. Det finns en del 
mindre fiskebåtar samt en turbåt och Sjöräddningen 
har en station i hamnen. Satsningar har gjorts för att 

ge bra förutsättningar för kustnära fiske och fritids-
båtar samt att utveckla besöksnäringen som har ökat 
markant och då speciellt med husbilar som besöker 
Bua och Bua Hamn. Här finns också ett fiskemuse-
um. Intill hamnen finns en butik som säljer fisk och 
skaldjur från lokala fiskare och under sommarsäsong-
en finns ytterligare en servering i hamnen. 

Förutom att hamnen inrymmer en del verksamhets-
lokaler av varierande karaktär finns även ett mindre 
verksamhetsområde med fem-sex aktörer i östra Bua 
vid infarten till samhället (Rusas ängväg).

BUA KYRKA

BUASKOLAN

RUSAS ÄNGVÄG
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Vårdcentral och Folktandvården i Bua Center

I och i anslutning till Bua finns flera riksintressen, 
kustområdet och Bua fiskehamn utgör riksintresse 
för yrkesfisket, farleden in i Båtafjorden och Ringhals 
kärnkraftshamn utgör riksintresse för kommunika-
tion (sjöfarten) och Ringhals kärnkraftverk utgör ett 
riksintresse för energiproduktion enligt 3 kap 8 § 
MB. Bua ligger inom den inre så kallade beredskaps-
zonen för Ringhals. Det innebär att Bua är prioriterat 
att utrymma vid en olycka.
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Natur- och kultur,- och  
rekreationsvärden 

Bua omges av mer eller mindre värdefulla natur- 
och kulturområden. Nordost om Bua ligger Natura 
2000-området Båtafjorden som till stora delar även 
utgör ett riksintresse för naturvården (Klosterfjor-
den-Getterön). Detta område finns även angivet i 
länsstyrelsens kuststrategi1. Där preciseras de landom-
råden som är mest skyddsvärda i länet och hur arbetet 
med att långsiktig skydda dessa kan bedrivas.  
 
Söderut ligger Bua by längs den gamla vägen. Det 
är en äldre bybildning med gårdar och en del forn-
lämningar. Det småbrutna åker- och beteslandskapet 
sträcker sig nästan hela vägen mot Bua kyrka och är 
även ett värdefullt naturområde.  

Det stora rekreationsvärdet i Bua är havet och kusten 
och som en del i detta Bua hamn och dess båtliv. Det 
finns flera stränder och badplatser och kustområdet i 
sig är värdefullt för bad och annan rekreation. 

Skogsområdet i västra Bua är i huvudsak planterad 
tallskog men är mycket värdefullt då närområdet i öv-
rigt består av jordbruksmark. Området har huvudsak 
privata ägare med skogsbruksintressen vilket ibland 
kan leda till konflikter med rekreationsintresset i om-
rådet. Här finns naturområden med både elljusspår 
och ett flertal andra stigar. Området med elljusspåret 
ägs av kommunen.

1  Länsstyrelsen i Hallands län, 2019:20. 
Strategi för bevarande av kustområden med höga naturvärden i 
Hallands län.

Vindskydd och plats för ungdomshäng strax söder om Bua 
Center

Fotbollsplanen vid Buaskolan

Längs ut på Buahalvön utanför skogsområdet, ligger 
ett område med mycket höga naturvärden, klass 2 
enligt kommunens naturvårdsprogram; Kråkstads 
udde-Skomakarnäsan. Områdets värde ligger i det 
öppna och karga kusthed- och klipplandskapet. Det 
pågår ett arbete med en kustnära vandringsled i Hal-
land och förslaget är att leden ska gå ute på udden vid 
Skomakarnäsan.

Hela Bua berörs av riksintresse Rörligt Friluftsliv MB 
4 kap 2§ och Högexploaterad kust MB 4 kap 4§. 
Strandskyddsbestämmelser gäller inom 300 meter 
från havskusten. 
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Observera att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med
verkligheten och att gränserna i kartan inte är juridiskt gällande
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Naturvårdsprogram, hänsynsområde
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Riksintresse för naturvård

HaV Riksintresse Yrkesfiske
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Naturvårdsprogram, hänsynsområde
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Motionsspår
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Kuststrategi

Våtmarksinventering
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Buas roll i kommunen och  
regionen

Varberg ligger i en växande region där många 
människor vill leva, arbeta och bo. Tillväxten ger 
konkurrenskraft och ökad kontakt med omvärlden, 
något som gynnar hela kommunen. Norra kustom-
rådet i den nordvästra delen av Varbergs kommun är 
i sin tur ett av de mest expansiva i hela Hallands län 
och har en stor utvecklingspotential för verksamhets-
utveckling och för tillkomst av nya bostäder. Bua har 
flera faktorer i sin omvärld som gör att utvecklingen 
med flera bostadsutbyggnadsprojekt är möjlig och på 
flera sätt önskvärd. 

Bostadsbristen i Varbergs kommun är hög, både när 
det gäller småhus men också hyres- och bostadsrätter. 
Att tillskapa fler bostäder och goda livsmiljöer står 
högt på kommunens agenda och Bua har goda förut-
sättningar att bidra till detta. 

I Bua bor det förhållandevis många medelålders, det 
finns en hög andel äldre och färre barn. Detta beror 
på att samhället byggts ut mycket under en kort peri-
od. Trots en hög förvärvsfrekvens kan en demografisk 
utveckling med en åldrande befolkning innebära en 
press på välfärdstjänsterna. Det är därför angeläget att 
ytterligare bostäder och verksamheter tillskapas för att 
möjliggöra en mer balanserad åldersfördelning över 
tid. 

Tätorten Väröbacka, som ligger utmed Västkustbanan 
några kilometer öster om Bua, är också en av kom-
munens serviceorter. Här planeras för en ny tågsta-
tion och en omfattande utveckling av bostäder och 
arbetsplatser. Detta sätter även Bua på kartan på ett 
nytt sätt. När den nya tågstationen byggts kommer 
det att bli lättare att resa hållbart och pendla med tåg 
till Göteborg och andra platser utmed Västkustbanan. 

Ringhals är en av Varbergs kommuns största arbets-
platser. Kommunen ser platsen som viktig för nu-
varande och framtida energiproduktion utifrån dess 
strategiska läge och goda infrastruktur. De två reakto-
rer som är i drift avses drivas till omkring 2040. Även 
Södra Cell är en stor arbetsgivare. Detta ger i sin tur 
goda möjligheter till nya arbetstillfällen i närheten till 
Bua. 
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Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Norra  
kusten
FÖPen antogs av kommunfullmäktige 2017 och här 
skrivs att det ”för att gynna variationen på bostäder, 
bredda åldersstrukturen samt bibehålla serviceunder-
laget behövs fler bostäder, service och verksamheter i 
närområdet.

I Bua finns lite oexploaterad mark att ta i anspråk för 
ny bebyggelse med hänsyn till bland annat högklassig 
jordbruksmark, kulturmiljöområden och områden med 
risk för översvämning. Förslaget innefattar ett stör-
re utbyggnadsområde för bostäder samt att det finns 
möjlighet till mindre exploatering och förtätning inom 
utvecklingsområdet för Bua. Totalt finns möjlighet för 
byggnation av cirka 770 nya bostäder i olika for-
mer för att komplettera den befintliga bebyggelsen. 
Behov finns även av bostäder anpassade för den åldran-
de delen av befolkningen, vilken vid framtagndet av den 
fördjupade översiktplanen är relativt stor i Bua.

Bua ska även fortsättningsvis vara en av kommunens 
serviceorter och avsikten är att utvecklingen i ett möj-
ligt kommande stationssamhälle i Väröbacka inte ska 
ske på bekostnad av utvecklingen i Bua. Tanken är att 
serviceorterna ska komplettera och stärka varandra och 
erbjuda ett brett serviceutbud. Behov finns av att på sikt 
stärka Buas centrum för att öka attraktiviteten samt 
utveckla entrén till Bua.”
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Kvaliteter och utmaningar i Bua

I uppstarten av arbetet hölls ett arbetsmöte med både 
tjänstepersoner från olika förvaltningar och politiker 
från byggnadsnämnden samt några av de byggaktörer 
som verkar i Bua, exempelvis OBOS och Varbergs 
Bostad AB. Mötet inledde arbetet med att kartlägga 
och peka ut en inriktning för utvecklingen av Bua. 
Syftet med mötet var att få ett gemensamt, samlat 
och grovt underlag för att fortsättningsvis kunna 
sammanställa huvuddragen i planeringen av Bua. Av-
sikten var också att synliggöra utmaningar och viktiga 
frågeställningar utan att detaljer i varje delprojekt 
skymmer helheten.  

Intill finns en enkel sammanställning av resultatet 
av arbetsmötet i form av en SWOT-analys. De mest 
återkommande begreppen under mötet var:
 
• Utmaningen att upprätthålla kapaciteten i  

kommunal service och teknisk infrastruk-  
tur även under en kraftig ökning av antalet  
bostäder i Bua.

• Möjligheten att utveckla Bua centrum och  
näringslivet i hamnen.

• Närheten till Väröbacka och den nya pendeltåg-
stationen.

• I närheten finns några av Hallands största   
privata arbetsplatser.

STYRKOR (STRENGTHS)

ATT DET FINNS ETT CENTRUM

SKOGS- OCH NATUROMRÅDET

STORA ARBETSPLATSER; RINGHALS OCH VÄRÖ 
BRUK

REKREATION

SVAGHETER (WEAKNESSES)

LITE KOMMERSIELL SERVICE

BRIST PÅ ÄLDREOMSORG

BRIST PÅ VERKSAMHETSMARK

MÖJLIGHETER  
(OPPORTUNITIES)

BUA CENTRUM KAN UTVECKLAS

NÄRINGSLIVSUTVECKLING I HAMNEN

ÅTERBRUK - CIRKULÄR EKONOMI

UTVECKLING AV DESTINATIONEN OCH TURISM

FÖRBÄTTRAD ENTRÉ

KOMMUNAL SERVICE KAN UTVECKLAS

EKOSYSTEMTJÄNSTER

BEBYGGELSEOMRÅDEN KAN KNYTAS IHOP

STATIONEN I VÄRÖ

SAMMANHÄNGANDE GRÖNSTRUKTUR

HOT (THREATS)

BRIST PÅ KOMMUNAL SERVICE

KAPACITET TEKNISK INFRASTRUKTUR

HAVSNIVÅHÖJNING

STOR EXPLOATERING, BUAS IDENTITET 
FÖRSVAGAS

NYA BEBYGGELSEÖAR

HÖGA HYROR

BEFINTLIGA KVALITETER BYGGS BORT

FÅ STORA FASTIGHETSÄGARE
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3. Buas utbyggnadsområden  

Översiktlig utbyggnadsordning och  
volym 
Den bebyggelseutveckling som Bua står inför är upp-
delad på minst sex delprojekt eller detaljplaner. Det 
handlar dels om Bua hamnplan samt Bua 8:127 och 
dels omvandlingen av Varbergs Bostads bestånd som 
rymmer minst fyra delprojekt. 

I antagandena kring antal nya bostäder finns stora 
osäkerheter då okända förutsättningar och avvägan-
den i detaljplanearbetena kommer att påverka hur 
många bostäder det blir. Lämplighetsprövningen 
som görs i samband med planläggning beaktar bland 
annat grönstruktur, dagvattenhantering, parkerings-
lösningar etc. som påverkar exploateringstalet.

En grov fördelning av innehåll framgår av matris 
nedan. Inför år 2050 kan Bua ge ett tillskott av cirka 
1 000 bostäder. Detta att jämföra med FÖP Norra 
kustområdet från 2017 som möjliggör 770 bostäder. 
Det som har tillkommit är omvandlingen av Varbergs 
Bostads bestånd som innebär att befintliga byggnader 
rivs och ersätts. Det innebär att dagens nästan 400 lä-
genheter ersätts med uppemot 700 lägenheter (utöver 
en omvandling av Bua Center som kan innebära ett 
tillskott med ytterligare 300-400 bostäder). Anled-
ningen till denna relativt omfattande omvandling 
är att rådande markförhållanden och sättningspro-
blematik har gjort att husen tagit skada. Dessutom 
finns det ett underhållsbehov och de ekonomiska och 
tekniska förutsättningarna i övrigt gör att Varbergs 
Bostad valt att helt ersätta byggnaderna. Trots kom-

plicerade markförhållanden, är det möjligt att med 
rätt teknik och lättare konstruktion, bygga nya hus i 
området. 

Alla dessa delprojekt befinner sig i ett tidigt skede i 
processen. Det delprojekt som kommit längst är Bua 
hamnplan som har genomgått ett detaljplanesamråd. 
På kommande sidor redovisas enkelt och översiktligt 
hur Bua kan komma att utvecklas och byggas ut ge-
nom dessa projekt. Utbyggnaden redovisas i femår-
sintervaller från åren 2025 till 2030 och avslutas med 
år 2050. 

För att resonera kring tillkommande bostäder och be-
hov av exempelvis kommunal service och andra följ-
der har ett antagande om att varje ny bostad innebär 
2,2 personer. Det är genomsnittet i Sverige, Varbergs 
kommun och Bua. I småhus bor det 2,7 personer och 
i flerbostadshus är genomsnittet 1,9 personer. Med en 
rimlig täthet i enlighet med Buas nuvarande bebyg-
gelseskala är den samlade potentialen på sikt en total 
exploatering av drygt 100 000 m2 BTA (bruttoarea). 
 

2020 -2025 2025-2030 2030-2050 Tot tillskott Totalt

Hyresrätter (lgh) 368 (40%) 130 420 170 720 1 088 (60%)

Bostadsrätter (lgh) 160 160 160 (10%)

Småhus 521 (60%) 90 90 611 (30%)

Bostäder totalt 889 380 420 170 970 1859

Invånare (cirka 2,2/bostad) 2 000 850 900 400 2 150 4 150

A. Bua hamnplan
Planområdet är beläget vid båthamnen i Bua. Plan-
förslaget medger bebyggelse för centrumändamål och 
bostadsbebyggelse, 10 radhus/parhus och 80 lägen-
heter. Totalt cirka 90 bostäder som beräknas kunna 
påbörjas 2023. 

Bild från rivningsarbetet på Violvägen under hösten 2021
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B. Violvägen
Detta är Varbergs Bostads första steg för att förnya 
sitt bestånd i Bua och innebär en rivning av husen 
på Violvägen. Rivning påbörjades 2018 och beräk-
nas vara färdigt inom 3-4 år. Avsikten är att ersätta 
befintliga byggnader med nya tvåvåningsbyggnader 
med cirka 180 lägenheter. Det innebär ett tillskott 
om cirka 130 lägenheter från dagens cirka 50.

C. Bua 8:127
Planområdet omfattar fastigheten Bua 8:127 som 
ligger mellan 200 och 600 meter sydost om Bua 
centrum och öster om Bua kyrka. Marken är idag 
obebyggd och används som jordbruksmark. Ytan är 
cirka 6 hektar. Området ligger inom det som utpe-
kats som utvecklingsområde för Bua serviceort i den 
fördjupade översiktsplanen för norra kusten. Syftet är 
att åstadkomma bostadsbebyggelse med olika boen-
deformer som kompletterar ortens befintliga utbud. 
Detaljplanen syftar också till att skapa säkra och gena 

kopplingar genom och förbi området för den som går 
eller cyklar. Arbete med handlingar inför detaljplane-
samråd pågår. Totalt cirka 170 bostäder färdiga 2025, 
varav ungefär häften är småhus och hälften lägenhe-
ter. 

D. Bua Center
I samband med den bostads- och befolkningstillväxt 
som beskrivs här kommer det att finnas ett behov av 
ett upprustat centrum. Varbergs Bostad har visat ett 
intresse av att rusta upp Bua Center och samtidigt 
förtäta området kring centrum med bostäder. Det 
skulle kunna bli aktuellt med runt 350 lägenheter i 
byggnader med varierande höjd.  

E. Alvägen
I ett kommande steg planerar Varbergs Bostad att riva 
befintliga byggnader och ersätta med nya byggnader 
med cirka 120 lägenheter. Det innebär ett tillskott av 
cirka 70 lägenheter från dagens cirka 50.

F. Rosen-, Syrén- och Liljevägen
Det sista steget som beskrivs här, omfattar husen på 
Rosenvägen, Syrenvägen och Liljevägen. Varbergs 
Bostad bedömer att skicket på dessa hus i nuläget är 
gott, vilket innebär att de kan bevaras och erbjuda 
fortsatt boende i ytterligare cirka 25 år. 

Allt eftersom behovet uppstår, kommer underhållsåt-
gärder att genomföras – såväl invändigt som utvän-
digt. Genom att bevara Rosenvägen, Syrenvägen och 
Liljevägen, skapas även möjligheten att fastigheterna 
kan ta emot avflyttande från Violvägen efterhand 
som lägenheter blir lediga.

En trolig rivning av husen beräknas ske cirka 2045. 
Därefter planeras ersättningsproduktion av cirka 370 
lägenheter, att jämföra med dagens cirka 200 lägen-
heter.

Bua Center Alvägen Rosenvägen
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170 hyresrätter (tot +720)
0 bostadsrätter (tot +160)
0 småhus (tot +90)

400 nya invånare (totalt cirka 
4150 invånare i Bua)
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relativt långt fram i tiden och det finns många osäker-
heter. De många osäkerheterna gör det angeläget att 
utifrån hela Bua, och kanske ett lite större omland, 
analysera konsekvenserna ur ett socialt perspektiv. 
Här finns flera delperspektiv.

Kommunen har ett övergripande mål om bostäder 
för alla och nyproduktion är dyrt. De nya hyreslägen-
heterna kommer att bli dyrare än de befintliga och 
det blir svårare för inkomstsvaga grupper att ta del av 
nytillskottet av bostäder. Detta kan bli tydligt i Bua 
då alla hyresrätter kommer att ersättas av nya på sikt. 

Förutsatt att Varbergs Bostad uppför hyresbostäder 
innebär en utbyggnad enligt vad som beskrivs här en 
stor del nya hyresbostäder. Från att vara ett samhälle 
med övervägande småhus, blir huvuddelen av bostä-
derna i Bua hyresbostäder. Detta kan innebära en hel 
del omflyttning som är svårbedömd, både om och 
hur det sker men också vad det betyder. Den relativt 
stora mängden nya invånare innebär också en föränd-
ring och det behövs en mer detaljerad studie över vad 
som händer när Buas invånarantal mer än fördubblas. 
Vad innebär det de första fem åren? Vad händer efter 
20 år? Hur många fler barn? Hur många fler äldre? 

Det skulle kunna innebära många äldre på lite sikt 
som i sin tur skulle kunna innebära ett växande be-
hov av hemtjänst. Då behövs det i så fall mötesplatser 
för äldre, lunchställen etc. Ett sätt att möta olika ty-
per av efterfrågan över tid kan vara ett samutnyttjan-
de av lokaler i kommunal verksamhet. Till exempel 
hemtjänst och bibliotek i samma byggnad. 

4. Övergripande genom- 
förandefrågor 

Utvecklingen i Bua som helhet och inom respektive 
delområde är beroende av samordning mellan en 
mängd olika projekt. Här beskrivs projekt och utred-
ningar som kan påverka och kan påverkas av explo-
ateringarna. Samordningen i sig är viktig och det är 
bra om det går att se exploateringarna som en helhet 
när det gäller en del av de utredningar och åtgärder 
som behövs. Ett sätt att hantera detta kan vara att 
skapa någon form av utvecklingsprojekt som samlar 
alla aktörer och projekt. 

Som visats innan kan det tillkomma cirka 1 000 bo-
städer i Bua till 2050. Det är en relativt stor skillnad 
jämfört med FÖP Norra kustområdet från 2017 som 
möjliggör 770 bostäder. 

Varje år tar Varbergs kommun fram en kommun- 
täckande befolkningsprognos. Prognosen ligger till 
grund för den långsiktiga verksamhetsplaneringen för 
kommunens förvaltningar och bolag. Årets prognos 
sträcker sig över perioden 2021-2026 med utblick 
mot 2036. Befolkningsprognosen baseras på statistik 
från SCB samt kommunens planerade bostadsbygg-
nation för den aktuella perioden. Om man dessutom 
jämför med aktuell befolkningsprognos så blir det 
tydligt att Bua står inför en stor förändring. 

Utvecklingen i Bua medför ett behov av att undersö-
ka både den framtida potentialen av att utveckla men 
också vad i området som bör värnas. Kommunens 
avsikt är att Bua ska kunna utvecklas och stärkas med 
hjälp av nya bostäder, verksamheter och service. För 
att det ska finnas goda och attraktiva livsmiljöer när 
samhället växer behövs också exempelvis fler grönom-
råden, cykelvägar, förskolor, kultur- och fritidsmöjlig-
heter och andra gemensamma funktioner. 

Kommunal service och sociala 
konsekvenser
Att bedöma tillkommande antal bostäder och invå-
nare är svårt och beror bland annat på viket typ av 
bostäder som byggs i slutändan. Detta dokument ser 

-2025 2025-2030 2030-2050 Totalt

Bostäder totalt 380 420 170 970

Förskolebarn (0,15/bostad) 57 63 26 146

Barn F-3 (0,1/bostad) 38 42 17 97

Barn 4-9 (0,25/bostad) 95 105 43 243

Idag 2025 2030 2050

Totalt antal invånare 
enligt inneliggande 
planer  
(cirka 2,2/bostad)

2 038 2 888 3 788 4 188

Befolkningsprognos 2 038 2 193 2 402
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För att resonera kring tillkommande bostäder och 
behov av förskola och grundskola har ett antagande 
om att varje ny bostad innebär 0,5 barn fördelat på:

Förskolebarn per ny bostad: 0,15 barn
Barn i F-3 klass per ny bostad: 0,1 barn
Barn i 4-9 klass per ny bostad: 0,25 barn 

Detta är ett antagande för att redovisa ett snitt med 
en blandning av boendetyper över tid och ligger gan-
ska nära för Bua idag. Som jämförelse har nybyggda 
småhusområden i Trönninge resulterat i nästan 1,5 
barn per bostad de första 5-10 åren. Trönninge i sin 
helhet har cirka 0,8 barn per bostad men då är det 
enbart småhus. De tillkommande bostäderna enligt 
denna rapport är till 70 % i flerbostadshus och över 
tid bör snittet hamna närmare 0,5 barn per bostad. 
Här finns dock stora osäkerheter och för att mer ex-
akt bedöma hur stort behovet av barnomsorg är och 
när, behövs mer utredning.   

Idag bor cirka 400 barn i Bua och en exploatering en-
ligt inneliggande planer innebär en dryg fördubbling 
av antal barn enligt tidigare antaganden. Idag finns 
en förskola i Bua med plats för runt 80 barn och 
Buaskolan (F-6) har kapacitet för 325 elever. Årskurs 
7-9 går på Väröbacka grundskola. Aktuell bostadsut-
byggnad i Bua gör det viktigt att se över behovet av 
både förskola och skola. 

För att upprätthålla en bra försörjning av barnom-
sorg i Bua är det en förutsättning med en ny förskola 
innan 2025 och det behöver utredas var och hur 
stor den behöver vara. Generellt kan man säga att 

en ny förskola kommer att behöva en sammanhållen 
utemiljö på cirka 3 000 kvm och ett totalt ytbehov på 
mellan 6 000-10 000 kvm. Placeringen är viktig med 
god angöring, tillgång till kollektivtrafik och grönom-
råden. 

Det kommer dessutom att behöva avgöras hur beho-
vet av skolplatser kan tillgodoses. Ett växande Värö-
backa med den nya stationen kan innebära att Bua 
grundskola behöver kompletteras med en 7-9 skola 
med minst 2-3 klasser per årskurs. Det innebär för 
hela skolan, F-9, totalt 500-750 elever jämfört med 
325 idag. Det behöver utredas om en sådan utbygg-
nad är möjlig inom befintlig fastighet eller om en ny 
plats behövs identifieras och planläggas. 

Det finns ett exploateringavtal där ett antal service- 
lägenheter säkras i Bua Hamnplan. Det finns behov 
av detta senast till 2024. 

Väginfrastruktur
Bua har en väl utbyggd infrastruktur med närhet till 
E6. Möjligheterna att resa kollektivt är goda och för-
väntas öka ytterligare i takt med att samhället byggs 
ut med bostäder och en ny tågstation i Väröbacka. 
Det finns en separat GC-väg till Väröbacka. Inom 
Bua är cykelvägarna inte helt sammanhängande. Kat-
tegattleden, som börjar i Helsingborg och går norrut 
utmed Kattegatt upp till Göteborg, går igenom Bua 
och målsättningen är att leden ska vara bilfri. 

Ur ett trafikperspektiv kommer en utbyggnad att 
påverka trafiksystemet. Kapaciteten i trafiksystemet i 
och i direkt anslutning till Bua är god och det går att 

tillföra mer trafik i alla system. Planområdena ligger 
i direkt anslutning till gator med kommunalt väghål-
larskap vilket förenklar ut- och ombyggnader. 

Det bästa för det hållbara resandet är att bilåkandet 
minimeras i vardagen. Detta innebär att så många 
som möjligt ska ha nära till service (kommunal och 
kommersiell), skola, fritidsanläggningar och kollek-
tivtrafiken. Utbyggnadsområdena har bra lägen i Bua 
ur detta perspektiv förutsatt att service och barnom-
sorg i Bua kan möta efterfrågan, detta är bärande ur 
ett trafikperspektiv. 
 
Vissa åtgärder kan komma att behövas dock för att 
förbättra framkomlighet och säkerhet i Bua. Det 
behövs en översyn av gång- och cykelnätet för att 
öka kopplingarna mellan de olika målpunkterna som 
är utspridda. Det är exempelvis viktigt med tydli-
ga kopplingar mellan Bua Center, Bua hamn och 
stränderna. Utvecklingen av Bua kommer att leda till 
mer kommunalskött allmän plats vilket ger ett ökat 
driftuppdrag.

Trafikverket är väghållare för det övergripande vägnä-
tet, väg 850 (Buavägen) och väg 847 (till Ringhals). 
Trafikverket är en viktig part i alla frågor som berör 
detta vägnät. För att möjliggöra åtgärder på väg 850 
(Buavägen) behöver väghållaransvar övertas av kom-
munen. En sådan process tar uppemot två år vilket 
behöver beaktas i fortsatt arbete. 

En stor fråga som bör hanteras tidigt och med ett hel-
hetsgrepp är hur den alstrade biltrafiken ska tas hand 
om i Väröbacka/Limabacka. Trafikverket kommer att 
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vilja se hur trafiken från Bua och Väröbacka påverkar 
riksintresset (E6 med omledningsväg). Det kan bli 
viktigt att arbeta med åtgärder för att minska bilre-
sandet alternativt att kommunen finansierar åtgärder 
i det statliga vägnätet.

Offentliga rum/ rekreation 
Bua upplevs som lite svårt att orientera sig i som be-
sökare. Bua har på relativt kort tid blivit en centralort 
från en mindre by på landsbygden och det finns inget 
självklart allmänt torg. Det finns flera mötesplatser, 
som Bua centrum, idrottsplatsen och skolan, men 
de är inte tydligt ihopkopplade med varandra. Även 
hamnområdet är en naturlig samlingsplats. 

Det behövs dessutom en ordentlig studie över cen-
trum och entrén till Bua österifrån som inkluderar 
bostadsområdena intill för att åstadkomma en mer 
sammanhängande gestaltning. Buavägen är en barriär 
mellan områdena men skulle i stället kunna bli ett 
entréområde som kopplar samman det centrala sam-
hället. I förlängningen skulle stråken mellan mål-
punkterna kunna förtydligas, med exempelvis sam-
manhängande belysning och möblering och kanske 
ett skyltprogram. 

Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram en 
bristanalys för tillgången på natur och parkmark i 
Bua. Här redovisas exempelvis bristen på parkmark i 
den östra delen av Bua och då i två av de mer aktu-
ella planarbetena för Bua 8:127 och Violvägen. Här 
redovisas också ett par exempel på hur tillgången till 
närpark kan förbättras kring Violvägen. 

Teckenförklaring

Grönyta som uppfyller riktlinjerna för närpark
Siffra anger antal identifierade vistelsevärden

Tillgänglig grönyta som inte uppfyller riktlinjerna för närpark

Planerade närparker i pågående detaljplan

Upptagningsområde (200 meter) för närpark

Upptagningsområde (200 meter) för planerad närpark

Barriär - vägar och gator med  hastighet högre än 30 km/h 
eller fler än 3000 fordon per dygn (ÅDT)

Rekreationsområde utpekat i ÖP 2010

Gångtunnel under barriär

Aktuella detaljplaner

Skala 1:10 000

Hamn- och gatuförvaltningen arbetar med att ta fram 
riktlinjer för att säkerställa en god tillgång på natur 
och parkmark i kommunen. Tre grönytekategorier har 
definierats: närpark, stadsdels- eller tätortspark och 
rekreationsområden. 

Närparken ska vara väl integrerad med den övriga 
bebyggelsestrukturen och ligga i bostadens omedelbara 
närhet.  Närparken kan till exempel bestå av en mindre 
parkyta inne i ett kvarter, en bostadsnära skog eller ett större 
naturområde.  Rumsligheten och karaktären på närparken 
är viktig, igenväxta dungar och alltför öppna gräsytor 
inbjuder inte till vistelse och har få sociala kvaliteter. Även 
grönytans form har betydelse, långsmala ytor längs med 
vägar är svåranvända och påverkas dessutom ofta av buller. 
En jämn fördelning av närparker i kommunen är viktigt för 
alla invånare men framförallt för barn och äldre som inte har 
samma möjlighet till  att självständigt ta sig till grönytor som 
ligger längre bort. Närparken får för dessa grupper ett särskilt 
värde som mötesplats och en plats för lek. 

För att säkertsälla att närparken håller tillräckligt hög kvalitet 
ska den vara minst 0,5 hektar stor och erbjuda minst tre 
vistelsevärden. Närparken anses ligga i bostadens omedelbara 
närhet om den ligger inom 200 meter från bostanden, utan 
att större barriärer behöver korsas, det motsvarar ett par 
minuters promenad för ett barn.

Offentliga rummet, mars 2022

Bristanalys - Tillgång till närpark i Bua
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Hamn- och gatuförvaltningen arbetar med att ta fram 
riktlinjer för att säkerställa en god tillgång på natur 
och parkmark i kommunen. Tre grönytekategorier har 
definierats: närpark, stadsdels- eller tätortspark och 
rekreationsområden. 

Närparken ska vara väl integrerad med den övriga 
bebyggelsestrukturen och ligga i bostadens omedelbara 
närhet.  Närparken kan till exempel bestå av en mindre 
parkyta inne i ett kvarter, en bostadsnära skog eller ett större 
naturområde.  Rumsligheten och karaktären på närparken 
är viktig, igenväxta dungar och alltför öppna gräsytor 
inbjuder inte till vistelse och har få sociala kvaliteter. Även 
grönytans form har betydelse, långsmala ytor längs med 
vägar är svåranvända och påverkas dessutom ofta av buller. 
En jämn fördelning av närparker i kommunen är viktigt för 
alla invånare men framförallt för barn och äldre som inte har 
samma möjlighet till  att självständigt ta sig till grönytor som 
ligger längre bort. Närparken får för dessa grupper ett särskilt 
värde som mötesplats och en plats för lek. 

För att säkertsälla att närparken håller tillräckligt hög kvalitet 
ska den vara minst 0,5 hektar stor och erbjuda minst tre 
vistelsevärden. Närparken anses ligga i bostadens omedelbara 
närhet om den ligger inom 200 meter från bostanden, utan 
att större barriärer behöver korsas, det motsvarar ett par 
minuters promenad för ett barn.

Offentliga rummet, mars 2022

Bristanalys - Tillgång till närpark i Bua

Bristanalys natur och parkmark

Hur kan vi förbättra tillgången till närpark i nordöstra Bua?

Utveckla det befintliga Skapa nytt

- En attraktiv central plats ger bättre förutsättningar för att utveckla en närpark  av god 
kvalitet med höga vistelsevärden, en mötesplats där människor vill vistas.

- Hela Varberg bostads område, samt villakvarter norr om Ingemarsvägen, får god 
tillgång till närpark.

- Bättre förutsättningar för att stärka entrén till Bua med bebyggelse närmare Buavägen.

- Vikigt att närparkens hela storlek säkras i kommande detaljplan alternativt att den 
placeras så att det är möjligt att planlägga hela närparken i den aktuella planen. Parkens 
form kan med fördel justeras så att den blir mindre långsmal.

Allmän plats för parkändamål planläggs mer centralt i området, motsvarande befintlig 
grönyta längs Buavägen i storlek. Befintlig grönyta planläggs som kvartersmark för 
bostadsändamål.

Potentiell närpark motsvarande 
grönyta vid Buavägen

Upptagningsområde (200 meter) 
för potentiell närpark

Aktuell detaljplan

Potentiell närpark motsvarande 
grönyta vid Buavägen

Upptagningsområde (200 meter) 
för potentiell närpark

Aktuell detaljplan

Vistelsevärden tillskapas på befintlig allmän plats utmed Buavägen så att ytan 
uppfyller riktlinjerna för närpark.

- Läget ut med vägen ger dåliga förutsättningar för att utveckla en närpark av god 
kvalitet med höga vistelsevärden.

- Delar av området kommer fortsatt ha en brist på tillgänglig närpark.

Potentiell närpark genom 
kvalitetshöjande åtgärder

Upptagningsområde (200 meter)
för potentiell närpark

Aktuell detaljplan

Potentiell närpark genom 
kvalitetshöjande åtgärder

Upptagningsområde (200 meter)
för potentiell närpark
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grönyta vid Buavägen

Upptagningsområde (200 meter) 
för potentiell närpark

Aktuell detaljplan

Potentiell närpark motsvarande 
grönyta vid Buavägen

Upptagningsområde (200 meter) 
för potentiell närpark

Aktuell detaljplan

Vistelsevärden tillskapas på befintlig allmän plats utmed Buavägen så att ytan 
uppfyller riktlinjerna för närpark.

- Läget ut med vägen ger dåliga förutsättningar för att utveckla en närpark av god 
kvalitet med höga vistelsevärden.

- Delar av området kommer fortsatt ha en brist på tillgänglig närpark.

Potentiell närpark genom 
kvalitetshöjande åtgärder

Upptagningsområde (200 meter)
för potentiell närpark

Aktuell detaljplan

Potentiell närpark genom 
kvalitetshöjande åtgärder

Upptagningsområde (200 meter)
för potentiell närpark

Aktuell detaljplan

Exempel på en närpark på befintlig allmän plats utmed Bu-
avägen. Förutsättningarna för en park med god kvalitet och 
höga vistelsevärden är dock små och bristen på tillgänglighet 
kvarstår norr om Violvägen.

En ny park mer centralt i området kan ge högre kvalitet och 
tillgänglighet. Detta måste hanteras i pågående detaljplan. 
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Generellt bör utvecklingen av Bua ske så att befintliga 
ekosystemtjänster bevaras och utvecklas. Varbergs 
grönstrategi ger riktlinjer för fortsatt arbete kring 
detta1.

Det finns inga planlagda grönområden för rekreation 
och naturupplevelser. Skogsområdet mellan hamnen 
och Bua strand är exempelvis en viktig resurs för sam-
hället, särskilt då skog är sällsynt i närområdet. Det är 
i sammanhanget viktigt att man når en balans mellan 
rekreation och skogsbruk i området.

Det finns en handlingsplan för tätorts- och stads-
delslekplatser för Varbergs kommun. I Bua föreslås 
två tätortslekplatser utvecklas, en vid Bålevägen och 

1  Varbergs kommun, KS 2013/0209. Grön-
strategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald i 
Varbergs kommun.

Fortsatt utredningsbehov När? Vem? Var?

Projekt för exploatörssamverkan Nu SBK Hela samhället

Hitta placering för ny förskola Nu SUK/SBK Centrala Bua

Invånardialog Vår 2022 SBK/BN/VBAB Hela samhället, fokus centrala Bua

Social konsekvensanalys inkl. 
förändringar i demografin

Vår 2022 SBK (VBAB?) Hela samhället

Trafikanalys inkl. utrymningsväg 
och väghållaransvar - Bua/Värö-
backa

Vår 2022 SBK/HGF Bua och Väröbacka

Studie för ett sammanhängande 
entréområde i Bua

Vår 2022 SBK/ HGF 
(VBAB?)

Centrala Bua

Bristanalys gång- och cykelnätet Höst 2022 SBK/HGF Hela samhället

Behovsutredning skola F-9 2023 SUK/SBK Bua och Väröbacka

en vid Näckrosdammen, på var sida om barriären 
Buavägen. Förutom dessa planeras även en mindre 
lekplats i Bua hamnplan. Lekplatsen vid Rönnvägen 
fungerar som en kvarterslekplats. Vid Mossvägen kan 
någon form av skogslek (lekbuskage, stenar att hoppa 
på...) utvecklas.

Teknisk infrastruktur
Bua är verksamhetsområde för allmänt vatten och 
avlopp och det finns en god kapacitet även för framti-
da utbyggnader. Mellan Limabacka och Getteröver-
ket i Varberg byggdes under 2016 och 2017 en ny 
avloppsledning för överföring av spillvatten. Den 
nya ledningen minskar risken för bräddningar (att 
avloppsvatten rinner ut i havet vid kraftiga regn eller 
strömavbrott) eftersom den avlastar det befintliga 
ledningsnätet i området. Reningsverket i Bua har i 
samband med detta lagts ner, istället behandlas allt 

avloppsvatten på Getteröverket vilket leder till en 
förbättrad rening.

Fjärrvärme finns inte i Bua men utbyggnad är möj-
ligt i alla utbyggnadsområden förutom möjligen Bua 
Hamnplan. Det kommer att erbjudas fjärrvärme till 
Limabacka och den nya exploateringen för Väröbacka  
och avståndet blir inte långt till Bua där det idag 
finns ett närvärmenät. I framtiden kan det finnas en 
möjlighet att dra ledning från Väröbacka till Bua för 
att på så sätt försörja Bua med restvärme från Södra 
Cell Värö istället för att ha egna mindre biobaserade 
pannor området.
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Hamn

Natur/ Rekreationsområde

Idrottsplats

Bua skola och förskola

Kattegattleden

Cykelbana

Utbyggnadsområden 2022-2050

Grön koppling - viktig att utveckla

Entréområde - viktig att utveckla

Prioriterade tätortslekplatser

Prioriterad mindre lekplats

Utegym - utveckla skogslek

Den gröna kilen 
genom Bua är 

viktig att bevara

Strandlinjen ska 
hållas fri och 

tillgänglig

Den trädbevuxna 
höjden ska bevaras

Värdefullt 
naturområde 

med ängs- och 
hagmarker

NÄCKROS- 
DAMMEN

Entréområdet bör 
utvecklas för att 
koppla samman 

samhället

Rumsliga beroenden i Bua


