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1.  Inledning 
1.1 Bakgrund 
Varberg är en attraktiv kommun för människor att bo och verka i och 
befolkningstillväxten har under en längre tid varit hög. Befolkningsprognoser 
visar att kommunen kan växa till ca 80 000 invånare år 2030, och för att 
möjliggöra för detta behövs nya bostäder och verksamheter samt investeringar 
i infrastruktur och kommunal service. 
 
I den Fördjupade översiktsplanen för stadsområdet (KF 2010-06-15) pekas 
Östra Träslöv ut som ett nytt större utbyggnadsområde med blandad 
bebyggelse. Området omfattar stora ytor oexploaterad mark, med plats för en 
ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service, och mötesplatser för lek och 
rekreation. I Östra Träslöv finns goda förutsättningar för en utveckling av 
stadsområdet österut i en tät och sammanhållen struktur, och området får 
också en viktig roll i arbetet med att uppnå kommunens mål för 
bostadsbyggande. 
 
För utvecklingen av den nya stadsdelen Östra Träslöv krävs ett helhetsgrepp, 
vilket innebär ett omfattande planarbete. Enligt kommunens Utbyggnadsplan 
för bostäder 2018 (KS 2018-03-27) ges planeringen av Östra Träslöv hög 
prioritet och behöver nu påbörjas för att kommunen ska nå uppsatta mål för 
bostadsbyggande. Som ett första steg i planeringen föreslås att 
planeringsdirektiv tas fram. 
 
Planeringsdirektivet tas fram av samhällsutvecklingskontoret och godkänns av 
kommunstyrelsen. 

1.2 Syfte 
Syftet med planeringsdirektivet för Östra Träslöv, utöver att utgöra beställning 
av fortsatt planläggning, är att: 
 

• Sammanställa strategiska utgångspunkter som har betydelse för den 
fortsatta planeringen  

• Ange strategiska ställningstaganden för den fortsatta planeringen 
 

1.3 Mål  
Målet med planeringsdirektivet är att ta fram en produkt som svarar upp till 
kommunens vision, målsättningar och strategiska ställningstaganden för Östra 
Träslöv och som därmed blir ett stöd i den fortsatta planläggningen. 

1.4 Tidplan 
Utbyggnaden av Östra Träslöv bedöms kunna pågå ungefär samtidigt som 
utbyggnaden av Västerport. Båda områdena omfattas huvudsakligen av 
kommunägd mark, men har i övrigt väldigt olika förutsättningar för 
utveckling. Under föreslagen utbyggnadstid har kommunen därmed möjlighet 
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att erbjuda ett varierat utbud av boendemiljöer, avseende såväl karaktär som 
prisnivå. Till skillnad från stadspulsen i Västerport kommer Östra Träslöv 
kunna erbjuda andra typer av boende- och vistelsemiljöer, med mer naturnära 
karaktär. 
 
Planeringen för Östra Träslöv ska genomföras utifrån föreslagen tidplan i 
kommunens Utbyggnadsplan för bostäder 2018. Det innebär att 
planeringsdirektiv ska tas fram under 2018. Därefter följer fortsatt 
planläggning för att möjliggöra en utbyggnad under 2022 och framåt. 
 
Arbetet med den fortsatta planläggningen stäms av med 
samhällsutvecklingskontoret i enlighet med framtagen processbeskrivning för 
planeringsdirektiv. 

1.5 Planeringsskede 
Framtagande av planeringsdirektiv är ett tidigt skede i planeringen, se 
processbilden nedan. Planeringsdirektivet utgör kommunstyrelsens 
beställning av fortsatt planläggning för Östra Träslöv till byggnadsnämnden. 
Genom planeringsdirektiv och beställning tar kommunen initiativ till att 
påbörja planläggning och utbyggnad av Östra Träslöv. 
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2. Strategiska utgångspunkter 
2.1 Områdets roll i staden 
I takt med att Varberg växer sker en successiv förändring av stadens karaktär. 
Bebyggelsen förändras genom förtätning och omvandling, nya gator 
tillkommer och kollektivtrafiken utvecklas. Områden som tidigare upplevts 
ligga i stadens utkant får med tiden mer centrala funktioner och lägen.  
 
Östra Träslöv ligger i de östra delarna av Varbergs stadsområde, ca 3 km från 
stadskärnan. Området ligger idag i stadens utkant, men har goda 
förutsättningar att bidra till en naturlig och sammanhållen utveckling av 
staden österut. Området omfattar stora ytor oexploaterad mark med plats för 
en ny stadsdel med ett stort antal nya bostäder, service och arbetsplatser samt 
olika typer av mötesplatser för lek och rekreation.  

2.2 Kommunala mål, planer och strategier 

Vision 2025 – Västkustens kreativa mittpunkt 
Kommunen antog 2011 visionen om att Varberg fram till 2015 ska utvecklas 
mot att bli Västkustens kreativa mittpunkt. För att lyckas med detta krävs 
nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen ska sätta sin prägel på 
allt arbete i kommunen. 
 
Vision 2025 ska genomsyra den fortsatta planeringen av Östra Träslöv, i allt 
från arbetssätt till områdets utformning och val av konkreta lösningar. 

Kommunens mål för bostadsbyggande 
Varberg växer, och för att kunna möta prognostiserad befolkningsutveckling 
behöver det byggas ett stort antal nya bostäder under de kommande åren. Ett 
av kommunfullmäktiges fyra strategiska målområden är Bostäder. Fler 
bostäder med olika upplåtelseformer ska byggas i hela kommunen. 
 
Östra Träslöv är ett av kommunens större utbyggnadsområden som har goda 
förutsättningar att kunna bidra till kommunens framtida bostadstillskott. 
Stora delar av marken inom området är dessutom kommunägd, vilket ger 
kommunen stor rådighet över den fortsatta planeringen och utbyggnaden.  

Utbyggnadsplan för bostäder 2018 (KS 2018-03-27) 
I kommunens Utbyggnadsplan för bostäder tidsätts samtliga bostadsprojekt, 
i syfte att möta kommunens prognostiserade behov av nya bostäder. 
Utbyggnadsplanen revideras årligen. 
 
Enligt kommunens Utbyggnadsplan för bostäder 2018 behöver det byggas ca 
500 bostäder/år för åren 2018-2022, samt ca 650 bostäder/år för åren 2023-
2032. I planen ges Östra Träslöv hög prioritet och planeringsdirektiv föreslås 
tas fram under 2018. Därefter ska planläggning ske för att möjliggöra för en 
utbyggnad under år 2022 och framåt. 
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Kommunens mål för hållbar utveckling 

Hållbarhetsmål för Varbergs kommun (KF 2016-12-20) 
Varbergs kommun arbetar målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. 
Kommunens hållbarhetsmål är vägledande i allt från målformuleringar till 
genomförande.  
 
Ställningstaganden som främst berör den fysiska planeringen är att 
kommunens samhällsplanering ska skapa förutsättningar för kommunens 
invånare att göra hållbara val. Transportbehovet ska minimeras och det ska 
vara lätt att resa hållbart, med cykel eller kollektivtrafik, i trygga trafikmiljöer. 
Kommunens strävar också efter att skapa god tillgång till energieffektiva och 
sunda bostäder samt bostadsområden med en stor mångfald och blandning av 
åldrar. Viktigt för folkhälsan och den sociala hållbarheten är också att planera 
för närhet till natur och attraktiva mötesplatser. 
 
Östra Träslöv har mycket goda förutsättningar att bli en stadsdel som ligger i 
framkant vad gäller hållbara stadsbyggnadslösningar av olika slag. Att 
kommunen är en stor markägare underlättar processen, ända från 
målformulering till planering och genomförande. Inriktningen för Östra 
Träslöv bör vara att den nya stadsdelen ska ligga i framkant när det kommer 
till hållbar samhällsutveckling, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt. 

Fördjupad översiktsplan för stadsområdet (KF 2010-06-15) 
I den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet pekas Östra Träslöv ut som 
ett framtida utbyggnadsområde för blandad bebyggelse och som naturområde. 
Området ligger inom delområde 14 (Östra Träslöv), för vilket följande 
riktlinjer anges: 
 

• Inriktningen för ny bebyggelse ska vara blandad bostadsbebyggelse 
med inslag av service. 

• Ny bebyggelse inom området ska föregås av detaljplaneläggning. 
• Utanför föreslagna bebyggelseområden ska landskapet bestå obebyggt. 
• Vid utveckling inom området ska hänsyn tas till natur- och 

kulturvärdena. 
• Bastekullens användning som lättillgängligt natur- och friluftsområde 

ska värnas. 
 
I den fördjupade översiktsplanen föreslås ny bebyggelse såväl norr som söder 
om väg 765, i direkt anslutning till befintliga bostadsområden Nedregården, 
Erlandsgården och Sannes i väster. Inom området finns ett befintligt mindre 
verksamhetsområde, vilket föreslås att integreras i den nya bebyggelsen. Östra 
Träslöv är en del av stadens s.k. randzon, inom vilken stadsområdet har 
möjlighet att utvecklas.  
 
Östra Träslöv ligger i ett landskap med ängs- och hagmarker med höga natur- 
och kulturvärden. Inom området finns Träslövs prästgård med beteshagar som 
är av riksintresse för naturvård. För att hålla Prästgårdens artrika ängs- och 
hagmarker öppna bör området hävdas genom bete. Gröna kopplingar mellan 
Östra Träslöv och Furubergsskogen är viktiga att beakta. 
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I den fördjupade översiktsplanen finns ett vägreservat för en framtida ny 
motorvägspåfart mellan Österängsvägen och E6:an. Vägreservatet ligger strax 
söder om området. Planeringen av Östra Träslöv får inte omöjliggöra den 
framtida kopplingen. Vid Bastekullen finns mark reserverad för en framtida 
begravningsplats. 
 

 
Markanvändningskarta från den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet, med 
Östra Träslöv inringat. Gulskrafferad mark visar ny föreslagen blandad bebyggelse. 
Strax söder om området ligger ett vägreservat för en ny motorvägspåfart på E6:an. 

Bebyggelsestrategi (KF 2013-06-18) 

Ställningstagande i strategin: 
I Bebyggelsestrategin anges att kommunen vid planläggning ska tillskapa 
förutsättningar för en god markhushållning med yteffektiv användning och 
hög exploateringsgrad för att så långt som möjligt undvika att ytterligare 
jordbruksmark tas i anspråk.  

För Östra Träslöv innebär det att: 
Östra Träslöv utgörs av värdefull jordbruksmark (klass 4, 5 och 6). I den 
fördjupade översiktsplanen för stadsområdet har kommunen tagit ställning till 
att en utveckling av stadsområdet österut och möjligheten att växa i en tät och 
sammanhållen struktur längs befintlig infrastruktur väger tyngre än 
bevarandet av jordbruksmarken just här. Exploateringsgraden i Östra Träslöv 
ska därför motsvara det ingrepp som görs. Det innebär att målet bör vara en 
relativt hög täthet inom kvartersmark, med bevarande av naturområden och 
stråk däremellan.  
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Förtätningsstrategi (KF 2017-12-19) 

Ställningstagande i strategin: 
I Förtätningsstrategin pekas Trädlyckevägen ut som ett stråk som föreslås 
omvandlas till stadslivsstråk.  

För Östra Träslöv innebär det att: 
Östra Träslöv ligger i förlängningen österut av Trädlyckevägen, vilket behöver 
beaktas i den fortsatta planeringen.  
 

Trafikstrategi (KF 2015-10-20) 

Ställningstagande i strategin: 
I Trafikstrategin anges att samhällsplaneringen ska inriktas på att minska 
transportbehoven. Hållbara resor ska prioriteras och det ska vara självklart att 
vid kortare resor välja andra alternativ än bil. Det är viktigt att redan från 
början bygga in möjligheter att enkelt kunna resa hållbart, genom att tidigt 
skapa förutsättningar för god tillgång till gång- och cykelvägar samt attraktiv 
kollektivtrafik.  
 
I Trafikstrategin anges särskilt att orienterbarhet, tydlighet och en 
förstärkning av Varbergs identitet ska eftersträvas i anslutning till stadens 
entréer. 

För Östra Träslöv innebär det att: 
Östra Träslöv ligger i förlängningen av en av stadsbusslinjerna samt utmed ett 
av kommunens arbetspendlingsstråk för cykel, vilket ger goda förutsättningar 
för att tidigt kunna integrera hållbara transportsätt. 
 
Östra Träslöv kommer att utgöra en av stadens framtida entréer österifrån, 
vilket blir viktigt att beakta i den fortsatta planeringen.  
 

Grönstrategi (KF 2013-09-17) 

Ställningstagande i strategin: 
I Grönstrategin har ett antal grönblå stråk pekats ut som viktiga att bevara och 
utveckla. Här visas på en övergripande nivå var kopplingar behövs, medan 
den exakta utformningen och innehållet av kopplingarna görs i den mer 
detaljerade planeringen av stadsområdet.  

För Östra Träslöv innebär det att: 
Östra Träslöv berörs av det norra tvärstråket och av brynstråket. I den 
fortsatta planeringen är det viktigt att studera hur Östra Träslöv blir en del i 
utpekade grönstråk samt hur viktiga kopplingar kan säkerställas.  
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Illustration från kommunen grönstrategi med Östra Träslöv inringat. Här visas 
befintliga gröna huvudstråk i stadsområdet på en översiktlig nivå, samt var gröna 
kopplingar saknas.  
 

Handelsstrategi (KF 2015-06-23) 

Ställningstagande i strategin: 
I Handelsstrategin anges att det ska finnas möjlighet att hitta kommersiell 
service i sitt närområde. I större stadsdelar kan ett stadsdelscentrum innehålla 
många viktiga mötesplatser och platser för handel och annan service (t.ex. 
post, frisör, restaurang, vårdcentral). Levande stadsdelscentrum ska ha hög 
tillgänglighet för gående, cyklister samt fungera som lokala nav för 
kollektivtrafiken. 

För Östra Träslöv innebär det att: 
Östra Träslöv kommer att utgöra en ny stadsdel i Varbergs stadsområde. I 
samband med planläggning behöver det studeras i vilken omfattning och på 
vilket sätt den lokala och kommersiella servicen kan se ut. 
 

Naturvårdsprogram (reviderat 2007, ej antaget) 
Östra Träslöv ingår i sin helhet i ett större område (nr 37 Träslöv) som finns 
inventerat i förslag till Varbergs kommuns naturvårdsprogram. Värdena är 
framförallt knutna till områdets historia som gammal inägomark. Som 
värdekärnor finns fyra specifikt utpekade naturbetesmarksområden (nr 38 
Bastekullen, nr 39 Korsgatan-Lunnaberg, nr 40 Prästgårdens och nr 41 
Nedregård-Storens). 
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2.3 Geografisk avgränsning 
Avgränsningen för den fortsatta planeringen bör minst omfatta den mark som 
pekas ut som utbyggnadsområden i den fördjupade översiktsplanen för 
stadsområdet. För att kunna studera helhetslösningar för den nya stadsdelen 
Östra Träslöv, samt kopplingar till omkringliggande områden och strukturer, 
bör även ett visst omland till utbyggnadsområdena ingå i planavgränsningen.  
 
Nedan anges en grov geografisk avgränsning av planområdet (markerat i rött). 
Den exakta geografiska avgränsningen görs inom det fortsatta planarbetet.  
 
 

 
Röd cirkel visar ungefärlig geografisk avgränsning för planområdet. 
 

Östra Träslöv 
Håsten 

Lilla 
träslöv 

Prästakullen 

Breared
  

Karlberg
  

Hunnestad 

Nedre-
gården 

Erlands- 
gården 

E6 

Östra Holmagärde 
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3. Strategiska ställningstaganden för 
den fortsatta planeringen 
I det här avsnittet konkretiseras strategiska ställningstaganden som bedöms 
vara särskilt viktiga för utvecklingen av Östra Träslöv.  
 
Utvecklingen av den nya stadsdelen Östra Träslöv ska ha sin utgångspunkt i 
kommunens vision, mål, planer och övriga antagna strategiska dokument. Vid 
behov görs nya ställningstaganden, vilka då motiveras.  
 
I det här avsnittet anges också behov av tidiga och strategiska utredningar för 
den fortsatta planeringen.  

3.1 Bebyggelse 

Struktur och karaktär 
En utbyggnad av Östra Träslöv möjliggör för Varbergs stadsområde att 
utvecklas österut i en tät och sammanhållen struktur. Det är viktigt att den nya 
bebyggelsen på ett bra sätt kopplas samman och integreras med intilliggande 
befintliga bostadsområden, och inte upplevs som en avskild stadsdel i stadens 
utkant. 
 
Det är av stor vikt att marken i området planeras och nyttjas så effektivt som 
möjligt, särskilt med anledning av den högt klassade jordbruksmarken (klass 
4, 5 och 6). Området föreslås därför bebyggas med en hög täthet i jämförelse 
med intilliggande och äldre bostadsområden. Detta är också helt i linje med 
kommunens inriktningar för en hållbar utveckling. En hög täthet kan gestaltas 
på många olika sätt, och i Östra Träslöv är det viktigt att anpassa bebyggelsen 
till det omgivande landskapet och till den befintliga strukturen. En låg och tät 
bebyggelse eftersträvas.  
 
Östra Träslöv ska vara en attraktiv och trivsam stadsdel med en blandad 
bebyggelse, bestående av varierade boendeformer och bostadsstorlekar. Den 
övervägande delen bostadsbebyggelse föreslås utgöras av radhus/kedjehus på 
mindre tomter. Området föreslås även omfatta delar med en tätare struktur av 
flerbostadshus.  
 
Området föreslås innehålla olika typer av kommunal och kommersiell service, 
samt andra lämpliga arbetsplatser. Servicen ska lokaliseras strategiskt och 
centralt i området, med stark koppling till kollektivtrafiken. Det är också i 
dessa lägen den tätare strukturen av flerbostadshus föreslås koncentreras.  
 
Centralt i området ligger idag ett mindre område som enligt den fördjupade 
översiktsplanen för stadsområdet anges som verksamhetsområde. 
Verksamhetsområdet ska inom planarbetet prövas för en annan 
markanvändning på lång sikt, om så blir aktuellt.  



  11 (16) 
2019-01-31  
 Dnr: KS 2018/0350 
  
  
  

 
Gestaltning och landskapsbild 
Ett gestaltningsprogram som omfattar hela planområdet ska tas fram. 
Gestaltningsprogrammet ska utgöra underlag för den fortsatta planeringen 
avseende utformning av bebyggelse, gator, offentliga rum, dagvattenhantering 
m.m. Det är viktigt för att kunna uppnå en enhetlig och genomtänkt 
gestaltning av området med god anpassning till landskapet, framför allt då 
området kommer byggas ut i etapper under en lång tid.  
 
Gestaltningsprogrammet ska ge vägledning för hur Östra Träslöv blir en 
stadsmässig och sammanhållen stadsdel med varierad och stimulerande 
gestaltning i mänsklig skala. En viktig fråga är bebyggelsens samspel med 
större vägar så att en trygg och stadsmässig struktur kan uppnås och 
exempelvis avskärmande bullerskärmar kan undvikas.  
 
Det öppna landskapet vid Östra Träslöv kan erbjuda vida utblickar öster- och 
söderut, samtidigt som den nya bebyggelsen blir ett markant inslag i 
landskapsbilden. Området kommer i vissa lägen att bli väl synligt från bl.a. 
E6:an. Utformningen av Östra Träslöv får betydelse för upplevelsen av stadens 
entré och stadssiluett österifrån, eftersom bebyggelsen i området blir stadens 
nya gräns österut. Även detta blir en viktig fråga i gestaltningsprogrammet. 

Djurhållning 
Inom Östra Träslöv finns ett flertal gårdar med djurhållning som, med 
anledning av skyddsavstånd, kan innebära vissa restriktioner för ny 
bebyggelse. Skultagården är en större ridanläggning som ligger i områdets 
norra delar, och enligt gällande riktlinjer är skyddsavståndet till stall och 
ridhus 200 meter (för ridhus med fler än 10 hästar). En allergenutredning 
kommer behöva tas fram som underlag för den fortsatta planeringen i närhet 
till befintliga gårdsmiljöer. 

3.2 Exploatering 

Exploateringsgrad 
För att uppnå god markhushållning eftersträvas en tät och stadsmässig 
bebyggelsestruktur. Sammantaget omfattar den oexploaterade marken i Östra 
Träslöv drygt 100 hektar mark. En grov uppskattning är att ca hälften av 
marken ska kunna bebyggas, medan övrig del kommer att utgöras av gator, 
natur- och rekreationsområden samt dagvattenhantering m.m.   
 
Den byggbara marken kommer till största del att bestå av bostäder, men till 
viss del även av kommunal och kommersiell service. En tidig och grov 
uppskattning är att den byggbara bostadsmarken bör ha en genomsnittlig 
exploateringsgrad på ca 38 bostäder/hektar. Fullt utbyggt uppskattas Östra 
Träslöv kunna inrymma ca 1900 nya bostäder. Exploateringsgraden på 
kvartersmark uppskattas kunna vara ca 0,77. Den slutliga exploateringsgraden 
fastställs i det fortsatta planarbetet. 
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Bilderna ovan visar exempel på tät radhusbebyggelse i Varberg. Överst: 
Duvträdsgatan (Träslövs trädgårdsstad), nederst: Brunnsäpplets väg 
(Göingegården). Den största delen av bebyggelsen i Östra Träslöv föreslås 
utgöras av en tät radhusbebyggelse i likhet med ovanstående exempel, men 
också av en tätare bebyggelse med flerbostadshus i 2-5 våningar, samt en 
glesare bebyggelse med kedje- och parhus samt mindre villatomter. 

Markanvisningar 
Att skapa en varierad bebyggelse, avseende bl.a. bostadsstorlek, 
upplåtelseform och prisnivå, är viktigt för att kunna attrahera hushåll med 
olika förutsättningar och i olika skeden av livet. Den övervägande delen 
oexploaterad mark i Östra Träslöv ägs av kommunen, vilket innebär att 
kommunen har stor rådighet över planeringen av området samt möjligheten 
att påverka utbudet av boendeformer.  
 
Markanvisningar kan användas som verktyg för att uppnå målet om att Östra 
Träslöv ska bli ett område med blandade boendeformer och prisnivåer. 
Kommunen ska, genom markanvisningar, arbeta aktivt för en blandning av 
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upplåtelseformer. Det innebär att även delar av radhus-, parhus- och 
småhusbebyggelsen kan utgöras av hyresrätter.  
 
Kommunen bör dessutom utreda möjligheten och effekten av markanvisning 
med låg prisnivå för delar av området, med syftet att kunna erbjuda ett lågt 
slutpris till kunden. 

Exploateringsekonomi 
Som underlag för ställningstaganden om exploateringsgrad och 
upplåtelseformer har en övergripande exploateringskalkyl tagits fram. I 
kalkylen uppskattas de större kostnaderna för exploateringen av Östra Träslöv 
utgöras av utbyggnad av vägar. Det finns t.ex. behov av en ny, respektive 
upprustad, större gata inom området, som sträcker sig både norr och söder om 
väg 765. Till de större gatorna ska det också kopplas genomgående gång- och 
cykelstråk. Exploateringen av Östra Träslöv ska också till viss del finansiera 
den nya motorvägspåfarten på E6:an, vilket bedöms vara möjligt utifrån den 
övergripande exploateringskalkylen. 
 
Övriga kostnader som kan förutses i detta läge är arkeologiska utredningar och 
undersökningar, utredning och sanering av förorenad mark, iordningställande 
av såväl större grönområden som för markytor för dagvattenhantering.  
 
I exploateringskalkylen har beräkningar gjorts utifrån att andelen hyresrätter i 
området antas vara ca 20-25 %. 

Etapputbyggnad 
Östra Träslöv är ett stort område som kommer att utvecklas och bebyggas 
under en längre tid och i olika etapper. Ambitionen är att det tas fram få och 
stora detaljplaner för området. Den inledande etappen föreslås innehålla 
områdets västra delar med fokus norr om väg 765, och ska utöver 
bostadsbebyggelse även omfatta plats för samlad service och strategiska 
lösningar för kollektivtrafiken. Etappindelningen kommer också att påverkas 
av möjliga lösningar för dagvattenhantering. En mer detaljerad analys av 
etappindelningen görs inom det fortsatta planarbetet.  

3.3 Grönstruktur 
Inom Östra Träslöv finns höga naturvärden knutna till dess långa kontinuitet 
som naturbetesmark och en del av området omfattas av riksintresse för 
naturvård. De höga naturvärdena innebär framförallt en tillgång för området 
och kan bidra till attraktiva boende- och vistelsemiljöer, men kan även 
innebära utmaningar och i vissa fall restriktioner för framtida bebyggelse.  
 
För att områdets värden ska kunna bevaras och utvecklas för framtiden är det 
viktigt att kartlägga och skaffa sig kunskap om befintliga natur- och 
rekreationsvärden i och omkring Östra Träslöv, samt att studera hur gröna 
kopplingar kan skapas mellan de värdefulla delarna. Det behöver därför göras 
en övergripande analys över vilka risker som finns och vilken påverkan som 
kan uppstå på befintliga naturvärden. En sådan analys kan med fördel göras 
utifrån en ekosystemtjänstansats. I samband med planeringen av Östra 
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Träslöv bör även utredas former för skydd av värdekärnorna, framförallt 
området Nedregårdens-Storens-Prästgårdens. 
 
En sammanhängande grönstruktur ska uppnås i enlighet med kommunens 
grönstrategi, där utpekade stråk och kopplingar behöver konkretiseras och 
anpassas till områdets framtida struktur. Befintliga grönstråk ska byggas 
vidare på och kopplingar som saknas ska säkerställas. Befintligt grönstråk i 
områdets norra delar (som en del av det norra tvärstråket) bör kunna utgöra 
en grön ridå mellan bostadsbebyggelsen i Östra Träslöv och Nedregårdens och 
Holmagärdes verksamhetsområden. 
 
Extra hänsyn behöver tas till området som är av riksintresse för naturvård 
(Träslövs ängar) och till de övriga värdekärnorna i området. Exploatering får 
inte ske för tätt inpå riksintresseområdet så att gröna kopplingar mellan detta 
och omkringliggande naturområden riskerar att omöjliggöras.  
 
Bastekullen har idag och framöver en viktig roll som tätortsnära natur- och 
rekreationsområde. Inom området finns mark reserverad för framtida 
begravningsplatser. Dialog om detta hålls med Varbergs församling.  

3.4 Trafik och övrig infrastruktur 

Hållbara transporter 
Planeringen för Östra Träslöv ska präglas av en samhällsplanering med fokus 
på hållbara transporter. Kollektivtrafik, gång och cykel ska vara naturliga val 
för vardagens resor och bilberoendet ska vara lågt. Olika typer av 
mobilitetslösningar till förmån för hållbart resande ska finnas med i 
planeringen av Östra Träslöv. Flexibla lösningar för parkeringsnormen kan 
prövas.  
 
För Östra Träslöv finns goda förutsättningar för attraktiv kollektivtrafik 
eftersom området ligger i anslutning till befintligt linjenät för stadsbussarna. 
En förlängning av linjenätet behöver göras och strategiska platser för nya 
hållplatslägen samt en vändplats behöver planeras in. Kollektivtrafikens 
koppling till planerad bostadsbebyggelse och servicefunktioner ska ges hög 
prioritet inom planarbetet, bl.a. genom tidig dialog med Hallandstrafiken. 
 
För Östra Träslöv finns dessutom goda förutsättningar för attraktiv gång- och 
cykeltrafik, och området ligger utmed ett av kommunens arbetspendlingsstråk 
för cykel. Det är viktigt att nya gång- och cykelstråk på ett bra sätt kopplas 
samman med befintligt nät, särskilt mot närliggande skolor samt till övriga 
omkringliggande målpunkter och stråk. 
 
Östra Träslöv ansluter till det stråk som i Förtätningsstrategin har pekats ut att 
omvandlas till stadslivsstråk. Detta ska beaktas i den fortsatta planläggningen. 

Övergripande trafikutredning 
Det finns behov av en övergripande trafikutredning i syfte att utreda 
konsekvenserna för trafiken i samband med utbyggnaden av Östra Träslöv. 
Sådant som behöver utredas är bl.a. konsekvenserna för trafiken på 
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omkringliggande bostadsområden, på väg 765 och Österleden, framförallt med 
avseende på trafikmängder och bullerpåverkan. Dialog behöver hållas med 
Trafikverket eftersom de är huvudman för delar av väg 765. 

Huvudmannaskap 
Tidig dialog ska även hållas med Trafikverket avseende väghållaransvar för 
berörda vägar inom programområdet, eftersom Trafikverket och kommunen 
idag är väghållare för olika delar av väg 765. Inriktningen är att kommunen 
framöver ska vara väghållare för samtliga vägar inom planområdet samt även 
för övrig allmän platsmark. 

Motorvägspåfart på E6 
Planeringen av Östra Träslöv får på inget sätt förhindra utbyggnaden av en 
framtida ny motorvägspåfart på E6. Det ska studeras och eventuellt 
möjliggöras för en ny vägkoppling söderut, mellan väg 765 och vägreservatet.  

Vatten och avlopp 
Planering pågår för ett nytt vattentorn på Bastekullen inom planområdet. Det 
nya vattentornet är en förutsättning för stadsområdets, och därmed Östra 
Träslövs, utveckling. Vattentornet beräknas vara klart 2021.  
 
Hantering av dagvatten är en viktig fråga i den fortsatta planeringen. En 
dagvattenutredning för hela området ska tas fram inom den fortsatta 
planläggningen, så att helhetslösningar kan studeras. Förutsättningarna för 
dagvattenhantering bedöms kunna få betydelse för etappindelningen av 
efterföljande detaljplaner. 

3.5 Kommunal och kommersiell service/verksamhet 
När Östra Träslöv byggs ut kommer det finnas behov av en utökad kommunal 
och kommersiell service, dels inom Östra Träslöv, men även för stadsområdet 
som helhet. Nedan anges de behov som kunnat identifierats i dagsläget. 
Förvaltningsspecifika utredningar pågår eller behöver startas upp för att 
ytterligare definiera framtida behov. Detta kan göras parallellt med den 
fortsatta planläggningen.  

Förskolor/skolor 
I samband med att både Östra Träslöv och Västerport byggs ut kommer det 
finnas ett stort behov av förskolor och skolor inom de norra delarna av 
stadsområdet fram till 2030. Utifrån kommunens prognostiserade 
befolkningsutveckling finns det behov av en ny förskola (8 avdelningar) i en 
inledande etapp av Östra Träslöv, samt ytterligare en förskola när området är 
fullt utbyggt. Utbyggnaden av Östra Träslöv bör med fördel ske på ett sådant 
sätt att årskurser kan gå omlott.  
 
Det bedöms också finnas behov av en ny grundskola med tillhörande 
idrottshall inom norra stadsområdet fram till 2030. Om den ska ligga i Östra 
Träslöv, i Västerport eller på något annat lämpligt ställe i norra stadsområdet 
behöver studeras vidare av Samhällsutvecklingskontoret i dialog med förskole- 
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och grundskoleförvaltningen. Resultatet av detta ska sedan följas upp i den 
fortsatta planläggningen.  

Kultur och fritid 
Kultur- och fritidsnämnden har lyft behovet av en ungdomsgård inom Östra 
Träslöv, förslagsvis med inriktning på djur och natur. Verksamheten skulle 
med fördel kunna samordnas eller integreras i en befintlig gårdsmiljö. Kultur- 
och fritidsnämnden lyfter även behovet av utvecklade ridleder eller ridstigar 
samt att man ska verka för konstnärlig gestaltning inom området. 
Behovsanalysen behöver följas upp i den fortsatta planläggningen. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med en åtgärdsvalsstudie för var och 
hur en tränings- och tävlingsanläggning för ridsport bäst kan utvecklas inom 
stadsområdet. Utredningen sker i dialog med Samhällsutvecklingskontoret 
och kan eventuellt få konsekvenser för delar av Östra Träslöv. Resultatet av 
utredningen ska därför följas upp i den fortsatta planläggningen. 

Särskilda boenden 
Inom Östra Träslöv ska plats möjliggöras för ett äldreboende. Boendet kan 
med fördel samordnas med förskoleverksamhet i bottenvåningarna.  
 
Plats ska även möjliggöras för en gruppbostad för personer med 
funktionsnedsättning. 

Kommersiell service 
Strategiskt och centralt i området ska det planeras för en samlad plats för 
kommersiell och kommunal service. Denna plats ska ha stark koppling till 
kollektivtrafiken, och hit föreslås dessutom en koncentration av 
flerbostadshus. Vilken typ av kommersiell service som kan bli aktuell i Östra 
Träslöv behöver studeras vidare och belysas i ett större sammanhang för 
stadsområdet som helhet.  
 
Utbredningen av den samlade servicen kan med fördel hanteras etappvis. 
Utbyggnad bör ske successivt i takt med att behovet växer fram.  
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