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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 60 Dnr HGN 2020/0627 
 
 

Förstudie Anslutningar stationsområdet 

Beslut 
Arbetsutskottet avstår från yttrande och lämnar frågan till hamn- och 

gatunämnden utan eget ställningstagande. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Det nya stationsområdet som nu håller på att växa fram kommer också att 

påverka de befintliga angränsande gatorna och omgivande kvarter. Det är 

viktigt att det nya stationsområdet knyts an till den befintliga bebyggelsen 

för att få en helhet och samhörighet med Varbergs centrum. 

Stationsområdets mark kommer att höjas cirka en meter, vilket medför att 

anpassningar behöver göras på anslutande och kringliggande gator för att 

gatornas funktioner ska kunna bibehållas. 

 

Syftet med förstudien är att säkerställa att åtgärderna är genomförbara och 

att utreda utformning och höjdsättning för Gamla Kyrkbacken, Baggens 

gränd, Magasinsgatan, Eskilsgatan, Västra Vallgatan, Engelbrektsgatan, 

Kungsgatan och Otto Torells gata. Förstudien ska även utreda hur 

åtgärderna ska finansieras. Förstudien ska ta fram ett kalkylerat underlag, 

som kan ligga till grund för kommunens kommande budgetarbete. 

 

Beslutsunderlag 
Förstudie Anslutningar stationsområdet, daterat 2021-06-28. 

Bilaga 1 s.1-4 avser kartor på gestaltning. 

Bilaga 2, s.1-4 avser förslag på höjder.  

 

Övervägande 
I förstudien har tre teoretiskt möjliga alternativ studerats och bedömts. Det 

första alternativet är ett nollalternativ, i det andra alternativet har ingen 

hänsyn tagits till befintligheter och i det tredje alternativet tas hänsyn till 

befintligheter.  

 

Vid nollalternativ görs inte några anpassningar av gatorna. Då marken vid 

det nya stationsområdet höjs skulle några av konsekvenserna bli följande: 

trafiken skulle inte komma fram, det skulle inte gå att 

tillgänglighetsanpassa stationsområdet, tillgänglighet till intilliggande 

kvarter samt helheten i form av en sammanhållande gestaltning av stadens 

centrum. Nollalternativet ses inte som ett alternativ och har förkastats. 
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Alternativet där ingen hänsyn till befintligheter tas innebär att grönytor, 

gång- och cykelstråk samt gator för biltrafik kan gestaltas så att en tydlig 

enhetlighet skulle kunna fås. Konsekvensen är att befintligheter i form av 

ledningar för vatten och avlopp samt el, fjärrvärme och fiber behöver 

anpassas till den nya gatuutformningen. En sådan ledningsomläggning är 

inte rimlig och bedöms inte genomförbar. Detta alternativ har därför också 

förkastats. 

 

Det tredje alternativet tar hänsyn till befintligheter. Att se vilka möjligheter 

som finns att anpassa de anslutande gatorna med hänsyn till var exempelvis 

ledningar ligger har ansetts vara den bäst framkomliga vägen för att kunna 

skapa grönytor med träd och planteringar tillsammans med fungerande 

gång- och cykelstråk samt biltrafiken. Förstudien har valt att arbeta vidare 

med detta alternativ, eftersom det är det enda som kan godtas av alla 

ingående parter. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 61 Dnr HGN 2016/0337 
 
 

Förstudie Östra Hamnvägen 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att  

1. godkänna framtagen förstudie för Östra Hamnvägen, 

2. översända förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Under 2016/2017 togs en förstudie (Östra Hamnvägen förstudie inför 

ombyggnad) fram med syfte att ta fram principer för gestaltning av Östra 

Hamnvägen och att i skissform ta fram utformning, höjdsättning och 

principer för ytvattenavrinning på Östra Hamnvägen, korsande gator och 

anslutning mot nya stationsområdet. I förstudien lyftes att disponeringen 

kan behöva justeras framöver för att anpassas till kommande verksamheter.  

 

Nu har utformningen av stationsområdet, Västerport etapp 1, Getteröbron 

och cirkulationen på Getterövägen tagit form, vilket medför att Östra 

Hamnvägens utformning behöver ses över för att stämma överens med de 

nya förutsättningarna. Det gäller principer för gestaltning, 

trädplanteringar, disponering av den gemensamma ytan för cyklister och 

fotgängare samt dagvattenlösningar. Det behöver även förtydligas var 

gränsen för en mer stadslik karaktär ska gå. Förstudien behöver även 

studera gatans och sidoområdenas utformning/utbredning i relation till 

utvecklingsmöjligheterna för den kommande angränsande exploateringen.   

 

Syftet är att sektion och gestaltning ska passa ihop med planerad 

utformning av Västerport, stationsområdet och den nya hamnen. 

Funktionen på gång-, cykel- och bilvägarna ska också stämma överens med 

kringliggande trafiksystem i staden, exempelvis arbetspendling med cykel 

och bil till stationen och staden, kollektivtrafik, tung trafik till hamnen, 

Kattegattleden och strandpromenadens förlängning.  

 

En kompletterande förstudie har nu genomförts som förtydligar 

principerna för gestaltning, dagvattenlösning och disponering av ytor i de 

olika delarna av Östra Hamnvägen. Den kan nu ligga till grund för 

projektering av Östra Hamnvägen och senare anläggas i samma takt som 

stationsområdet och de södra kvarteren i Västerport börjar byggs ut. 

Därefter anläggs gatan i etapper allteftersom exploateringen fortlöper längs 

sträckan norrut.  

 

Beslutsunderlag 
Förstudie Östra Hamnvägen, daterad 2021-07-01. 
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Övervägande 
Förstudien har lagt stor vikt vid att klargöra gaturummets utformning där 

två frågor lagt grunden för den föreslagna utformningen. Den första 

handlar om enkel eller dubbelsidig cykelbana och den andra handlar om 

grönstråkets betydelse för att förena dagens stadsdelar med Västerport. 

Dessa faktorer har stor påverkan på gatusektionen och definierar 

markbehovet. 

 

Utredningen har visat att arbetspendlingsstråkets cykelbana enbart anses 

behövlig på den östra sidan av Östra Hamnvägen. Anledningen är att det 

redan finns eller planeras ett flertal parallella cykelstråk som löper genom 

staden i nord till sydlig riktning, så som Kajpromenaden, Barnens 

boulevard, Birger Svenssons väg och Västkustvägen. Däremot förslås en 

kortare sträcka anläggas på den västra sidan av gatans nordligaste del där 

grönstråket från Kajpromenaden genom Västerport ansluter. 

 

Grönstråket utformas generellt genom en dubbelsidig trädallé med 

dynamisk vegetationszon. Dock i ett mer modernt utförande istället för den 

mer traditionella allén. Denna utformning möjliggör planteringar längs 

större delen av gatan trots den omfattande ledningsdragningen under 

mark. Den genererar fler positiva ekosystemtjänster och möjliggör att 

dagvattnet kan tas om hand lokalt på plats. Vilket på sikt anses vara en 

kostnadsbesparing för framtida skyfall. 

 

Förstudien har även tagit fasta på de olika karaktärsdragen längs med gatan 

och delat in den i tre olika områden som särskiljer gatans utformning. I den 

södra delen föreslås en mer urban karaktär för att ju mer norrut gatan löper 

övergå i en mer lantlig karaktär. Det innebär bland annat att 

gatusektionerna blir något bredare norrut. Gränsen är inte definitiv utan 

löper över en längre sträcka. Hastighetsbegränsningen 40km/h föreslås 

vara densamma i samtliga tre områden, främst pga kraven på 

bullernivåerna i Västerport. Det medför dock att kraven på ett tydligt 

stadsrum ökar längs hela gatan för att fordonsförarna ska få stöd i vilken 

hastighet som är lämplig.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 62 Dnr HGN 2020/0683 
 
 

Förstudie Hamnanslutningar 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att  

1. godkänna framtagen förstudie för hamnanslutningar, 

2. översända förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande industrihamn ska avvecklas och den ny hamndelen Farehamnen 

byggas ut. Industrihamnen som lämnas när den nya hamndelen tas i bruk 

kommer att utvecklas med bostäder och kontor inom ramen för 

utvecklingen av den nya stadsdelen Västerport. Farehamnen är tänkt att 

trafikförsörjas från nordost via en ny infart som ansluts till den planerade 

cirkulationsplatsen i korsningen mellan Getterövägen och Östra 

Hamnvägen. 

 

I relation mellan hamnprojektet och arbetet med Västerport/Östra 

Hamnvägen har ett antal frågeställningar rörande hamnens framtida 

trafikförsörjning aktualiserats, så som lokalisering av Hallands Hamnars 

kontor, trafikförsörjning, koppling till Östra Hamnvägen, räddningsväg, 

utformning av hamnens skyddsområde med flera. Det finns behov av att 

utreda dessa närmare då Västra Hamnvägens anslutning till Getterövägen 

kommer att stängas av och en naturvall anläggas utmed Getterövägen i god 

tid innan Farehamnen tas i bruk vid årsskiftet 2023/2024.  

 

Förstudien som genomförts har främst tagit fasta på att utreda hamnens 

nya huvudinfart med tillhörande uppställningsplats för tunga fordon. Där 

flertalet alternativ studerats. En tillfällig räddningsväg har också studerats 

likaså in- och utfart för de privata fastighetsägarna i området och deras 

möjlighet att fortsatt bedriva sin verksamhet. Övriga frågor har studerats 

men det råder stor osäkerhet kring hur fastigheten Getakärr 9:9 kommer 

att utvecklas framöver vilket lett till att endast förslag och 

rekommendationer tagits fram. 

 

Beslutsunderlag 
Förstudie Hamnanslutningar, daterad 2021-06-11. 

 

Övervägande 
En av förstudiens viktigaste och mest tidskritiska delar är utformningen av 

hamnens nya huvudinfart i norr med dess uppställningsyta för tunga 

fordon. Fyra olika alternativ har tigits fram och noga studerats och 
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utvärderats tillsammans med Hallands Hamnar. Tre av dem bygger på att 

inpassering till Farehamnen sker norr om byggnaden vid porten längs med 

naturvallen. Med denna typ av lösning är det svårt att få till ett koncept 

utan att vägen korsas eller att det skapas inlåsningseffekter på 

uppställningsytan. Det fjärde alternativet som studerats bygger istället på 

att inpassering sker söder om byggnaden längs med industrispåret. Det ger 

större möjligheter att få ett bra flöde i området. Ett problem som dock kan 

uppstå med denna lösning är det snålt tilltagna manöverutrymmet för 

extremt långa transporter. Det löses genom att tillfälligt nyttja en infart 

norr om byggnaden som vanligtvis förblir låst. Åtgärden bedöms endast 

nödvändig vid några enstaka tillfällen per år. Kostnadsmässigt bedöms alla 

alternativen lika.   

 

Vid händelse av olycka behöver Farehamnen förses med en alternativ väg 

för räddningsfordon och evakuering. Det är fördelaktigt om den geografiskt 

ligger så långt bort som möjligt från huvudinfarten. Då kan antingen den 

ena eller den andra vägen användas ifall någon skulle bli blockerad eller 

inte kunna användas på grund av exempelvis giftig rök i vindriktningen. 

Räddningsvägen föreslås därmed placeras längst i söder så långt bort från 

huvudinfarten som möjligt. På grund av det osäkra läget som råder kring 

utformning av Getakärr 9:9 föreslås en tillfällig lösning. Bärigheten bedöms 

redan vara fullt tillräcklig för räddningsfordon och enda åtgärden blir att 

måla nya väglinjer för att förtydliga vägdragningen. I ett senare skede när 

vägnätet inom Getakärr 9:9 tar form kan en mer permanent lösning ta vid 

som då kan kombinera räddningsväg och in-/utfart in i 

verksamhetsområdet. 

 

Fastigheterna Getakärr 9:8 och 9:10 använder idag Västra Hamnvägen som 

in- och utfart. På den senare fastigheten bedrivs tung hamnverksamhet med 

lossning och lastning av fartyg. Den bör precis som idag ligga innanför 

hamnområdet och använda sig av den nya infarten till hamnområdet i norr 

som sin transportväg. Verksamheten på fastighet 9:8 är inte direkt kopplad 

till hamnverksamheten vilket medför att den bör hamna utanför 

skyddsgränsen till hamnområdet. Tillfälligt föreslås dock att de nyttjar den 

nya infarten till hamnområdet i norr fram tills att vägnätet inom Getakärr 

9:9 är utbyggt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 63 Dnr HGN 2020/0665 
 
 

Yttrande över granskningshandling för 
detaljplan för kvarteret Ekorren 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta att  

1. tillstyrka detaljplan för kvarteret Ekorren, förutsatt att:  

– kommunens del av kostnaden för genomförandet säkras i särskild 

budget innan detaljplanen vinner laga kraft,  

– illustrationsplanen kompletteras med en cykelkoppling från 

Brunnsbergsvägen mot cykelstråk längs Birger Svenssons väg, 

– parkeringsnormen för gästparkeringar uppfylls inom kvartersmark, 

2. översända yttrandet och övervägandena till byggnadsnämnden för 

vidare hantering.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kvarteret Ekorren ligger norr om stadskärnan, intill ett område längs Birger 

Svenssons väg som är under omvandling från industri till kontor och 

mindre verksamheter.  

 

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av att förtäta kvarteret 

Ekorren med bostäder och inslag av centrumverksamhet samt stärka en 

grön koppling längs Brunnsbergsvägen. Syftet är också att genom 

bebyggelsen tillsammans med en omgestaltning av Birger Svenssons väg 

skapa en tydligare entré som markerar att man närmar sig staden och dess 

stadskärna. 

 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2021-06-08. 

Plankarta, daterad 2021-06-08. 

Illustrationsplan, daterad 2021-06-08. 

 

Övervägande 
I samband med exploateringen av kvarteret Ekorren planeras åtgärder på 

gång- och cykelbanan utmed Birger Svenssons väg som en förberedelse 

inför nästa skede när körbanan smalnas av och trädrad anläggs. Frågan om 

utrymme för att behålla vänstersvängfältet mot Göteborgsvägen har utretts 

av förvaltningen och bedömningen är att det kommer kunna finnas kvar om 

behov finns mot att trädraden på ena sidan slutar före korsningen.  

 

Nämndens synpunkter på detaljplanens samrådshandling var att 

angöringsmöjlighet för verksamhet i detaljplanens sydvästra hörn ska 
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säkerställas. Samrådsredogörelsens kommentar är att ”varje fastighetsägare 

har ansvar att skapa de parkeringar som krävs och det finns utöver det 

möjlighet till parkering utmed flera gator i kvarteret och närområdet. Vid 

behov finns även möjlighet att tillskapa parkeringsficka vid vändplatsen på 

Brunnsbergsvägen”. Detta anser förvaltningen vara korrekt men bör skrivas 

tydligare i planbeskrivningen.  

 

Förvaltningen har några återstående synpunkter på planförslaget: 

Illustrationsplanen bör kompletteras med en cykelkoppling från 

Brunnsbergsvägen mot cykelstråk längs Birger Svenssons väg. 

Parkeringsnormen för gästparkeringar ska uppfyllas inom kvartersmark, på 

samma sätt som parkeringsnorm för boendeparkering och cyklar. 

 

I planbeskrivningen finns en mening om cykelväg längs Brunnsbergsvägen  

” Den östra delen av Brunnsbergsvägen med koppling mot cykelväg längs 

med Birger Svensson väg och cykeltunnel under Västkustvägen får en 

cykelväg som binder samman dessa delar.” Hamn och gatuförvaltningen 

föreslår gångväg på båda sidorna och cykling i blandtrafik på 

Brunnsbergsvägen och föreslår att meningen tas bort.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 
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 § 64 Dnr  

 

 

Förvaltningen informerar 

Beslut  
Arbetsutskottet beslutar att  

1. lägga informationen till handlingarna.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

a) Trafik under byggtiden 

En lägesrapport avseende Trafik under byggtiden kommer att ges på 

hamn- och gatunämnden den 18 oktober 2021. 

 

b) Kaktusplanteringen år 2022 

Information om förvaltningens arbete avseende Kaktusplanteringen år 

2022 planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 18 oktober 2021. 

 

c) Kattegattsleden - ansvarsfördelning 

En redovisning över ansvarsfördelningen avseende Kattegattsleden 

planeras att ges till hamn- och gatunämnden den 18 oktober 2021. 

 

d) Återkoppling från årets högsäsong med foodtrucks samt behov av 

revidering riktlinjer 

Återkoppling från årets högsäsong med foodtrucks samt information 

om ett eventuellt behov av revidering avseende berörda riktlinjer 

kommer att ges på hamn- och gatunämnden den 18 oktober 2021.  

 

e) Markupplåtelser  

Förvaltningschefen informerar kort om hanteringen av markupplåtelser 

enligt regelverket på och kring torget samt de dialoger som förs med 

olika näringsidkare. 

Förvaltningschefen informerar vidare om en inkommen förfrågning 

avseende markupplåtelse i samband med uthyrning av elsparkcyklar. 

Med anledning av förfrågan har ett möte med kommunjuristerna och 

kansliet bokats in för att titta närmare på frågan. 

 

f) Broreperationer upphandling  

En lägesrapport avseende broreperationer planeras att ges till hamn- 

och gatunämnden den 18 oktober 2021. 

 

g) Slutredovisning utvalda projekt – informationsärenden nämnd 

Förvaltningschefen informerar om att slutredovisningar av utvalda 

projekt kommer att presenteras för hamn- och gatunämnden som 

informationsärenden framöver. 
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Slutredovisningar avseende Håstens utflyktlekplats samt Veddige 

mötesplats kommer att presenteras för hamn- och gatunämnden den 18 

oktober 2021. 

 

h) Möte med KSAU angående upphandling Västerpost 

Förvaltningschefen informerar kort om frågeställningar som kommer 

att lyftas på mötet med KSAU avseende kommande upphandlingar för 

Västerport etapp 1 den 5 oktober 2021. 

 

i) Frågeställning kommunledningen angående E6 

Förvaltningschefen informerar kort om kommunledningens 

frågeställningar till Trafikverket avseende möjligheterna för 

utbyggnation med nya anslutningar av och på E6 i kommunens södra 

delar. 

 

j) Veteranernas minnessten Pilhagen  

Förvaltningschefen påminner om den eventuella invigningen av 

Veteranernas minnessten i Pilhagen den 24 oktober 2021. 

 

k) Möte HGN presidium och kommunrevisionen  

Förvaltningschefen påminner om mötet mellan hamn- och 

gatunämndens presidium och kommunrevisionen på onsdag den 3 

november 2021, mellan kl. 15.15-16.30. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 65 Dnr  
 
 

Övriga ärenden 

a) Micael Åkesson (M) ställer frågan om ansvarsfördelningen avseende 

badplatsen Kåsa, förre detta tillgänglighetsplatsen. 

 

Förvaltningschefen ger en kort information om ansvaret för badplatsen 

Kåsa samt föreslår att synpunkter och önskemål om skötsel med mera 

kanaliseras via Varbergs Direkt och Felanmälan. 
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