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Inledning

Bakgrund
Varberg växer, framför allt i de kustnära tätorterna där attraktiviteten 
och tillgängligheten är hög. Tillväxten ger konkurrenskraft och ökad 
kontakt med omvärlden, något som gynnar hela kommunen. 

En tågstation i Väröbacka, med ett nytt stopp på Västkustbanan, 
skapar ökad regional tillgänglighet och förändrade förutsättningar 
för utveckling i kommunens nordvästra delar. Det ger också bättre 
förutsättningar för ett hållbart resande, och möjligheterna att hantera 
det ökade transportbehov som kommer med en växande befolkning 
och arbetsmarknad.

Under åren har olika stationslägen pekats ut i kommunens över-
siktsplan, utifrån vid dessa tidpunkter kända utgångspunkter och 
förutsättningar. I februari 2017 antog kommunen en fördjupad 
översiktsplan för norra kustområdet. I planen föreslogs ett stationslä-
ge centralt i Väröbacka, och föreslagen utveckling av bebyggelse och 
verksamheter anpassades till stor del utifrån detta. 

Senare under 2017 skrevs ett tilläggsavtal för Varbergstunneln där 
kommunen, Trafikverket och Region Halland kom överens om att 
påbörja planering för en station i Värö, med inriktning om att trafik-
start 2026.

Möjligheterna att trafikera en station i Värö är starkt knutet till 
kapaciteten på Västkustbanan. En förutsättning för att stationen 

ska kunna tas i bruk är att Var-
bergstunneln, Västlänken och 
förbigångsspår Lekarekulle är 
färdigställda. Först då kan ett nytt 
regionalt tågsystem införas, vilket 
möjliggör ett nytt stopp i Värö.

Trafikverket har under 2018-2021 
utrett de järnvägstekniska och 
trafikala förutsättningarna för att 
anlägga en ny station för resan-
deutbyte i Värö. Utredningsarbetet 
har genomförts i flera steg, där vissa stationslägen efter hand har fallit 
bort, medan andra har tillkommit. Trafikverkets utredningsarbete 
har resulterat i två möjliga stationslokaliseringar; ett nordligt och 
ett sydligt läge. För respektive stationsläge finns ett förordat utform-
ningsalternativ, se vidare på sidorna 8-11. Inget av de möjliga sta-
tionslägena stämmer överens med det utpekade läget i den fördjupa-
de översiktsplanen för norra kustområdet från 2017.  

Genom denna utredning har kommunen utrett vilket läge som skapar 
bäst förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling av 
Väröbacka och dess närområde. 
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Syfte
Syftet med utredningen är att studera vilket av de två möjliga sta-
tionslägena som är bäst utifrån ett helhetsperspektiv. Utredningen 
ska utgöra underlag för kommunens beslut om stationsläge.

Mål
Målet med utredningen är att rekommendera det stationsläge som 
bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla följande övergripande 
mål:

• Ett hållbart växande Varberg med ökad regional tillgänglighet och 
förbättrade förutsättningar för hållbart resande

• En lokal målpunkt i Väröbacka som kan bidra till god samhällsut-
veckling med stationsnära bebyggelse och goda förutsättningar för 
ett nära, hållbart och attraktivt vardagsliv

• En attraktiv tågstation för norra Varberg och ett naturligt val för 
arbetspendling inom regionen

• Intentionen är att den nya stationen ska kunna tas i bruk och 
trafikeras snarast efter att Varbergstunneln, Västlänken och förbi-
gångsspår Lekarekulle har färdigställts

Avgränsning
I utredningen analyseras och jämförs endast de två stationslägen som 
återstår i Trafikverkets slutliga utredning*, se vidare på sidorna 8-11. 
Stationslägena benämns i denna utredning som norra och södra läget, 
med geografiska lokaliseringar enligt bilden till höger.

* PM efter fördjupad utredning: Väröbacka - Ny station för resandeutbyte. TRV 2020/86077, 2020-12-08

Karta som visar var de olika stationslägena är lokaliserade i Väröbacka. Norra 
läget ligger norr om väg 848, i höjd med Väröbackaskolan, och det södra läget 
ligger i anslutning till vägbron för väg 850.

väg 848

väg 850

Väröbacka-
skolan

Värö 
kyrka

Södra

Södra läget

Norra läget

väg 850

väg 845

M
otorväg E6

Vägbro  
väg 850

Västkustbanan

VÄRÖBACKA
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Om Värö station

Varberg växer, och prognoser visar på en fortsatt positiv befolknings-
utveckling under lång tid framöver. Med tiden blir Varberg dessutom 
en allt mer integrerad del i den starkt växande Göteborgsregionen, 
och en viktig del av både kommunens och regionens tillväxt bedöms 
komma att ske i stråket Varberg-Göteborg.

Norra kustområdet, i den nordvästra delen av Varbergs kommun, är 
ett av de mest expansiva i hela Hallands län, med stor utvecklingspo-
tential för verksamhetsutveckling och tillkomst av nya bostäder. Här 
ligger två av Hallands största industrianläggningar i form av Ringhals 
kärnkraftverk och Södra, vilka är viktiga arbetsgivare som kan bidra 
till nya företagsetableringar på Väröhalvön. 

Den redan idag goda infrastrukturen i området, tillsammans med 
kommande satsningar på Västkustbanan, gynnar utvecklingen i 
regionen och bäddar för en positiv utveckling i den här delen av 
kommunen.

Som kommunens strategi för att uppnå en långsiktigt hållbar utveck-
ling förordas utveckling av en stark stad, livskraftiga serviceorter* 
samt en levande landsbygd. Enligt kommunens översiktsplan ska 
den största utbyggnaden främst ske i staden, i serviceorterna och i 
samhällen längs regionala kollektivtrafikstråk. En av de orter som pri-
oriteras för utveckling av bebyggelse och verksamheter i kommunen 
är serviceorten Väröbacka/Limabacka**. Med en ny tågstation i Värö 
skapas möjligheter för samhället att växa hållbart, med ett stort antal 

stationsnära bostäder och verksamheter som blir attraktiva för ar-
betspendling på Västkustbanan. 

En ny station bedöms innebära mycket stora förändringar för befint-
ligt samhälle i Väröbacka. Mot denna bakgrund behöver stationen 
anläggas i ett läge som på bästa sätt kan bidra till en hållbar utveck-
ling. Det behöver finnas goda möjligheter att, på ett hållbart sätt, 
kunna ta sig till och från stationen. I det nära stationssamhället kan 
detta ske genom ett väl utbyggt gång- och cykelnätverk, men också 
genom nya kollektivtrafikkopplingar, där även nya mobilitetslösning-
ar, som exempelvis självkörande fordon, kan bli aktuella.

Men en station i Värö är inte enbart till för det närmast omgivande 
samhället utan upptagningsområdet omfattar stora delar av 
kommunens norra delar, inte minst de närmast angränsande servi-
ceorterna Bua och Veddige. För att stationen ska bli attraktiv för sitt 
omland krävs goda och utvecklade kopplingar, även för bil och kollek-
tivtrafik, med stationen i Värö som en välfungerande nod.

Kommunen har tillsammans med Trafikverket och Region Halland 
en gemensam avsiktsförklaring om att planera och genomföra Värö 
station. Intentionen är att den nya stationen ska kunna tas i bruk och 
trafikeras snarast efter att Varbergstunneln, Västlänken och förbi-
gångsspår Lekarekulle är färdigställda. Detta är en förutsättning för 
att ett nytt regionalt tågsystem ska kunna införas (det s.k. Hallandstå-
get) med ett nytt stopp i Värö.

* Med serviceort menas ort utanför staden där det finns omfattande offentlig service.

** Serviceorten Väröbacka/Limabacka benämns fortsättningsvis som Väröbacka.
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Antaganden för Värö station
Följande antaganden har gjorts utifrån befintlig statistik för be-
folkning och sysselsättning samt utifrån prognoser för framtida 
bebyggelseutveckling i de norra delarna av Varbergs kommun:

Resandeunderlag - norrut
• Nuläge: ca 1050 potentiella arbetspendlare, vilket innebär 

ca 210 tågresenärer med ca 20 % kollektivtrafikandel
• Prognos: tillskott av ytterligare ca 750-1000 tågresenärer 

norrut med ca 25 % kollektivtrafikandel

Resandeunderlag - söderut
• Nuläge: ca 260 potentiella arbetspendlare, vilket innebär 

ca 40 tågresenärer med ca 15 % kollektivtrafikandel
• Prognos: svårt att uppskatta stationens framtida attrakti-

vitet för arbetspendling söderut då byte troligtvis kommer 
behöva göras i Varberg.

Parkering - bil
• Nuläge: ca 250 p-platser i ett första skede
• Prognos: ca 500 p-platser på lång sikt, med möjlighet för 

ytterligare expansion

Parkering - cykel
• Nuläge: ca 100 p-platser i ett första skede
• Prognos: successiv utbyggnad med ca 200 platser åt 

gången. Totalt ca 1000 p-platser på lång sikt, med 
möjlighet för ytterligare expansion.

Angöring för buss
• Nuläge: plats för 4 bussar
• Prognos: plats för 6-8 bussar på lång sikt

Beräknade restider vid trafikstart
• Värö-Göteborg C:  ca 35 min
• Värö-Kungsbacka:  ca 17 min
• Värö-Åsa:   ca 7 min
• Värö-Varberg:  ca 5 min
• Värö-Falkenberg:  ca 20 min (exklusive bytestid)
• Värö-Halmstad: ca 37 min (exklusive bytestid)
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Trafikverkets utredningar

Inledning
Som en del i arbetet med att utreda stationsläget i Väröbacka har 
Trafikverket studerat förutsättningar för en station i Värö. Förutsätt-
ningarna omfattar:

• De järnvägstekniska förutsättningarna, dvs. förutsättningarna 
att anlägga en station för resandeutbyte i Värö utifrån Trafikver-
kets gällande regler och riktlinjer

• De trafikala förutsättningarna, dvs. förutsättningarna för att 
trafikalt och kapacitetsmässigt kunna att stanna med två tåg per 
riktning och timme

• Samhällsförutsättningarna, dvs. tillgänglighet för resenärer och 
trafiksäkerhet

Utredningsarbete i flera steg
Trafikverkets utredningsarbete har pågått under 2018-2021 och ge-
nomförts i flera steg. Anledningarna till att arbetet har skett stegvis är 
flera. Dels har kommunen efter hand velat utreda en ny lokalisering, 
och dels har förutsättningarna för byggande av järnväg ändrats under 
arbetets gång. De förändrade förutsättningar har lett till omtag och 
behov av olika typer av fördjupade studier. Utredningsarbetets olika 
steg beskrivs kortfattat på kommande sidor.

Funktionsutredning, 2018
Som ett första steg i att utreda de järnvägstekniska delarna togs en 
funktionsutredning* fram. Syftet med utredningen var att utreda och 
redovisa möjliga lokaliseringar och utformningar för Värö station. 

Utredningen tog avstamp i de fyra utredningsalternativ som Varbergs 
kommun identifierade inom arbetet med den fördjupade översiktspla-
nen för Norra kusten (2017) 
och genom utredningen 
”Lokaliseringsstudie station 
Väröbacka” (ÅF, 2015), se 
bilden till höger. 

Tidigt i arbetet med funk-
tionsutredningen avfärdades 
två av de fyra utredningsal-
ternativen (UA2 och UA4) 
på grund av de omfattan-
de ombyggnationer och 
därmed höga kostnader som dessa 
bedömdes medföra. Således utkris-
talliserades två huvudalternativ, 
där en station rent järnvägstekniskt 
kunde anläggas och till en rimlig 
kostnad (UA1 och UA3). 

* Funktionsutredning – Värö station - Ny station för resandeutbyte, Bandel 627 Region Halland, Varberg Kommun. TRV 2018/70013, 2018-10-05
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Fördjupad utredning, 2019-2020
I arbetet med funktionsutredningen från 2018 utreddes, för det 
södra läget, enbart lokalisering av en station strax söder om vägbro 
850. När utredningen var klar framkom att det eventuellt skulle vara 
möjligt att anlägga stationen strax norr om vägbro 850. 

Trafikverket valde då, utifrån önskemål från kommunen, att dela upp 
det södra läget (UA3) i två olika lägen; UA3a (norr om vägbro 850), 
och UA3b (söder om vägbro 850). Detta resulterade i ett fördjupat 
utredningsarbete. 

Utredningsarbetet visade att det var möjligt att anlägga en station i 
det södra läget, strax norr om vägbro 850. Vid ett eventuellt framtida 
beslut om hastighetshöjning på Västkustbanan skulle dock plattfor-
marna behöva flyttas ca 50-60 m söderut, vilket även skulle innebära 
flytt av spårväxlar. 

Kompletterande utredning utifrån nya krav, 2020
Senare under våren 2020 tillkom nya krav på stationers utformning 
vid byggande av järnväg. Ett av kraven var att tåg inte får passera på 
spår intill plattform med väntande passagerare vid hastigheter över 
200 km/tim. För Värö station skulle detta innebära att plattformarna 
behöver göras bredare än normalt för att ge plats åt ett grindsystem 
och därmed möjliggöra för en framtida hastighetshöjning till 250 km/
tim.

Ett annat krav var att spärrstaket ska utformas för att förhindra att 
personer tar sig över spåren mellan två plattformarna. För Värö 
station skulle detta innebära antingen att spåren behöver flyttas isär 
för att ge plats för spärrstaket mellan spåren, eller att plattformarna 
anläggs förskjutna/isärdragna från varandra.

För att undvika att flytta isär spåren kan dispens sökas. Om dispens 
inte ges behöver spåren flyttas isär eller plattformarna anläggas för-
skjutna/isärdragna från varandra.

Utifrån de nya kraven gjorde Trafikverket därför ett omtag av tidigare 
utredning. Detta utredningsarbete resulterade i en rapport* med två 
möjliga stationslägen, ett nordligt och ett sydligt läge, med vardera tre 
olika utformningsalternativ, se nedan;

• Isärdragna plattformar utmed huvudspår

• Parallella plattformar med utmed huvudspår

• Parallella plattformar utmed sidospår

* PM efter fördjupad utredning: Väröbacka - Ny station för resandeutbyte. TRV 2020/86077, 2020-12-08
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I rapporten angavs att det fanns ett antal osäkerheter, framför allt 
kopplat till genomförandet av det södra läget. Det var exempelvis 
osäkert om södra läget kunde anläggas i anslutning till brostöden 
för vägbro 850. Dessutom fanns det osäkerheter kring hur stationen 
kunde utformas, dvs. om spåren behövde flyttas isär eller om plattfor-
mar kunde anläggas parallellt. 

Kommunen såg behov av att utreda detta vidare och bad därför Tra-
fikverket göra en fördjupad utredning av södra läget. Frågorna som 
skulle bevaras var om södra läget gick att bygga med hänsyn till bro 
850, samt om dispens kunde ges för lägre spärrstaket (för att kunna 
bygga parallella plattformar och utan spåren behöver flyttas isär).

Fördjupad utredning av södra läget, 2021
Under vår/sommar 2021 genomförde Trafikverket en fördjupad 
utredning av södra läget*. Utredningen visade att vägbro 850 håller 
för att anlägga plattformar intill brostöden. Trafikverket gav ett pre-
liminärt besked om att inte ge dispens för lägre spärrstaket. Om Värö 
station ska utformas med parallella plattformar krävs alltså att spåren 
flyttas isär. Detta gäller oavsett om stationen anläggs i norra eller 
södra läget. 

Avslaget på dispensansökan betyder att parallella plattformar inte 
längre är aktuellt eftersom det skulle innebära att spåren behöver 
dras isär. Detta i sin tur medför en ombyggnad av bron och orimligt 
stora kostnader. Kommunen kommer därför i den fortsatta planering-
en utgå från förskjutna/isärdragna plattformar för båda lägena.

Slutliga utredningsalternativ
Trafikverkets utredningsarbete har slutligen resulterat i två möjliga 
stationslokaliseringar, norra läget (UA1) och södra läget (UA3), 
med vardera ett lämpligt utformningsalternativ:

Norra läget
• UA1a: Stationen utformas med två plattformar (250 m) utmed 

befintligt huvudspår. Plattformarna anläggs isärdragna från 

varandra för att undvika krav på spärrstaket och därmed behov av 
utökat avstånd mellan spåren.  
 
Plattformarna byggs bredare än normalt (med plats för framtida 
grindsystem), för att möjliggöra en eventuell framtida hastighets-
höjning till 250 km/tim. 
 
Bedömd kostnad: cirka 80 mnkr (järnvägens kärnfunktion).

Södra läget
• UA3a: Stationen utformas med två plattformar (250 m) utmed 

befintligt huvudspår. Plattformarna anläggs isärdragna från 
varandra för att undvika krav på spärrstaket och därmed behov av 
utökat avstånd mellan spåren. Plattformen för nedspåret (östra 
spåret) anläggs söder om vägbron och plattformen för uppspåret 
(västra spåret) anläggs norr om och delvis under vägbron för väg 
850. Växlar och spår till och från Södra behöver flyttas.  
 
Plattformarna byggs bredare än normalt (med plats för framtida 
grindsystem), för att möjliggöra en eventuell framtida hastighets-
höjning till 250 km/tim. 
 
Bedömd kostnad: cirka 150 mnkr (järnvägens kärnfunktion).

* Värö station - Sammanfattning av resultat från genomförda utredningar av det södra läget (UA3). TRV 2020/86077, 2021-09-08
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Funktionella och trafikala krav*
Järnvägstekniskt ska en station för resandeutbyte i Väröbacka följa 
Trafikverkets regler och riktlinjer. Detta innebär bland annat att: 

• Plattformar får anläggas vid huvudspår upp till 200 km/tim

• Plattformar får anläggas vid kurvspår med rälsförhöjning upp till 
100 mm

• Plattformar får anläggas om lutningarna vid plattformarna un-
derstiger 10 ‰

• Spärrstaket ska utformas för att förhindra att personer tar sig över 
spåren mellan två plattformar, med placering enligt Trafikverkets 
gällande regelverk

Trafikalt ska följande punkter uppfyllas för Värö station:

• En station för resandeutbyte med två plattformslägen med 
kapacitet för minst två uppehåll per timme och riktning

• Tåg i Väröbacka ska (i onödan) inte blockera eller hindra trafik till 
och från anslutningsbangården till Södra

• En station för resandeutbyten ska lokaliseras och/eller byggas så 
att den inte omöjliggör en hastighetshöjning till 250 km/tim förbi 
Väröbacka

Övriga förutsättningar
Trafikverket gör bedömningen att ett uppehåll i Värö (2 tåg per timme 
och riktning) kan ske utan att det påverkar kapaciteten på bandelen, 
om tidtabellen för framtida Hallandståg och Öresundståg anpassas. 
Dock kommer åtgärder behöva vidtas på Västkustbanan för att 
möjliggöra en attraktiv, pålitlig och robust trafik när Hallandståget 
etableras. Åtgärderna omfattar anläggande av ett förbigångsspår vid 
Lekarekulle i Kungsbacka kommun, samt signaltrimningsåtgärder 
mellan Kungsbacka och Mölndal. 

Med anledning av utrullningsplanen för European Rail Traffic Mana-
gement System (ERTMS) finns sedan 2019 krav på en signalutredning 
och en tillhörande avstegsansökan för samtliga planerade åtgärder 
med signalpåverkan. Detta innebär att Trafikverket, efter beslut om 
stationsläge, gör en signalutredning och en avstegsansökan för att 
få beslut på hur och när Värö station kan byggas i förhållande till 
ERTMS. Detta gäller oavsett stationsläge.

En tidig och preliminär bedömning av Trafikverket är att järnvägs-
plan behövs för båda alternativen. Arbetet med järnvägsplan behöver 
ske i nära samarbete med kommunens arbete med detaljplan för 
stationsområdet. Ett definitivt beslut om behov av järnvägsplan görs i 
Trafikverkets fortsatta planprocess. 

Trafikverkets rekommendation
Trafikverket förordar en station i norra läget av följande anledning-
ar:

• Stationen skulle hamna i rakspår, vilket ger en säker och under-
hållsmässig anläggning

• Med hänvisning till lokaliseringen och den tekniska utformningen 
kan stationen troligtvis byggas till en skälig kostnad.

* Från PM efter fördjupad utredning: Väröbacka - Ny station för resandeutbyte. TRV 2020/86077, 2020-12-08
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Utredningsalternativ

Under årens lopp har olika stationslägen för Värö 
station pekats ut i kommunens översiktsplan. 
Beslut om lokaliseringar har gjorts utifrån den 
kunskap som funnits vid dessa specifika tillfällen. 
I takt med att utredningsarbetet för Värö station 
har fördjupats har vissa lägen avfärdats, medan 
andra har tillkommit.

I den här stationslägesutredningen utvärderas 
endast de två kvarstående stationslägen från Tra-
fikverkets slutliga utredning*. För att underlätta 
läsförståelsen i det här dokumentet namnges sta-
tionslägena som norra läget (UA1) och södra 
läget (UA3).

Tidigare har det visat sig att stationen kan byggas 
utifrån flera olika grundkoncept, antingen med 
plattformar utmed huvudspår (likt stationen i 
Åsa), eller med plattformar utmed förbigångs-
spår (likt stationen i Falkenberg). 

I den här utredningen analyseras endast utform-
ningsalternativen med isärdragna plattformar 
utmed huvudspår, eftersom dessa visat sig vara  
de mest lämpliga enligt Trafikverkets utrednings-
arbete. 

Karta som visar var de olika stationslägena är lokaliserade i Väröbacka. 

* PM efter fördjupad utredning: Väröbacka - Ny station för resandeutbyte. TRV 2020/86077, 2020-12-08
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Norra läget (UA1)
Norra läget ligger i de norra delarna av Väröbacka samhälle strax 
norr om väg 848 mot Ringhals, i höjd med Väröbackaskolan. Sta-
tionsläget kan utformas på följande sätt:

Utformningsalternativ (UA1a):
Stationen utformas med två plattformar (250 m) utmed befintligt 
huvudspår. Plattformarna anläggs isärdragna från varandra för att 
undvika krav på spärrstaket och därmed behov av utökat avstånd 
mellan spåren. 

Plattformarna byggs bredare än normalt (med plats för framtida 
grindsystem), för att möjliggöra en eventuell framtida hastighets-
höjning till 250 km/tim på Västkustbanan.

Södra läget (UA3)
Södra läget ligger i höjd med Limabacka, i anslutning till vägbron 
för väg 850 och till trafikplats Värö. Stationsläget kan utformas på 
följande sätt:

Utformningsalternativ (UA3a):
Stationen utformas med två plattformar (250 m) utmed befintligt 
huvudspår. Plattformarna anläggs isärdragna från varandra för att 
undvika krav på spärrstaket och därmed behov av utökat avstånd 
mellan spåren. Plattformen för nedspåret (östra spåret) anläggs 
längst söderut, och plattformen för uppspåret (västra spåret) 
anläggs i anslutning till vägbron för väg 850. Växlar och spår till och 
från Södra behöver flyttas. Stationens exakta placering i förhål-
lande till vägbron för väg 850 och befintliga spårväxlar behöver 
utredas vidare.

Plattformarna byggs bredare än normalt (med plats för framtida 
grindsystem), för att möjliggöra en eventuell framtida hastighets-
höjning till 250 km/tim på Västkustbanan.



14

Betydande faktorer för val av 
stationsläge
Ett långsiktigt hållbart stationsläge
Även om en station är järnvägsteknisk möjlig att anlägga i ett visst 
läge behöver det inte betyda att det just där finns bäst förutsättning-
ar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Som underlag för 
kommunens beslut om stationsläge har därför en samlad bedömning 
gjorts, där fler parametrar än de järnvägstekniska och trafikala 
delarna har vägts in. 

En tågstation innebär en fysiskt fast struktur som behöver fungera 
väl över tid. Hur stationen ligger och kan kopplas till befintlig och 
framtida bebyggelse och kommunikationsstråk blir avgörande för 
dess attraktivitet samt för förutsättningarna för en hållbar samhälls-
utveckling. Stationen bedöms bli strukturbildande för utvecklingen i 
Väröbacka under lång tid framöver.

När Väröbacka växer är det också viktigt att det sker utifrån en god 
resurshushållning, både avseende mark och infrastruktur. Påverkan 
på värdefull jordbruksmark bör undvikas i så stor utsträckning som 
möjligt, och befintlig infrastruktur nyttjas effektivt. Hänsyn behöver 
även tas till övriga värden och platsspecifika förutsättningar, såsom 
exempelvis natur- och kulturskydd samt geotekniska förhållanden.

Utöver platsens lämplighet och förutsättningar för samhällsutveckling 
är det också viktigt att beakta stationens genomförbarhet. Faktorer 
som påverkar den övergripande tidplanen samt den totala kostnaden 
får därför också betydelse för val av stationsläge.

Metod och underlag
För att göra en så heltäckande utvärdering som möjligt har 
kommunen identifierat tre huvudsakliga utvärderingsområden:

• Hänsyn till befintliga och relevanta planeringsförutsättningar

• Förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling

• Förutsättningar för genomförande

Exakt vad som har studerats för respektive område anges i rutorna 
på följande sida. Till stöd för utvärderingen har kommunen gjort 
kart- och ortsanalyser samt, genom utredningar, inhämtat expertkun-
skap inom geoteknik och trafik. För uppskattning av kostnader för 
station och stationsområde har kommunen använt sig av en metod för 
successiv kalkylering*. En lista över framtaget underlagsmaterial för 
utvärderingen finns sammanställd på sidan 43 (kapitel ”Underlag”).  

Viktning  
Vissa utvärderingsområden bedöms ha större vikt än andra vid val av 
stationsläge. Varje utvärderingsområde har därför viktats i en skala 
från 1 till 5. De områden som bedömts ha störst vikt (5) har markerats 
med en stjärna, och har därigenom givits större betydelse i den 
samlade bedömningen. 

* Successiv kalkylering - en sammanvägd kostnadsuppskattning som tas fram av en grupp med flera olika kompetenser och där ett sannolikt värde slutligen arbetas 
fram. Genom att göra om kalkylen allt eftersom projektet löper på och utifrån att underlag och data specificeras, kan kalkylerna successivt förbättras och bli mer 
och mer exakta.
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Planeringsförutsättningar
Hur ser förutsättningarna ut med hänsyn 
till järnvägsteknik, befintliga natur- och 
kulturvärden samt befintlig markanvänd-
ning och trafikinfrastruktur?

Järnvägstekniskt
• Järnvägsteknisk lösning
• Trafikkapacitet
• Genomförande 
• Teknik- och säkerhetsaspekter

Värden och hänsyn
• Miljö och hälsa
• Natur- och kulturmiljö
• Areella näringar

Befintlig trafikinfrastruktur
• Koppling till befintligt vägnät (gång 

och cykel)
• Koppling till befintligt vägnät (bil och 

gods)
• Koppling till kollektivtrafik

Befintlig markanvändning
• Platsen
• Tillgänglighet i samhället
• Påverkan på befintlig verksamhet/

näring

Samhällsutveckling
Hur ser förutsättningarna för samhälls-
utveckling ut på lång sikt för respektive 
stationsläge? Vilka möjligheter finns för 
utveckling av station och stationsområde 
samt för lokal och regional samhällsut-
veckling? 

Station och stationsområde
• Behov av ny infrastruktur
• Ytbehov för pendelparkering
• Förutsättningar för hållbart resande
• Trygghet, trafiksäkerhet, tillgänglighet
• Stationen som ett nav i ett framtida 

samhälle

Samhällsutveckling lokalt i  
Väröbacka
• Uppfyllelse av ”Planeringsinriktningar-

na för utveckling av Väröbacka”

Samhällsutveckling i norra Varberg
• Förutsättningar för utpendling
• Förutsättningar för omkringliggande 

orter att växa

Genomförande
Hur ser förutsättningarna för genomför-
ande ut för respektive stationsläge, med 
hänsyn till markförhållanden samt tid och 
kostnader?

Mark och fastigheter
• Markägoförhållanden
• Geoteknik

Tid
• Planeringsprocess
• Utbyggnad

Kostnad
• Järnvägsanläggning
• Stationsområde 
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Utvärdering 

I kommande avsnitt beskrivs och analyseras samtliga tio utvärde-
ringsområden. Styrkor och utmaningar beskrivs och eventuella risker 
lyfts fram. Utvärderingen utgör underlag för den slutliga och samlade 
bedömningen. 

För att ge en god överblick över hur väl de båda stationslägena 
uppfyller respektive utvärderingsområde sammanställs resultatet i en 
värderos. Modellen för värderosen redovisas här till höger. De utvär-
deringsområden som har viktats högst har markerats med en stjärna.

Värderosor som visar det samlade resultatet från utvärderingen finns 
på sidan 39. 

Värderosorna blir ett sätt att illustrera och jämföra de olika stations-
lägena med varandra. De ska ses som vägledning inför beslut om 
stationsläge. Som komplement till utvärderingen finns ett avslutan-
de avsnitt med slutsatser, omfattande en samlad bedömning och en 
rekommendation för val av stationsläge, se sidorna 40-42.
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Järnvägstekniskt
En grundläggande förutsättning för att få till en station i Värö är att den kan fungera järnvägstekniskt. Trafikverket har utrett var stationen kan anläggas 
utifrån gällande krav för byggande av järnväg, samt utifrån uppsatta funktionella och trafikala krav för Värö station. I detta avsnitt görs en analys över 
stationslägenas förutsättningar att uppfylla uppsatta krav.

Norra läget
Järnvägsteknisk lösning
En station i norra läget är järnvägtekniskt enkel att anlägga. Stationen 
kan helt och hållet anläggas utmed rakspår, vilket skulle ge en säker 
och underhållsmässig* anläggning. De terrängmässiga förutsättning-
arna är gynnsamma, då marken är flack. 

Trafikkapacitet
I norra läget finns goda förutsättningar att att få till extra breda platt-
formar för att kunna få plats med ett grindsystem och därmed möjlig-
göra för en eventuell framtida hastighetshöjning till 250 km/tim.

Genomförande
En station i norra läget är järnvägtekniskt enkel att anlägga och en 
tidig bedömning är att det finns få risker som kan påverka genomför-
andet.

Teknik- och säkerhetsaspekter
Att stationen hamnar i rakspår ger goda förutsättningar för att få till 
en trafiksäker och underhållsmässig anläggning.

Södra läget
Järnvägsteknisk lösning
Att anlägga en station i södra läget är järnvägstekniskt mer komplext 
då det finns fler faktorer att förhålla sig till. Stationen riskerar att 
hamna i en kurva på järnvägen, vilket kan innebära en mindre tra-
fiksäker och underhållsmässig anläggning. Närheten till spårväxlar, 
anslutande industrispår och vägbro 850 kan också påverka komplexi-
teten i genomförandet. 

Trafikkapacitet
Bedömningen är att det går att få till extra breda plattformar för att 
kunna få plats med ett grindsystem och därmed möjliggöra för en 
eventuell framtida hastighetshöjning till 250 km/tim. I den fortsatta 
planeringen behöver det studeras exakt hur detta kan lösas med 
hänsyn till vägbro för väg 850. 

En station med isärdragna plattformar, där östlig plattform placeras 
söder om befintliga spårväxlar, möjliggör för godstrafik till Södra att, 
vid behov, åka förbi stillastående tåg vid stationen. Detta bedöms 
kunna skapa ökad flexibilitet och robusthet i systemet.

Genomförande
Eftersom det finns flera faktorer att förhålla sig till i det södra läget 
kan det finnas risk för ett mer komplext genomförande.

Teknik- och säkerhetsaspekter
Att stationen riskerar att hamna i en kurva kan innebära en mindre 
trafiksäker och underhållsmässig anläggning.

* Underhållsmässighet: en del av driftsäkerhet. Det betyder i princip 
möjligheten till regelbundet, tydligt och avgränsat underhåll. 
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Norra läget Södra läget

UA1a Isärdragna plattformar utmed huvudspår

UA1a+ Parallella plattformar utmed huvudspår

UA1b Parallella plattformar utmed förbigångsspår

UA3a Isärdragna plattformar utmed huvudspår

UA3a+ Parallella plattformar utmed huvudspår

UA3b Prallella plattformar utmed förbigångsspår

Konceptbilder över samtliga utformningsalternativ som har varit aktuella i 
Trafikverkets utredningar 2018-2020. Under arbetets gång har alternativen med 
parallella plattformar samt plattformar utmed förbigångsspår valts bort. Dessa 
utformningsalternativ är därför överkryssade.
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Värden och hänsyn
Vid all typ av planläggning behöver hänsyn tas till de värden och kvaliteter som finns på platsen, men också till eventuella risker och störningar. I detta 
avsnitt görs en kartläggning av de allmänna intressen som finns i området samt en bedömning av hur dessa kan  påverkas vid respektive stationsläge. 
Allmänna intressen omfattar exempelvis natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, kommunikationsleder samt vissa bestämmelser i Miljöbalken.

Norra läget
Miljö och hälsa
Stationsområdet i norra läget riskerar att översvämmas vid extremfall 
av stigande havsnivåer. Stationsområdet bedöms kunna utformas på 
ett sätt så att konsekvenserna av detta minimeras. Risk för översväm-
ning bedöms inte vara ett problem för stationsområdet, men kan 
däremot sätta begränsningar västerut för stationsnära bebyggelseut-
veckling.

Natur- och kulturmiljö
Stationen ligger i direkt anslutning till befintlig tätort, med goda 
förutsättningar för en framtida sammanhängande tätortsutveckling. 
Stations- och bebyggelseutveckling i detta läge bedöms innebära ”god 
utveckling av befintlig tätort” och riskerar därmed inte att påverka 
riksintressen enligt 4 kap, 2 och 4 §§ Miljöbalken* negativt. 

Stationsområdet riskerar att hamna inom strandskyddsområde för 
Stora Även. En tidig bedömning är att detta inte utgör ett problem, 
men behöver hanteras i den fortsatta planeringen. 

Areella näringar
Jordbruksmark är av nationellt intresse enligt 3 kap 4 § Miljöbalken. 
Området för station och stationsområde omfattas av stora samman-
hängande ytor brukningsvärd jordbruksmark. Risken för fragmen-
tering av jordbrukslandskapet kan variera beroende på hur området 
planeras. Anläggande av station och stationsområde bedöms få stor 
påverkan på befintligt jordbruk.

Södra läget
Miljö och hälsa
Stationsområdet ligger inte inom riskområde för stigande havsnivå-
er. I området nordost om stationen finns lågpunkter som risker att 
översvämmas vid extrema skyfall. Att området stängs in av omkring-
liggande infrastruktur kan innebära svårigheter med avledning av 
vatten. Detta bedöms kunna hanteras i den fortsatta planeringen. 

Natur- och kulturmiljö
Stationen ligger i direkt anslutning till befintlig tätort med goda 
förutsättningar för en framtida sammanhängande tätortsutveckling. 
Station- och bebyggelseutveckling i detta läge bedöms innebära ”god 
utveckling av befintlig tätort” och riskerar därmed inte att påverka 
riksintressen enligt 4 kap, 2 och 4 §§ Miljöbalken negativt. 

Delar av marken kring det södra läget ligger inom ett område som vid 
en översiktlig rekognisering har påvisat spår av fornlämningar. Om 
området för stationsområdet verkligen omfattas av fornlämningar och 
hur dessa i så fall kan komma att påverkas behöver studeras i efterföl-
jande detaljplanering.

Areella näringar
Jordbruksmark är av nationellt intresse enligt 3 kap 4 § Miljöbalken. 
Området öster om järnvägen omfattas av mindre och uppbrutna 
arealer jordbruksmark, som delvis brukas idag. Marken omgärdas 
av större väg- och järnvägsinfrastruktur. Anläggande av station och 
stationsområde  bedöms därför inte innebära någon större påverkan 
på befintligt jordbruk.

* Riksintresse för rörligt friluftsliv och turism (4 kap 2 § MB), och riksintresse 
för högexploaterad kustzon (4 kap 4 § MB).
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Kartan visar en sammanställning av värden och hänsyn som kommunen 
behöver känna till och förhålla sig till i den fortsatta planeringen.

Kartan visar en jordbruksmarken i Väröbacka, redovisad utifrån tidigare 
klassning. Idag har man frångått klassningen och utgångspunkten är 
generellt att all brukningsbar jordbruksmark är av värde.
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Befintlig trafikinfrastruktur
Vilka förutsättningar finns redan idag för att köra bil eller åka kollektivt till och från de olika stationslägena? Detsamma gäller för gång- och cykeltrafik. 
Går det att promenera och cykla på ett tryggt och säkert sätt till det nya stationsområdet utan att ny och omfattande infrastruktur behöver tillskapas? I 
detta avsnitt görs en analys av den befintliga trafikinfrastrukturen kring respektive stationsläge.

Norra läget
Norra läget ligger inte i en tydlig knutpunkt i vägnätet. Tillgänglig-
heten till väg 845 och väg 848 mot Ringhals är god, framför allt för 
bil- och kollektivtrafik. Då det största trafikflödet bedöms komma 
söderifrån kan ett nordligt stationsläge innebära en ökning av genom-
fartstrafik genom Väröbacka. I takt med att orten växer finns det risk 
att det uppstår kapacitetsproblem på väg 845 genom samhället, vilket 
på sikt kan påverka framkomligheten till stationen och därmed dess 
attraktivitet.

Norra läget innebär en placering av station (plattformar) och sta-
tionsområde (parkeringsplatser, stationsbyggnad, angöring för bussar 
m.m.) på idag oexploaterad jordbruksmark. Inom området saknas 
utbyggd trafikinfrastruktur, så för att kunna ansluta till ett framtida 
stationsområde krävs att nya vägar anläggs för samtliga trafikslag. 
Stora ytor obebyggd mark i anslutning till stationsläget ger en viss 
flexibilitet vid utformning av stationsområdet.

Bua utgör närmsta serviceort från Väröbacka, och ligger dessutom 
inom rimligt cykelavstånd till en framtida station, oavsett val av 
läge. Cykelstråket mellan Bua och norra läget går via Limabacka. Det 
saknas idag gång- och cykelväg på vissa sträckor.

Södra läget
Södra läget ligger i en tydlig knutpunkt i vägnätet, vilket gäller för 
samtliga trafikslag. Här sammanstrålar större stråk i nordsydlig och 
öst-västlig riktning, med direkta kopplingar till omkringliggande 
större serviceorter och arbetsplatser samt till trafikplatsen på E6:an. 
Det strategiska läget blir viktigt utifrån stationens roll som tågstation 
på Västkustbanan och för kommunens norra delar. Goda kopplingar 
till det regionala vägnätet gör stationsområdet tillgängligt och attrak-
tivt för ett större omland.

Stationens läge i knutpunkten innebär god övergripande tillgänglig-
het. Däremot kan det finnas utmaningar med att lösa den lokala till-
gängligheten med anslutningar in till stationsområdet. Knutpunktens 
fördelar med att flera stråk och transportslag sammanfaller innebär 
samtidigt risk för fler konfliktpunkter och intresseavvägningar. Hur 
in- och utfarter till stationsområdet kan lösas på ett tryggt och trafik-
säkert sätt behöver studeras vidare.

De största trafikflödena till och från stationen bedöms komma söderi-
från, samt från Bua och Veddige. En station i södra läget skulle därför 
innebära att genomfartstrafik genom Väröbacka kan undvikas i större 
utsträckning. Även om det inte innebär någon större skillnad i tid och 
avstånd, kan det ändå påverka den upplevda närheten och tillgänglig-
heten till stationen.

Godstransporter till och från Södra passerar längs väg 850, i direkt 
anslutning till södra läget. Stationsområdet behöver planeras så att 
risken för konfliktpunkter mellan olika trafikslag minimeras. 
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Väg 848

Väg 850

Väg 845 E6

Väg 850

Väg 845

E6

Trafikplats E6

614

Karta som visar trafiknätet kring Väröbacka samt vissa av ortens målpunkter.
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Befintlig markanvändning
För anläggande av en station behöver ny och obebyggd mark tas i anspråk för olika typer av stationsfunktioner, såsom plattformar, passager, parkering-
ar, busshållplatser och stationsbyggnad. I detta avsnitt analyseras vad marken för respektive stationsläge används till idag och vad en förändrad markan-
vändning i samband med en stationsutveckling skulle innebära. Får det påverkan på befintliga näringar eller liknande? Analyser görs även av platsens 
läge, funktion och roll i samhället idag.

Norra läget
Platsen
Marken för stationsområdet omfattas helt och hållet av bruknings-
värd jordbruksmark. Landskapet kring det norra läget är öppet och 
flackt, med vida utblickar över jordbrukslandskapet samt över de 
norra delarna av Väröbacka samhälle. Från stationen finns god visuell 
kontakt och upplevd närhet till de norra delarna av Väröbacka, medan 
fysiska kopplingar i form av vägnät saknas.

Läge i orten
Norra läget ligger i den nordliga utkanten av befintligt samhälle. Stora 
delar av bostadsbebyggelsen och servicen i Väröbacka nås inom cirka 
2 km från stationsläget. 

Påverkan på befintlig verksamhet och näring
En utveckling av platsen till station och stationsområde, samt ett ökat 
tryck på förtätning av bostäder och verksamheter i dess närhet, får 
påverkan på befintlig jordbruksverksamhet. Oavsett om stationsfunk-
tioner (parkeringsplatser, stationsbyggnad, angöring för bussar m.m.) 
placeras öster eller väster om järnvägen, kommer stora sammanhäng-
ande jordbruksarealer att fragmenteras samt förutsättningarna för en 
fortsatt rationell jordbruksverksamhet att försämras.

Södra läget
Platsen
Marken öster om järnvägen består av små och uppbrutna jordbruks-
arealer, omgärdade av storskalig infrastruktur. Väster om järnvägen 
ligger ett fåtal bostadshus, verksamheter samt industrispår. Att 
stationen till största del placeras söder om vägbro 850 innebär en 
svag visuell koppling till Väröbacka samhälle, trots att platsen är 
fysiskt sammankopplad norrut, både med stråk för bil-, gång- och 
cykeltrafik.

Läge i orten
Södra läget ligger i den sydliga utkanten av befintligt samhälle. Stora 
delar av bostadsbebyggelsen och servicen i Väröbacka nås inom cirka 
2 km från stationsläget.

Påverkan på befintlig verksamhet och näring
En utveckling av platsen till station och stationsområde får påverkan 
på befintlig mindre jordbruksverksamhet. Jordbruksmarken, såväl 
österut som mot nordost om stationen, är utpekad som föreslagen 
verksamhetsmark i gällande översiktsplan. 
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2 km

2 km

Kartan visar befintlig markanvändning i Väröbacka. Inom en radie av 2 kilometer från respektive stationsläge nås stora delar av befintligt samhälle.
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Station och stationsområde
För att stationen ska kunna fungera på ett bra sätt är det viktigt att det finns plats för olika typer av stationsfunktioner. Området behöver även vara till-
gängligt att ta sig till för gående och cyklister samt med bil och kollektivtrafik. I detta avsnitt jämförs norra och södra lägets förutsättningar för att få till 
ett hållbart och väl fungerande stationsområde. Till hjälp för analyserna har övergripande stationsskisser tagits fram. 

Norra läget
Stora ytor oexploaterad mark i anslutning till stationsläget, på båda 
sidor om järnvägen, skapar stor flexibilitet vid utformning av stations-
området. Det gäller dels hur ny infrastruktur kan angöra stationen 
och dels var olika stationsfunktioner kan placeras. Uppskattat 
ytbehov för parkeringsplatser kan inrymmas med god marginal, med 
möjlighet att växa ytterligare på längre sikt. 

För att uppnå ett hållbart resande, med fokus på ”hela-resan-perspek-
tivet”, behöver det finnas goda förutsättningar att gå, cykla och åka 
kollektivt till stationen. Byten mellan transportslag ska kunna ske så 
tryggt och enkelt som möjligt. Flexibiliteten i hur stationsområdet kan 
planeras borgar för en bra helhetslösning och en attraktiv bytespunkt. 

Till skillnad från södra läget så ligger norra läget inte i en lika tydlig 
knutpunkt i det övergripande vägnätet. Detta kan påverka den 
upplevda närheten till och från stationen, framför allt för resande 
med längre avstånd från stationen. Hur väl stationsområdet kan 
kopplas till den befintliga och framtida bebyggelsen i Väröbacka, och 
därmed bli en integrerad del av samhället behöver hanteras i den 
efterföljande samhällsplaneringen.

Stationens läge i den nordliga utkanten av befintligt samhälle kan 
påverka den upplevda tryggheten på platsen. Förutsättningar för att 
uppnå hög trafiksäkerhet inom området bedöms däremot som goda, 
framför allt med anledning av områdets fysiska och flexibla förutsätt-
ningar att hitta trafiktekniskt enkla lösningar inom området. 

Södra läget
Södra läget ligger nära befintlig bebyggelse och större infrastruktu-
ranläggningar. Stora och ytkrävande stationsfunktioner kan i första 
hand placeras öster om järnvägen, men behöver då förhålla sig till tra-
fikplatsen och vägbron. Stationsfunktioner, som exempelvis angöring 
för gång- och cykel samt kollektivtrafik, kan med fördel placeras 
väster om järnvägen för att ansluta till befintliga gång- och cykelstråk 
samt i syfte att särskilja de olika transportslagen åt. Markområdet 
öster om stationen bedöms kunna inrymma uppskattat behov av par-
keringsplatser, med viss möjlighet att växa ytterligare på längre sikt. 

Att södra läget ligger i en tydlig knutpunkt i vägnätet är fördelak-
tigt för områdets övergripande tillgänglighet, med goda kopplingar 
till omkringliggande större serviceorter. Samtidigt kan knutpunk-
ten innebära utmaningar vid planering av ny infrastruktur, med 
fler intressen att ta hänsyn till. Platsens fysiska förutsättningar ger 
dessutom lägre flexibilitet vid utformning av stationsområdet. Även 
detta kan kan innebära utmaningar, framför allt när det gäller att 
hitta trygga och trafiksäkra lösningar. 

Södra läget ligger i den sydliga utkanten av befintligt samhälle. 
Närheten till större stråk och till viss bebyggelse kan vara positivt för 
den upplevda tryggheten i stationsområdet. 
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Kommunen har tagit hjälp av en trafikkonsult (Sigma Civil AB) för att på ett 
övergripande sätt studera hur stationsområdet kan utformas med erforderliga 
funktioner samt hur anslutningar kan lösas för vägnätet. 

I det fortsatta arbetet med Värö station kommer mer detaljerade studier att 
behöva göras för att mer exakt studera stationsområdets utformning. Dessa 
tidiga skisser har utgjort underlag för utvärdering av vilka förutsättningar som 
finns att få till ett välfungerande stationsområde som främjar ett hållbart resande, 
men också för uppskattning av kostnader för ny infrastruktur, geotekniska 
förstärkningsåtgärder samt markförvärv.

För respektive stationsläge finns flera olika utformningsalternativ. Ovan redovisas 
endast de utredningsalternativ som omfattar isärdragna plattformar. Skisserna 
återfinns även i större format i bilagan med stationsskisser på sidorna 44-49.
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Samhällsutveckling lokalt i Väröbacka
Kommunen har antagit planeringsinriktningar för den framtida utvecklingen av Väröbacka*. I dessa anges ambitioner om att utveckla Väröbacka i en 
hållbar struktur med respekt för historien och platsens särdrag. Stationen blir ett nav och motor för utvecklingen av orten. En tät bebyggelse ska dra nytta 
av stationsläget och värna jordbruksmarken, och orten ska i stor utsträckning utgå från befintlig bebyggelse och växa successivt, med god förståelse och 
hänsyn till kulturmiljön och det omkringliggande landskapet. I Väröbacka ska man kunna bo och ha nära till allt som behövs i vardagen. Den fysiska ut-
formningen ska inspirera till vardagsrörelse och en hållbar livsstil. Här ska också finnas goda förutsättningar för ett växande lokalt och regionalt närings-
liv. I detta avsnitt analyseras stationslägenas förutsättningar att uppnå antagna planeringsinriktningar. Som stöd för detta har kartanalyser tagits fram 
för var det finns störst begränsningar och drivkrafter för bebyggelseutveckling i Väröbacka.

Norra läget
Övergripande kartanalyser visar att det finns stora ytor oexploate-
rad mark kring norra läget, både i anslutning till befintligt samhälle 
i sydöst, men också i de förhållandevis oexploaterade delarna mot 
nordost. Stora och sammanhängande markområden med potential för 
bebyggelseutveckling i stationsnära lägen kan innebära en större flex-
ibilitet vid planeringen av ny bebyggelse och infrastruktur. Samtidigt 
innebär läget större utmaningar i mötet med landskapet och påverkan 
på befintlig kulturmiljö. Avsaknad av befintliga strukturer att dra 
nytta av och att bygga vidare på, kan initialt leda till behov av stora 
investeringar i service och infrastruktur.

Väröbacka har redan idag en utdragen struktur i nord-sydlig riktning, 
och ambitionen är att samhället som helhet ska kunna växa samman. 
En station i norra läget kan innebära en förskjutning av samhällets 
tyngdpunkt norrut, med risk att samhället blir mer utdraget. Detta 
kan påverka samhällets förutsättningar att växa samman, men också 
leda till större drivkrafter för samhällsutveckling på jordbruksmark 
i de norra delarna av samhället och därmed sämre hushållning av 
mark.

Närhet och tillgänglighet mellan bostäder och olika typer av rekrea-
tionsområden är viktigt för att skapa en framtida god livsmiljö. Norra 
läget ligger längre från större befintliga rekreationsområden.

Södra läget
Vid etablering av en station i södra läget bedöms drivkrafterna för 
utveckling bli som störst i de södra delarna av Väröbacka. Här finns 
områden med god potential för samhällsutveckling, som både ligger 
intill befintlig bebyggelse, infrastruktur och service, och dessutom 
med närhet till stationen.

I de södra delarna av orten är landskapet redan till stor del påverkat 
av bebyggelse och infrastruktur, vilket gör det förhållandevis tåligt 
för större exploateringar. Med tyngdpunkt på bebyggelseutveckling i 
detta läge finns möjlighet att skapa en tydlig entré till orten, samt att 
läka samman befintliga och uppbrutna strukturer i landskapet. En 
successiv utveckling av samhället från söder och vidare norrut kan 
dessutom ses som den mest naturliga utvecklingen av orten, där man 
på bästa sätt kan uppnå ett effektivt markutnyttjande.

Området nordost om stationsområdet kan vara lämpligt för utveck-
ling av verksamheter, och har på så vis potential att bli ett nav i ett 
framtida samhälle. Utveckling av verksamheter och service centralt 
i orten kan bidra till att stärka drivkrafterna för Väröbacka och 
Limabacka att växa samman.

Södra läget ligger närmre större rekreationsområden jämfört med 
norra läget, vilket innebär att ny bebyggelse i dessa delar får bättre 
tillgång till tätortsnära natur.

* Planeringsinriktningar för utveckling av Väröbacka (antaget i 
kommunstyrelsen 22 juni 2021).
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Kartorna ovan visar var det finns begränsningar och drivkrafter för 
samhällsutvekling intill respektive stationsläge. Begränsningar för utveckling visas 
i olika nyanser av rött och omfattar värden och hänsyn. En mörkare nyans av röd 
indikerar att området har särskilt höga värden och ej bör bebyggas. Drivkrafter för 
utveckling visas i olika nyanser av grönt. Mark som ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse (300 meter från Väröbacka tätort) visas i ljusgrönt. Ligger marken 
dessutom inom 1000 meter från stationen bedöms det finnas särskilt starka 
drivkrafter för utveckling, vilket visas i mörkgrönt.

God potential för 
Väröbacka och Limabacka 
att växa samman

Stor resurs som 
rekreationsområde för 
hela Väröbacka

Möjlighet att 
skapa tydlig entré 
till orten

Unika möjligheter 
för stationsnära 
verksamhetsutveckling

Stor resurs som 
tätortsnära park

Goda förutsättningar 
för stationsnära 
bebyggelseutveckling 
intill befintlig tätort

Stora ytor oexploaterad 
mark inom 1000 m, men 
längre från befintlig tätort. 
Landskapet är känsligt för 
förändring. Få befintlig 
strukturer att bygga vidare 
på. Bedöms innebära dålig 
hushållning av resurser.

Ej lämpligt med 
samhällsutveckling 
västerut, dels pga risk 
för översvämning och 
dels pga landskapets 
känslighet för 
förändring

Potential för 
Väröbacka och 
Limabacka att växa 
samman

Ny bebyggelse 
riskerar att få längre 
till ortens större 
rekreationsområde
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Samhällsutveckling i norra Varberg
Värö station blir inte bara en station för Väröbacka samhälle utan även en viktig målpunkt för kollektivtrafiken i stora delar av norra Varberg. Det är 
viktigt att stationen blir tillgänglig för boende och verksamma i omkringliggande orter så att fler väljer att ta tåget, både inom kommunen och regionalt. 
Därmed får fler tillgång till den växande bostads- och arbetsmarknadsregionen. I detta avsnitt görs en utzoomning från Väröhalvön för att studera hur de 
olika stationslägena ligger i förhållande till omkringliggande orter och infrastruktur. Förutsättningarna för in- och utpendling analyseras. 

Generellt
Oavsett var stationen hamnar i Väröbacka bedöms den bli en motor för utveckling i kommunens norra delar. Övergripande analyser visar att 
båda lägena har ungefär lika stora upptagningsområden för boende inom 5-10 km från stationen. Dock kan stationens läge i orten, och tillgäng-
ligheten till omlandet, variera för respektive stationsläge. Detta i sin tur kan påverka den upplevda närheten till stationen och dess attraktivitet 
som målpunkt för arbetspendling.

Norra läget
För norra läget finns goda kopplingar västerut mot Ringhals samt 
norrut mot Löftaskog/Stråvalla. Närheten till väg 845, som binder 
samman orten i nord-sydlig riktning och med väg 850, skapar god 
tillgänglighet för arbetspendling i kommunens norra delar. De 
största pendlingsströmmarna bedöms dock vara i sydlig och öst-väst-
lig riktning till stationen. Även om det inte skulle innebära någon 
större skillnad i tid och avstånd, kan det ändå påverka den upplevda 
närheten till stationen och dess attraktivitet som bytespunkt.

Bua är den serviceort som ligger närmast Väröbacka och som 
dessutom bedöms kunna dra störst nytta av den nya stationen i jäm-
förelse med övriga orter i norra Varberg. Det blir därför viktigt med 
god tillgänglighet och förutsättningar för hållbart resande mellan Bua 
och den nya stationen. Norra läget bedöms ligga mindre tillgängligt 
för cykeltrafikanter till och från Bua, jämfört med södra läget. 

Södra läget
Södra läget har ett strategiskt mycket bra läge i förhållande till om-
kringliggande större stråk, orter och arbetsplatser. Här sammanst-
rålar de större vägarna från Bua och Veddige (väg 850) med stråket 
söderifrån mot Varbergs tätort och orterna ytterligare söderut (väg 
845). Närheten och kopplingen till trafikplatsen på E6 är god.

De största pendlingsströmmarna bedöms vara i sydlig och öst-västlig 
riktning till stationen. Av den anledningen har södra läget ett mycket 
gynnsamt läge i kommunen, både för in- och utpendling. 

Bua är den serviceort som ligger närmast Väröbacka och som 
dessutom bedöms kunna dra störst nytta av den nya stationen i jäm-
förelse med övriga orter i norra Varberg. Det blir därför viktigt med 
god tillgänglighet och förutsättningar för hållbart resande mellan Bua 
och den nya stationen. Med ett nytt cykelstråk längs väg 850 och med 
nya busslinjer för kollektivtrafiken, finns goda förutsättningar för att 
detta ska kunna uppnås.
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Karta över de nordvästra delarna av Varbergs kommun, som visar hur norra och södra läget ligger i förhållande till det övergripande vägnätet och 
omkringliggande större orter och verksamheter. 



32

Mark och fastigheter
Tillgång till mark och markens beskaffenhet rent geotekniskt, är faktorer som påverkar genomförandet av stationsområdet. I detta avsnitt beskrivs 
markägoförhållandena kring respektive stationsområde, och på vilket sätt detta påverkar processen framåt. Även markens geotekniska förutsättningar 
utreds och analyseras. Som underlag för de geotekniska slutsatserna har en geoteknisk utredning tagits fram.

Norra läget
Markägoförhållanden
För anläggande av station och stationsområde, enligt de förslagsskis-
ser som tagits fram för norra läget (se sidan 27), berörs tre olika 
privata fastighetsägare. Kommunen äger således ingen mark inom 
området, så för att möjliggöra för en stationsutveckling behöver 
all mark inom stationsområdet förvärvas. Inom 1 000 meter från 
stationen finns sammantaget cirka 30 hektar kommunägd mark. 
Kommunens rådighet över utvecklingen närmast stationen är något 
mindre än vid södra läget.

Geotekniska förutsättningar
En geoteknisk undersökning visar att de geotekniska förhållande-
na är ogynnsamma i det norra läget. Detta gäller på båda sidor om 
spåren. Inom området förekommer mäktiga lager av lös lera. Leran 
har viss överkonsolidering och kan påföras viss last utan att stora 
sättningar uppstår. Lättare byggnader kan behöva plattgrundläggas, 
medan byggnader i flera våningar, med större laster, kan behöva 
pålgrundläggas. 

Att anlägga gång- och cykelförbindelser under järnvägen vid 
stationen bör undvikas, då det skulle innebära behov av omfattande 
förstärkningsåtgärder. Även att bygga en gång- och cykelbro över 
spåren skulle kräva förstärkningar av tillhörande bankar. 

Markens geotekniska förutsättningar bedöms till viss del påverka val 
av stationsfunktioner, samt även ge begränsade förutsättningar för 
framtida stationsnära byggnation.

Södra läget
Markägoförhållanden
Marken i anslutning till södra läget ägs till stor del av kommunen 
och Trafikverket. För anläggande av station och stationsområde, 
enligt den förslagsskiss som tagits fram för södra läget (se sidan 27), 
berörs en privat fastighetsägare. Inom 1 000 meter från stationen 
finns cirka 60 hektar kommunägd mark. Kommunens rådighet över 
utvecklingen närmast stationen är något större än vid norra läget.

Geotekniska förutsättningar
En geoteknisk undersökning visar att de geotekniska förhållandena 
är gynnsamma i det södra läget, framför allt på den västra sidan av 
spåren, söder om vägbro 850. På västra sidan är behovet av grund-
förstärkningsinsatser mycket litet. Lokalt kan ytligt berg förekomma, 
vilket kan erfordra bergschakt med sprängning. På östra sidan om 
spåren är de geotekniska förhållandena något sämre, med förekomst 
av lös lera samt lokala partier med gyttja som kan behöva grävas 
bort beroende vad som planeras för marken. Vissa grundförstärk-
ningsåtgärder och uppfyllnader kan erfordras för plattformar och 
byggnader. 

Att anlägga gång- och cykelförbindelser under järnvägen vid 
stationen bör undvikas på grund av grundvattenproblematik. För 
gång- och cykelbro över spåren kan pålgrundläggning behövas samt 
åtgärder för bankar.

Markens geotekniska förutsättningar kan till viss del påverka val av 
stationsfunktioner.
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Färgade ytor visar hur markägoförhållandena ser ut närmast 
stationen. Varje färg representerar en markägare. För att möjliggöra 
för anläggande av station och omkringliggande stationsfunktioner 
(parkering, stationsbyggnad, väganslutningar m.m.) behöver 
kommunen förvärva mark.

Stora delar av marken kring södra läget är kommunägd. För 
att möjliggöra för anläggande av station och omkringliggande 
stationsfunktioner (parkering, stationsbyggnad, väganslutningar 
m.m.) behöver mark förvärvas av en privat fastighetsägare.
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Tid
För att stationen i Väröbacka ska kunna börja trafikeras, behöver Västlänken, Varbergstunneln samt förbigångsspår i Lekarekulle vara färdigställda. 
Därefter kan ett nytt system för regionaltåg införas på Västkustbanan, med ett nytt stopp för resandeutbyte i Väröbacka. Kommunen är angelägen om att 
stationsområdet ska kunna färdigställas så snart dessa förutsättningar finns på plats. I detta avsnitt analyseras förutsättningarna för respektive stations-
läge att uppnå detta.

Generellt
En tidig bedömning är att den tid som krävs för planering och utbyggnad av Värö station är likvärdig för de båda lägena. Förutsättningarna för 
respektive stationsläge varierar, vilket kan innebära risker som eventuellt får påverkan på tidplanen. Detta behöver hanteras i den fortsatta pla-
neringen. 

Norra läget
Planeringsprocess
Anläggande av en station och stationsområde i norra läget behöver 
föregås av detaljplan och med stor sannolikhet även av järnvägsplan.

Trafikverket bedömer att de utredningar som behöver göras i 
samband med järnvägsplan och systemhandling kan bli mindre om-
fattande. Detta baseras på den förhållandevis enkla järnvägstekniska 
lösning som föreslås för stationen, samt den låga omgivningspåver-
kan som anläggningen kan tänkas få.

Kommunen bedömer däremot att arbetet med detaljplanen kan bli 
mer omfattande. Marken i området anges som jordbruksmark enligt 
gällande översiktsplan, utan stöd för förändrad markanvändning. 
Planarbetet behöver därför ske parallellt med den nya fördjupade 
översiktsplanen för Väröbacka. Marken för station och stationsområ-
de behöver dessutom helt och hållet förvärvas, vilket behöver möjlig-
göras genom detaljplaneläggning. 

Utbyggnad
I detta tidiga skede är tidsåtgången för utbyggnaden av järnvägsan-
läggningen svår att uppskatta. Vanligtvis tar utbyggnaden för den här 
typen av åtgärd 1-2 år. För norra läget bedöms det finnas få risker 
som kan påverka tidplanen för utbyggnaden.

Detsamma gäller för utbyggnad av stationsfunktioner, såsom exem-
pelvis anslutande vägnät, angöring för bussar samt pendelparkering. I 
det tidiga och grova skissarbetet för stationsområdet har flera möjliga 
trafiklösningar kunnat presenteras för hur området kan utformas. Det 
ger stor flexibilitet vid fortsatt planering och utbyggnad. 



35

Södra läget
Planeringsprocess
Anläggande av en station och stationsområde i södra läget behöver 
föregås av både järnvägsplan och detaljplan. 

Trafikverket bedömer att vissa utredningar som behöver göras i 
samband med järnvägsplan och systemhandling kan bli mer omfat-
tande. Närhet till befintligt industrispår och påverkan på spårväx-
lar är exempel på faktorer som kan påverka planeringen. Här finns 
dessutom risk för större omgivningspåverkan jämfört med norra 
läget.

Kommunen bedömer däremot att arbetet med detaljplanen är mindre 
omfattande och kan ske snabbare jämfört med norra läget. Marken i 
området omfattas av jordbruksmark som i gällande översiktsplan har 
pekats ut som föreslagen verksamhetsmark. Marken för station och 
stationsområde ägs till största del av kommunen och Trafikverket, 
och endast vissa delar kan behöva förvärvas, vilket behöver möjliggö-
ras genom detaljplaneläggning.

Utbyggnad
Precis som för norra läget så är bedömningen att utbyggnaden av 
järnvägsanläggningen tar 1-2 år. Utbyggnaden av södra läget riskerar 
att bli mer komplex jämfört med norra läget. Det finns fler aspekter 
att ta hänsyn till och hantera i det södra läget, såsom spårväxlar, 
industrispår, vägbro m.m. Detsamma gäller troligtvis för utbyggnad 
av stationsfunktioner. Detta behöver hanteras i den fortsatta plane-
ringen. 



36

Kostnad
Kostnader för att anlägga station och stationsområde i Väröbacka kan skilja sig åt i norra och södra läget. I detta avsnitt sammanställs kostnadsuppskatt-
ningar för anläggande av järnvägens kärnfunktion*, anläggande av ny infrastruktur för stationsområdet, samt behov av geotekniska åtgärder och inköp 
av mark. Kostnadsuppskattningar i detta skede av projektet utgör tidiga och grova antaganden. Mer exakta bedömningar kommer att göras i det fortsatta 
arbetet.

Norra läget
Järnvägens kärnfunktion
Trafikverkets kostnadsuppskattning för norra läget (UA1a) är cirka 
80 mnkr. 

Stationsområde, inklusive geotekniska åtgärder och markförvärv
Utöver järnvägsanläggningen utgör kostnader för ny infrastruktur 
den i huvudsak största posten. I norra läget saknas helt befintliga 
vägar eller övriga iordningställda ytor. Kommunens kostnadsupp-
skattning för stationsområdet för UA1a är cirka 70-75 mnkr, och har 
gjorts utifrån framtagna skisser över stationsområdet, se sidan 27.

Kostnader för markförvärv och geotekniska förstärkningsåtgär-
der utgör förhållandevis små poster i sammanhanget och bedöms 
dessutom bli ganska lika för de båda stationslägena. 

Samlad kostnadsbedömning
I ett försök att få en så bra kostnadsbild som möjligt har kommunen 
tillämpat en metod med successiv kalkylering**. Samtliga kostnads-
uppskattningar har gjorts i tidigt skede av planeringen och utifrån 
grova skisser och antaganden. Ju längre fram i processen, desto mer 
kunskap finns om vad som kan påverka kostnaderna i projektet.

Enligt framtagen successivkalkyl i detta skede uppskattas norra läget 
kosta cirka 150-190 mnkr.

Södra läget
Järnvägens kärnfunktion
Trafikverkets kostnadsuppskattning för södra läget (UA3a) är cirka 
150 mnkr. 

Stationsområde, inklusive geotekniska åtgärder och markförvärv
Utöver järnvägsanläggningen utgör kostnader för ny infrastruktur 
den i huvudsak största posten. I södra läget kan befintlig infrastruktur 
nyttjas i viss utsträckning. Kommunens kostnadsuppskattning för sta-
tionsområdet för södra läget är cirka 60 mnkr, och har gjorts utifrån 
framtagna skisser över stationsområdet, se sidan 27.

Kostnader för markförvärv och geotekniska förstärkningsåtgär-
der utgör förhållandevis små poster i sammanhanget och bedöms 
dessutom bli ganska lika för de båda stationslägena. 

Samlad kostnadsbedömning
I ett försök att få en så bra kostnadsbild som möjligt har kommunen 
tillämpat en metod med successiv kalkylering. Samtliga kostnads-
uppskattningar har gjorts i ett tidigt skede av planeringen och utifrån 
grova skisser och antaganden. Ju längre fram i processen, desto mer 
kunskap finns om vad som kan påverka kostnaderna i projektet.

Enligt framtagen successivkalkyl i detta skede uppskattas södra läget 
kosta cirka 200-235 mnkr.

* Till järnvägens kärnfunktion hör plattform, plattformstak, utrustning på plattform, konstruktioner inom stationsmiljö, plattformsförbindelse som är motiverade av 
transportsystemets behov på den aktuella platsen och utformade för att fungera som plattformsförbindelse, ytskikt i bro- och tunnelkonstruktioner som Trafikverket 
äger, dynamisk utrustning för trafikinformation och fast skyltning.



37** Successiv kalkylering - en sammanvägd kostnadsuppskattning som tas fram av en grupp med flera olika kompetenser och där ett sannolikt värde slutligen 
arbetas fram. Genom att göra om kalkylen allt eftersom projektet löper på och utifrån att underlag och data specificeras, kan kalkylerna successivt förbättras och 
bli mer och mer exakta.
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Samlad bedömning

Resultat
Med stöd i de analyser och bedömningar som har gjorts i tidigare 
avsnitt (sidorna 18-37) har samtliga utvärderingsområden för respek-
tive stationsläge poängsatts. Poängen ska återspegla hur väl de olika 
stationslägena uppfyller varje utvärderingsområde och har satts i 
förhållande till varandra. 

Resultatet från utvärderingen har sammanställts i två värderosor, en 
för norra läget och en för södra läget, se sidan 39. Värderosorna visar 
en samlad bedömning för respektive stationsläge, och syftet är att de 
ska användas som stöd för att jämföra alternativen med varandra. Ju 
fler poäng ett utvärderingsområde har fått, desto mer ifylld blir vär-
derosen. Sammanställningen utgör ingen definitiv sanning, utan ska 
snarare ses som vägledning vid jämförelsen.

Som värderosorna visar är det jämnt mellan de olika stationslägena, 
med en övervikt för det södra läget. Det finns för- och nackdelar med 
båda lägena. Det norra läget har visat sig vara mest fördelaktigt järn-
vägstekniskt och kostnadsmässigt. Bortsett från detta har det södra 
läget bedömts vara likvärdigt eller bättre än det norra läget inom 
samtliga övriga utvärderingsområden. 



39

Värderosor
Norra läget Södra läget
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Slutsats och rekommendation

Slutsatser
Oavsett var stationen hamnar i Väröbacka bedöms den blir en stark 
motor för utveckling i kommunens norra delar. En ny station för re-
sandeutbyte ger ökad regional tillgänglighet och bättre förutsättning-
ar för en hållbar samhällsutveckling. En tågstation är en fysiskt fast 
struktur som blir strukturbildande för samhällsutvecklingen under en 
lång tid framöver. Den får också betydelse för val av färdsätt och kan 
bidra till att kommunen uppnår uppsatta mål och ambitioner om ett 
ökat hållbart resande. Det är därför viktigt att val av stationsläge ana-
lyseras utifrån kommunens förutsättningar att uppnå en långsiktigt 
hållbar utveckling i stort. Syftet med den här utredningen har därför 
varit att så heltäckande som möjligt belysa styrkor och utmaningar 
för de olika lägena, och slutligen rekommendera det stationsläge som 
bedöms vara mest fördelaktigt ur ett helhetsperspektiv. 

Det har visat sig finnas styrkor och utmaningar med båda lägena, och 
sådant som kan vara bra och fördelaktigt för den ena stationsläget 
kan vara en utmaning för det andra. Den samlade utvärderingen visar 
slutligen att det är jämnt mellan de båda alternativen, men med viss 
övervikt för det södra läget.

Det har varit särskilt intressant att studera och jämföra de utvär-
deringsområden som har viktats högst. Att stationsläget ska skapa 
förutsättningar för en god samhällsutveckling väger särskilt tungt. 
Men även de järnvägstekniska delarna samt kostnaderna är viktiga 
parametrar.

Norra läget
Utmärkande för det norra läget är dess enkla stationslösning. Bedöm-
ningen är att en station i detta läge är förhållandevis enkel, både att 
planera för och anlägga. Det beror framför allt på att stationen skulle 
hamna i rakspår och att det inte finns några övriga komplexa järn-
vägstekniska faktorer att ta hänsyn till.

Den järnvägstekniska lösningen bedöms få stor betydelse för projek-
tets sammanlagda kostnad. I norra läget uppskattas kostnaden för 
stationen bli lägre, medan kostnaderna för anläggande av ny infra-
struktur till stationsområdet kan bli något högre. Sammantaget kan 
norra läget sannolikt anläggas till en lägre kostnad jämfört med södra 
läget. 

Utöver de järnvägstekniska förutsättningarna finns det dessutom 
fördelar avseende områdets topografi. Att landskapet kring norra 
läget är öppet och flackt underlättar för den fortsatta planeringen och 
utbyggnaden, såväl för stationen som för omkringliggande stations-
funktioner. Under förutsättning att marken i området kan förvärvas, 
finns det goda möjligheter att få till ett väl fungerande stationsområ-
de.

Samtidigt skulle ett ianspråktagande av brukningsvärd jordbruk-
smark, för anläggande av station och stationsområde i norra läget, få 
stor påverkan på befintlig jordbruksnäring. Med en station i det norra 
läget blir drivkrafterna för samhällsutveckling som störst i de norra 
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delarna av samhället, vilket sammantaget bedöms innebära en större 
påverkan på jordbruksmarken än om stationen och samhällsutveck-
lingen skulle hamna längre söderut.

I övrigt ligger norra läget mindre tillgängligt i förhållande till det 
övergripande vägnätet jämfört med det södra läget. Kopplingarna till 
det regionala vägnätet och omkringliggande orter är viktigt för statio-
nens övergripande tillgänglighet och attraktivitet.

Södra läget
Utmärkande för det södra läget är dess strategiska läge, både sett till 
kommunens norra delar, men också lokalt i Väröbacka. Läget i knut-
punkten i vägnätet, där kommunens större stråk sammanstrålar, ger 
god tillgänglighet och goda förutsättningar för en hållbar tillväxt, inte 
bara i Väröbacka utan även i omkringliggande serviceorter. 

Analyser av den lokala samhällsutvecklingen i Väröbacka har i denna 
utredning gjorts utifrån den kunskap och de underlag som hittills 
tagits fram inom arbetet med den fördjupade översiktsplanen för 
Väröbacka. Både det södra och norra läget kommer initialt att hamna 
i utkanten av befintligt samhälle. En generell bedömning är att det 
kring det södra läget finns bäst förutsättningar för orten att växa intill 
befintlig tätort och att dra störst nytta av de strukturer som redan 
finns. En successiv utveckling från söder och norrut kan vara fördel-
aktigt för ortens förutsättningar att växa samman, samt för hushåll-
ning av värdefull jordbruksmark.

Samtidigt som det finns en styrka i att ligga i den tydliga knutpunk-
ten i vägnätet, har det även visat sig innebära en hel del utmaningar. 
Södra läget är mer komplext ur olika perspektiv och här finns fler 
saker att förhålla sig till. Rent järnvägstekniskt bedöms planeringen 
och byggnationen av stationen bli mer komplicerad än för det norra 
läget. Stationen behöver förhålla sig till kurvan på järnvägen, befint-
liga spårväxlar och industrispår, samt till vägbron för väg 850. Till 
skillnad från det norra läget kan det dessutom finnas större utma-
ningar i att hitta lämpliga trafiklösningar för anslutningar till sta-
tionsområdet. 

Tillgång till mark kan bli en viktig fråga, dels för underlätta processen 
och dels för flexibiliteten och genomförbarheten av stationsområdet 
samt omkringliggande utveckling. I detta avseende finns fler fördelar 
för det södra läget. 

Kostnader för anläggande av station och stationsområde uppskattas 
bli högre för det södra läget, vilket framför allt beror på den järn-
vägstekniska lösningen. 

Osäkerheter
Samtliga analyser och underlag som tagits fram i samband med 
denna utredning har gjorts i ett tidigt skede av planeringen och på en 
övergripande nivå. Underlagen ska i detta skede syfta till att kunna 
jämföra de olika stationslägena inför val av stationsläge samt att tidigt 
kunna identifiera uppenbara utmaningar för genomförandet av en 
station och stationsområde i något av lägena. Ju längre fram i pla-
neringen och genomförandet av Värö station, desto mer detaljerade 
studier och handlingar kommer att tas fram. 

Sammantaget bedöms det finnas fler osäkerheter för anläggande av 
en station i det södra läget jämfört med det norra. Med fler aspekter 
att ta hänsyn till, dels järnvägstekniskt och dels för omgivningspå-
verkan, finns risk för en mer komplex process. Detta kan eventuellt 
få påverkan på projektets tid och kostnad. Osäkerheterna behöver 
hanteras i den fortsatta planeringen.

Samlad bedömning
Södra läget är det stationsläge som bedöms vara bäst ur flera olika 
perspektiv, framför allt när det gäller den långsiktiga samhällsutveck-
lingen. Trots att det norra läget kan anläggas till en lägre kostnad och 
har färre osäkerheter, bedöms det södra läget sammantaget kunnat 
bidra till störst värden för samhällsutvecklingen på lång sikt. 
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Rekommendation
Med stöd i de analyser och utredningar som gjorts inom ramen för 
denna stationsutredning, rekommenderas att kommunen väljer 
det södra läget för etablering av en ny station för resandeutbyte i 
Väröbacka.

En station i det södra läget:

• bedöms ha bäst förutsättningar att bidra till en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling, både lokalt i Väröbacka, men även för nord-
västra Varberg och utvecklingen av omkringliggande orter

• ligger i en strategiskt viktig knutpunkt i vägnätet och bedöms ha 
bäst förutsättningar att dra nytta av befintlig infrastruktur

• bedöms innebära minst påverkan på värdefull jordbruksmark 

• har störst fördelar utifrån markägoförhållanden och kommunens 
rådighet över marken
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Underlag

Järnvägstekniskt
• Funktionsutredning – Värö station - Ny station för resandeutbyte, 

Bandel 627 Region Halland, Varberg Kommun. TRV 2018/70013, 
2018-10-05

• PM efter fördjupad utredning: Väröbacka - Ny station för resan-
deutbyte. TRV 2020/86077, 2020-12-08

• Värö station - Sammanfattning av resultat från genomförda utred-
ningar av det södra läget (UA3). TRV 2020/86077, 2021-09-08

Trafik
• PM TRAFIK. Utredning stationsläge Väröbacka, Varbergs 

kommun. SIGMA CIVIL AB, 2020-05-08

• PM Trafikutredning stationsläge Väröbacka Varbergs kommun. 
SIGMA CIVIL AB, 2021-07-09

Geoteknik
• PM/GEOTEKNIK - PLANERINGSUNDERLAG. Översiktlig 

geoteknisk utredning för placering av nya stationslägen. SWECO 
CIVIL AB, 2020-04-15, REV A 2020-05-13

Övrigt
• PM - Resandeunderlag Värö station. VARBERGS KOMMUN, 

2019-10-08

• Planeringsinriktningar för utveckling av Väröbacka. VARBERGS 
KOMMUN, Dnr KS 2019/0299 § 132, 2021-06-22
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Bilaga
Stationsskisser

Kommunen har tagit hjälp av trafikkonsulten Sigma Civil AB för att 
på ett övergripande sätt studera hur stationsområdet kan utformas 
med erforderliga stationsfunktioner samt hur anslutningar kan lösas 
för vägnätet. Framtagna stationsskisser ska ses som tidiga och grova 
exempel för hur stationsområdet skulle kunna utformas. 

För båda stationslägena har alternativa utformningar studerats. Dessa 
har utgjort underlag för kommunens samlade bedömning.

Ta del av samtliga utformningsalternativ på följande sidor:

Norra läget
• Alternativ 1 (parallella plattformar) - sid 45

• Alternativ 2 (isärdragna plattformar) - sid 46

• Alternativ 3 (isärdragna plattformar) - sid 47

Södra läget
• Alternativ 1 (parallella plattformar) - sid 48

• Alternativ 2 (isärdragna plattformar) - sid 49
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Norra läget - alternativ 1 (parallella plattformar)
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Norra läget - alternativ 2 (isärdragna plattformar)
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Norra läget - alternativ 3 (isärdragna plattformar)
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Södra läget - alternativ 1 (parallella plattformar)
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Södra läget - alternativ 2 (isärdragna plattformar)



   


