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Planprogram för del av Gamla Köpstad & Östra Träslövsläge
Kommunstyrelsen beslutade 27 oktober 2015, KS § 219, att godkänna huvudinriktningarna för planpro-
gram samt beställa planprogram av byggnadsnämnden och betona vikten av att öka exploateringsgraden. 
Uppdraget anger att området bör ge ca 2250 bostäder, högre exploateringsgrad prövas där så bedöms 
lämpligt. Planprogrammet ska fungera som underlag för en utbyggnad av ett långsiktigt hållbart område 
med goda boendemiljöer i samklang med på platsen befi ntliga natur- och kulturvärden.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till planprogram för del av Gamla Köpstad och östra 
Träslövsläge. Arbetsprocessen har bestått av fl era olika delar med utgångspunkt från det befi ntliga och 
platsens identitet. Detta har sedan präglat arbetet med en vision för området och utarbetandet av de kva-
liteter som ligger till grund för förslaget. Programförslaget utgår ifrån de tre fokusområdena stråk, platser 
och bebyggelse. De kvaliteter som har bedömts viktiga redovisas för varje fokusområde och tillsammans 
utgör de grunden i programförslaget. Visionen ”Gamla Köpstad och östra Träslövsläge, med en förankring 
i det lokala, ge en värdeskapande utveckling mellan åkrar och hav” har funnits som ledord under hela ar-
betsprocessen.

Programförslaget bedöms vara väl anpassat till området utifrån de förutsättningar som fi nns samt vilken 
slags miljö och kvaliteter som har eftersträvats. 

Claus Pedersen    Lena Johansson

Planchef    Planarkitekt
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Projektgruppen från Varbergs kommun har bestått av: 
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Bilder i planprogrammet är tagna av projektgruppen om inget annat anges. Illustrationer och 
kartor är framtagna av Stadsbyggnadskontoret och projektgruppen om inget annat anges. Bild 
på cykel s. 22 PMB Media &design, bild på lekande barn på s.39 Hidvi group AB.
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Foto: Leif Gustavsson LG-fotoHamnen i Träslövsläge med Knarråsen bakom bebyggelsen. 

Västkustvägen i högerkanten och bebyggelsen 
runt Tångvägen med åkrarna intill.  
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Programmet upprättas som ett första steg i plan-
processen i enlighet med plan- och bygglagens 
(PBL) regler. Enligt PBL kan detaljplaner grundas 
på ett program, som anger intentionen med planen. 
Program upprättas om kommunen bedömer att 
det behövs. Ofta upprättas program när det hand-
lar om ett större område, till exempel en stadsdel, 
om det fi nns många motstående intressen eller om 
det inte har stöd i översiktsplanen. I planprogram-
met för del av  Gamla Köpstad & östra Träslövsläge 
har kommunen gjort bedömningen att ett program 
krävs för att fastslå den övergripande strukturen 
och karaktären inom området, då det omfattar ett 
så stort område. Planprogrammet  följer  översikts-
planens  intentioner. 

I ett första skede upprättas samrådshandling-
ar för programmet, som sedan sänds ut på sam-
råd för insamling av synpunkter, enligt samma 
regler som gäller för en detaljplan.  Inkomna 
synpunkter samlas och kommenteras i en pro-
gramsamrådsredogörelse. Därefter revideras even-
tuellt handlingarna och efter ett nytt politiskt ställ-
ningstagande kan programförslaget godkännas.

När programmet godkänts går detaljplaneproces-
sen vidare genom att detaljplaneförslag tas fram. 
Programområdet kommer att planeras i ett fl ertal 
detaljplaner och i dessa kommer delområdena re-
dovisas mer detaljerat. Även i dessa skeden kan för-
slaget justeras och det kommer även fi nnas möjlig-
het att framföra synpunkter på planförslagen.

PLANHANDLINGAR
Planprogram (denna handling). Andra dokument 
som utgjort underlag till planprogrammet redo-
görs för nedan. 

ÖVRIGA HANDLINGAR
• Miljökonsekvensbeskrivning, övergripande för 

hela området (VOS, 2019-10-01, rev 2021-03-
31)

UNDERLAG
• VA-utredning (Norconsult, 2019-01-18, rev. 

2021-04-06)
• Naturvärdesinventering (Calluna, 2017)
• Trafi kutredning (Sigma Civil, 2019)
• Miljöteknisk markundersökning av deponier 

(2013)
• PM - Påverkan på Natura 2000-området Gamla 

Köpstad och förslag till skyddsåtgärder. 2020-
10-19, rev. 2021-02-11

• Sammanfattning av synpunkter från tidig dialog 
med boende 2019-06-13

• Lokaliseringsstudie, 2020-09-23
• Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad 

kulturmiljö, 2021-02-09

LÄSANVISNING
Planprogrammet börjar med en inledning som be-
rör syfte, avgränsning och arbetsprocessen kring 
en värdebaserad modell. Därefter redogörs det för 
Platsens identitet, Visionen och Kvaliteterna, som 
beskriver grundvärdena för platsen. Platsens iden-
titet har varit en del i arbetssättet med att skapa en 
bild av platsen och dess kvaliteter vilket sedan har  
legat till grund för visionen som utgör en målsätt-
ning för området. Kvaliteterna konkretiserar visio-
nen genom att ange planprogrammets huvudpriori-
teringar inom tre  fokusområden, nämligen Stråk, 
Platser och Bebyggelse. 

Planprogrammets förslag presenteras genom de 
tre fokusområdena Stråk, Platser och Bebyggelse.  
För varje fokusområde fi nns en introducerande 
del kring de bärande idéerna och därefter en mer 
detaljerad beskrivning av förslaget. För den som 
är intresserad av de mer tekniska delarna och ge-
nomförandefrågor så redovisas dessa efter planpro-
gramförslaget tillsammans med konsekvenserna av 
planprogramförslaget. 

Efter detta kommer information om tidigare ställ-
ningstaganden, olika planeringsförutsättningar och 
genomförda utredningar som alla ligger till grund 
för och har utgjort underlag vid utformningen av 
planförslaget. Programmet avslutas med en hän-
visning till fortsatt arbete som följer efter program-
mets godkännande. 

Granskning Antagande
detaljplanProgram Detaljplane-

samråd

PLANPROCESSEN
PLANPROCESSEN
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Träslövsläge

Gamla Köpstad

Varberg

Södra Näs

Getterön

Apelviken

Träslöv

Nygård

Planområde

Planområdets läge söder om Varberg.

PLANPROCESSEN
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SYFTE
Planprogrammet för del av Gamla Köpstad & öst-
ra Träslövsläge syftar till att ange ramarna för en 
utbyggnad inom det utpekade programområdet. 
Förslaget omfattar bostäder, parker och naturom-
råden, gång- och cykelvägar och gator, en ny skola 
samt förskola och service som tillsammans ska ska-
pa fl era nya attraktiva bostadsområden i Varbergs 
kommun. 

I arbetet med planprogrammet så har översiktliga 
förutsättningar utretts och en vision för utveckling-
en tagits fram som ligger till grund för de kvaliteter 
planförslaget föreslås innehålla. Programförslaget 
visar hur området kan utvecklas vilken baseras på 
de olika planförutsättningar och kvaliteter som 
fi nns i området. 

Ett av kommunfullmäktiges mål är att fl er bostäder 
med olika upplåtelseformer ska byggas i hela kom-
munen. Ett viktigt steg för att nå målet är planpro-
grammet för del av Gamla Köpstad & östra Träslöv-
släge, vilket ger kommunen god planberedskap för 
bostäder i ett attraktivt utvecklingsområde.

Det är viktigt att i enlighet med kommunens grön-
strategi tidigt beakta natur- och rekreationsvärden 
på platsen. Som exempel kan nämnas hur både na-
turliga bäckar och dammar men också dagvatten 
kan användas för att skapa tilltalande boendemiljö-
er, upplevelser och biologiskt rika miljöer. 

Planprogrammet ligger till grund för kommande 
detaljplaner i området. 

PROGRAMOMRÅDETS LÄGE 
OCH AVGRÄNSNING
Programområdet ligger cirka en mil söder om Var-
bergs centrum där Väskustvägen avgränsar områ-
det i öster och de äldre samhällena Träslövsläge 
och Gamla Köpstad avgränsar i väster, se kartan på 
nästa sida. Planområdet utgör en areal på ca 200 
hektar.  

Gamla Köpstad och Träslövsläge utgör idag stadens 
möte söderut mot omgivande landsbygd och är 
även den första lite tätare bebyggelsen man möter 
på vägen in mot Varberg stad från den södra mo-
torvägsavfarten. 

Programområdet utgör till största del oplanerad 
mark vilket också till viss del ligger till grund för  

avgränsningen av området. Programområdets yttre 
gränser baseras antingen på vägar, fastighetsgrän-
ser eller andra tydliga markörer i landskapet men 
även till gränsen mot detaljplanerat område och 
dess bebyggelse. 

ARBETSPROCESS
Arbetet med planprogrammet har pågått under en 
längre period. Uppdraget kom från kommunstyrel-
sen i slutet på 2015. Sedan dess har det tagits fram 
utredningar och annat underlag som behövs för att 
kunna ta ställning till platsens utveckling parallellt 
som planförslaget har börjat ta form. 

Arbetsprocessen har utgått ifrån en värdebaserad 
modell som sett ut enligt modellen nedan. Värde-
planering fokuserar framförallt på de mjuka vär-
dena som mänskliga upplevelser och livet mellan 
husen. Platsens identitet har varit utgångspunkten 
där kvaliteter och värden studerats tillsammans 
med de mål och utmaningar som planprogrammet 
står inför. Utifrån det har en gemensam vision för 
planprogrammet formulerats. På det sättet har vi-
sionen tagit avstamp både i platsen och dess rela-
tion till sina omgivningar.  

Visionen har legat till grund för ett tankesätt och 
format de kvaliteter som planprogramförslaget 
bygger på. Kvaliteterna har delats upp i tre olika 
fokusområden; stråk, platser och bebyggelse. För 
varje fokusområde anges vilka kvaliteter som be-
döms viktiga för utvecklingen och utgör grunden i 
programförslaget. 

Planprogrammets genomförande föreslås delas in 
i en etappvis utbyggnadsordning där ett eller fl era 
delområden inom programmet kan ingå. 

INLEDNING

Platsens 
identitet

Vision

Kvaliteter

Programförslag

Genomförande

INLEDNING
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Planprogramområdets avgränsning, mellan Västkustvägen och Träslövsläge samt Gamla Köpstad, 
markerad med röd streckad linje.

INLEDNING

Träslövsläge

Gamla Köpstad

Västkustvägen
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INLEDNING

VARBERG VÄXER
Varbergs kommun är attraktiv och har sedan länge 
haft en god tillväxt. För att möta upp den efterfrå-
gan som fi nns på bland annat bostäder och verk-
samheter planerar kommunen för fl era större ut-
byggnadsområden. Planprogrammet för del av 
Gamla Köpstad & östra Träslövsläge är ett av fl era 
pågående projekt i kommunen. Kommunens över-
siktsplan är det övergripande strategiska dokumen-
tet där kommunen pekar ut vilka områden som 
bedöms lämpliga för en utbyggnad av bostäder, 
service, verksamheter med mera. Kommunen har 
också en utbyggnadsplan där man kan läsa mer om 
alla utbyggnadsområden för bostäder i Varbergs 
kommun. 

Då fl era aktuella projekt innefattar en stor mängd 
bostäder och/eller verksamhetsytor medför det 
också ett behov av utbyggnad av bland annat den 
kommunala servicen. Exempelvis kan en utbygg-
nad av bostäder inom planprogramsområdet med-
föra att upptagningsområden för skola/förskola be-
höver ses över i närområdet. På samma sätt kan en 
utbyggnad av verksamheter i Himleområdet leda 
till ändrade resmönster till och från Träslövsläge.  
På kartan nedan reodvisas andra likvärdiga projekt 
i Varberg stad med omnejd. 

Ungefärlig omfattning av Himle programområde. 

Träslövsläge

Gamla Köpstad

Varberg

Södra Näs

Getterön

Apelviken

Träslöv

Nygård

Planområde

Västerport

Östra Träslöv

Himle verksamhetsområde

FÖP Tvååker
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INLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING
Planprogrammet syftar till att skapa förutsättning-
ar för en hållbar och attraktiv utveckling av sam-
hället för så många människor som möjligt. Målet 
är att skapa en samhällsutveckling som tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra kommande genera-
tioners möjligheter att tillgodose sina behov. Håll-
barhetsbegreppet brukar vanligen delas in i de tre 
dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Om inte alla dessa tre aspekter tillgodo-
ses fi nns en stor risk att ett samhälle skapas som 
kanske är kortsiktigt attraktivt men inte fungerar 
för en lång tid framåt, vilket minskar tillgången till 
attraktiva miljöer för framtida generationer. 

EKOLOGISK HÅLLBARHET
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt be-
vara vattnens, jordens och ekosystemens produk-
tionsförmåga och att minska påverkan på naturen 
och människans hälsa. Viktiga områden för ett 
ekologiskt hållbart byggande är resurshushållning, 
energiförsörjning, byggmaterial, avfallshantering, 
grönytor och dagvatten. 

I arbetet med planprogrammet har resurshushåll-
ning av marken varit en viktig faktor för att ta till-
vara på platsen på bästa sätt. Detta har inneburit en 
avvägning mellan att skapa en stor andel bostäder 
som är väl anpassad till platsen och samtidigt få in 
alla andra värden som utgör byggstenar i ett att-
raktivt och hållbart samhälle. Dessa byggstenar är 
bland annat grönområden, service, verksamheter, 
vägar för gång, cykel, buss och bilar och inte minst 
dagvattenhantering. 

SOCIAL HÅLLBARHET
Social hållbarhet handlar om att bygga ett lång-
siktigt stabilt, rättvist och dynamiskt samhälle 
där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Ett 
socialt hållbart samhällsbyggande innebär att ut-
gångspunkten i planeringen utgår ifrån människors 
behov och välbefi nnande. Planeringen ska beakta 
fl era olika grupper av människor och ta hänsyn till 
människors trygghet, hälsa, möjlighet att påverka 
sin vardag och att kunna känna samhörighet.

För utvecklingen av området är utgångspunkten 
att skapa möjlighet för fl era olika bostadstyper och 
upplåtelseformer. Genom detta kan man nå en bre-
dare målgrupp. Goda möjligheter till kollektivtrafi k 
och ett fi nmaskigt gång- och cykelnät gör koppling-
en till natur, hav och Varberg stad tydligare och mer 
tillgänglig. Trygghetsaspekten ska ligga till grund 
för utformningen av framtida strukturer för att ska-
pa en miljö där människor trivs och vill vistas. 

Vid utformning av alla off entliga miljöer är det av 
vikt att trygghetsaspekten och säkerhetsbegreppet 
samverkar. En säker plats (ofta sett ur trafi ksäker-
hetsperspektivet) är inte tvunget synonymt med en 
trygg plats.

Boverket har följande defi ntion av trygghet; 
Trygghet är den känsla som utlöses när en individ 
tolkar en fysisk miljös utformning och användning 
genom att sinnesintryck kombineras med såväl 
egna erfarenheter , som med andra individers eller 
mediers beskrivningar av risken för att utsättas för 
brott och hotfulla situationer. 

EKONOMISK HÅLLBARHET
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med 
mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I ett 
ekonomiskt hållbart byggande bör man sträva efter 
en så låg livscykelkostnad1 som möjligt för att främ-
ja en god ekonomi för samtliga parter. Det ekono-
miska verktyget för att bygga hållbart är att välja 
material och arbetsmetoder efter lägsta livscykel-
kostnad och inte, som oftast sker idag, efter lägsta 
investeringskostnad och kortast byggtid.

Genom att betona vikten av att bygga ett samhälle 
med så god kvalitet som möjligt med hållbara ma-
terialval, skapas grunden för ett långsiktigt hållbart 
samhälle. 

1 Livscykelkostnad är resultatet av en ekonomisk 
analys där totala kostnader och intäkter för ett system 
eller en produkt sammanställs över dess livslängd. 



PLANPROGRAM för del av GAMLA KÖPSTAD & ÖSTRA TRÄSLÖVSLÄGE12

PLATSENS IDENTITET
Avsnittet beskriver kortfattat Trälövsläge och Gam-
la Köpstads historik samt de kvaliteter och värden 
som utgör platsen och dess identitet. Värdena är 
inte tvunget direkt kopplade till den geografi ska 
platsen som programområdet utgör utan kan även 
fi nnas i närområdet, som exempelvis närheten till 
havet. Värdena är på inget sätt heller uttömmande 
för platsen utan är en del av det som identifi erats 
som karaktäriserande och värdegivande. 

Platsens identitet är grunden för visionen som be-
handlas i nästa avsnitt.  

TRÄSLÖVLÄGE 
Träslövsläge, ofta benämnt ”Läjet” från namnet 
Fiskläget har i över 100 år varit ett betydelsefullt 
fi skesamhälle och är än idag Hallands största fi s-
kehamn. Fisket har pågått sedan långt tillbaka och 
fi nns omnämnt för första gången under sent 1500-
tal. Laga skifte genomfördes i Träslövs fi skeläge år 
1832, vilket resulterade i att dåvarande 18 fi skar-
hushåll fi ck dela på hela markarealen om ett man-
tal1.  

De jordägande fi skarna var även beroende av jord-
bruket vilket betydde att odlingsmarken var viktig. 
Jordlösa fi skare fi ck därför slå sig ner på små tom-
ter, så det inkräktade så lite som möjligt på odlings-
marken. De som tillhörde de allra fattigaste hänvi-
sades till det utsatta läget vid tångallmänningen. 
Spår av dessa sociala och ekonomiska skillnader 
i fi skelägets befolkning kan fortfarande skönjas i 
strukturen med olikstora tomter, t.ex. i nedre delen 
av Storgatan och i området vid Knarråsvägen och 
Repslagaregatan där tomterna är mindre. 

Innan Träslövsläge fi ck en egen ordentlig hamn så 
förankrades båtarna ute vid skären Rödskär och 
Svartskär. I slutet på 1800-talet beviljades bidrag 
för byggande av vågbrytare vid Träslövs fi skeläge 
och 1879 godkändes Träslövs fi skeläges första fi s-
kehamn. En större hamnombyggnad genomfördes 
1913-1922 och har därefter förbättrats och byggts 
om vid fl era tillfällen. 

Vid tidigt 1900-tal så fanns det ca 100 hus och bod-
de ca 500 personer i Läjet. En del av den tidiga 
bebyggelsen ligger kvar utmed Storgatan och Trä-
slövsläge har sedan vuxit både åt söder och öster. 

1 Mantal var ett mått för vad som utgjorde grund för beskatt-
ning i Sverige. Det beräknades som regel i åker- och ängsmark samt 
hur man kunde odla på marken. 

Träslövsläge kyrka är en träkyrka som ligger utmed 
Storgatan och byggdes 1926-27. 

Idag bor det ca 2600 personer i Träslövsläge och 
här fi nns både helårsbebyggelse blandat med fri-
tidsbebyggelse. Den äldre delen av Träslövsläge, 
inklusive hamnen, är av riksintresse för kulturmil-
jövård. Krokiga, smala och stengärdesgårdskantade 
gator och den låga trähusbebyggelsen präglar om-
rådet. Fiskehamnen har en stor verksamhet med 
en småbåtshamn i närheten och det är viktigt att 
fi skenäringen kan bestå. Knarråsen är ett viktigt, 
centralt beläget natur- och rekreationsområde i 
Träslövsläge. 

GAMLA KÖPSTAD
Gamla Köpstad södra naturreservat sträcker sig 
längs havet med ett landskap typiskt för mellersta 
Hallands kust. Naturreservatet instiftades 1972 och 
utgör ca 165 hektar varav 110 hektar är land. Här 
breder sig ljungheden ut över sluttningarna och 
längs stranden samsas betande boskap med strand-
ängarnas rika örtfl ora. Naturreservatet är också en 
populär plats för fåglar och utgör framförallt en 
häckningsplats för vadare och sjöfågel. 

Det som är intressant med platsen är inte bara na-
turreservatet utan att det fi nns en lång historia. För 
1000 år sedan var det inte naturen som lockade utan 
då reste folk till Gamla Köpstad för att, som namnet 
gör sig gällande, idka handel. En bit inåt landet vid 
Tvååker, låg Järnmölle och Järnvirke där handeln 
med järn var stor under 1000-1200-talen. För båtar 
som kom seglande söderifrån var bukten vid Gam-
la Köpstad, Lerjan, den första naturhamnen längs 
hela den svenska kusten. Huruvida här har varit 
permanent bebyggelse på den tiden är lite osäkert 
men klart är att det pågick handel under en lång 
period. På sin tid var Gamla Köpstad en unik han-
delsplats med sin naturliga hamn. Landhöjningen 
gjorde dock Lerjan för grund till slut och området 
övergavs då. I slutet av 1800-talet när havs- och yr-
kesfi sket återigen fi ck fotfäste i Halland byggdes en 
hamn, det som idag är Galtabäcks hamn. 

Idag fi nns det bebyggelse i huvudsak längs Lerjans 
väg och i norra delen där fritidshusbebyggelse del-
vis övergått till helårsbebyggelse. I den södra delen 
fi nns fritidshus med inslag av helårshus. 

PLATSENS IDENTITET
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NÄRHETEN TILL NATUR, HAV 
OCH STAD
I Träslövsläge och Gamla Köpstad fi nns många 
fi na landskapliga kvaliteter som närheten till hav, 
strandängar och naturområden samtidigt som 
Varberg stad ligger på mindre än en mils avstånd. 
Naturreservatet i Gamla Köpstad och den fortsat-
ta kustremsan med fi skhamnen i Träslövsläge och  
vidare norrut mot Varberg skapar en ovärderlig 
tillgång för alla boende och besökande i området. 
Denna tydliga närheten till rekreation i form av 
kopplingen till havet, naturområden som Knarrå-
sen och samtidigt närheten till staden är några av 
de förutsättningar som gör Träslövsläge och Gamla 
Köpstad till attraktiva och unika platser.

SMÅSKALIG OCH VARIERAN-
DE BOENDEMILJÖ
Träslövsläge och Gamla Köpstad som från början 
utgjort två bebyggda platser har till viss del vuxit 
samman med bebyggelsen ute vid kusten. Deras oli-
ka ursprung och identiteter kvarstår dock och syns 
i karaktären på bebyggelsen. Träslövsläges gamla 
delar präglas av sin täta, krokiga och varierande 
bebyggelse som riktar sig i öst-västlig riktning mot 
havet.  Bebyggelsen har sedan likt årsringar byggt 
på österut runt den äldre delen, där den första års-
ringen representerar 1960-70-tals bebyggelse med 
stora tomter och hus som ligger en bit in från gatan 

Småskaligt
Havsnära

Kustremsa

BadSurf

Knarråsen

Fiskehamn

Charmigt

Kreativt

Tätt

Natur Svårorienterat

Idylliskt
Varierat

Entreprenörer

lågt
kollektivtrafik

Landet

och skapar stora gaturum. Nästa årsring från tidigt 
2000-tal har mer slutna bostadsgrupper där bygg-
naderna vänder sig in mot varandra i mindre grup-
per. Gamla Köpstad präglas av en låg bebyggelse 
ofta på stora tomter, där majoriteten fortfarande är 
fritidshusbebyggelse. Grönska, vegetation och en 
känsla av att naturen är konstant närvarande präg-
lar bostadsområdena inom Gamla Köpstad. 

ENTREPRENÖRSKAP OCH 
KREATIVITET
Gamla Köpstad har en historia som talar om att 
platsen har varit centrum för handel en gång i tiden, 
i Träslövsläge har fi sket varit konstant närvarande 
under fl era hundra år. Entreprenörskap och kreati-
vitet fi nns kvar och har utvecklats och anpassats till 
dagens förhållanden. 

Framförallt i Träslövsläge har olika typer av verk-
samheter som pågår sommartid såväl som året 
runt bidragit till att göra platsen både levande och 
välbesökt. I området kring infarten vid Tångvägen 
fi nns fl era olika typer av verksamheter och service, 
tillsammans med vårdcentral, förskola, Ankarsko-
lan, Scapahuset och matbutiken blir det en central 
punkt i Träslövsläge. Ute vid fi skehamnen pågår 
verksamheten året runt och sommartid öppnas allt 
från glasscaféer till små tillfälliga butiker upp.

PLATSENS IDENTITET
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VISION
Visionen för planprogrammet bygger vidare på de värden och kvaliteter som utgör platsens identitet. 
Gamla Köpstad & östra Träslövsläge ska fortsatt utveckla sina egna identiteter men samtidigt dra nytta 
av varandras olika kvaliteter. Varbergs vision 2025, Västkustens kreativa mittpunkt, med en idé om att 
förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar utgör också en grund i planpro-
grammets vision och är tydligt kopplat till de kvaliteter som föreslås i planprogrammet. 

GAMLA KÖPSTAD & ÖSTRA TRÄSLÖVSLÄGE 
–

”MED EN FÖRANKRING I DET LOKALA, 
GE EN VÄRDESKAPANDE UTVECKLING MELLAN 

ÅKRAR OCH HAV”

FÖRANKRING I DET LOKALA
Närheten till natur, hav och stad är några av de 
kärnvärden som beskriver Gamla Köpstad och Trä-
slövsläge. Planprogrammet bygger vidare på dessa 
värden och som visionen säger är målet att dessa 
värden ska bevaras och förstärkas. För att känna 
närheten krävs ofta en tillgänglighet, detta byggs 
vidare på genom att arbeta med stråk till och från 
området för att koppla samman natur, hav och stad. 

Den befi ntliga bebyggelsen i området har präglats 
av småskalighet och variation där olika tidsperioder 
uttrycker olika kännetecken för sin tid. Visionen är 
att ta tillvara på strukturer och karaktärsdrag sam-
tidigt som en nya årsringar skapas. Olika områden 
kan få olika uttryck samtidigt som en blandning av 
bostadsformer ska kunna tilltala en bred målgrupp 
och bidra till en variation. 

För att ta tillvara och bygga vidare på det entrepre-
nörskap och den kreativitet som präglar området 
krävs det möjlighet för nya lokaler och ett större be-
folkningsunderlag genom fl er bostäder. De boende 
i området är främst de som kan skapa ett värde och 
sammanhang för olika aktörer att verka i.  

VÄRDESKAPANDE UTVECKLING
Värdeskapande utveckling kan innebära mycket 
beroende på hur det tolkas. I planprogrammets vi-
sion innebär en värdeskapande utveckling dels en 
utveckling som tar tillvara på platsen, skapar något 
nytt som ger platsen betydelse och därmed ger nya 
värden att förvalta. Men det innebär också att skapa 
möjligheter för en större målgrupp att ta del av de 
värden som skapas. 

VISION

En utgångspunkt är att bevara och förstärka plat-
sens identitet med respekt för allt det befi ntliga. På  
samma sätt som det är viktigt att ta tillvara och ska-
pa nya värden på de platser som tas i anspråk. 

MELLAN ÅKRAR OCH HAV
På denna plats, mellan åkrar och hav, fi nns förut-
sättningar för att skapa olika typer av boenden som 
gör att fl er kan ta del av platsen, oavsett behov och 
livssituation. 

Området tar delvis jordbruksmark i anspråk vil-
ket gör förutsättningarna för odling utmärkta. Alla 
former av odling kan ge ett mervärde för bostaden, 
både i stor och liten skala, gemensamt eller enskilt. 

En tät sammanhållen bebyggelse är resultatet av 
avvägningen mellan att värdefull jordbruksmark 
tas i anspråk utan att behöva gå upp i höjd för att 
skapa fl er bostäder. 

Att behålla karaktären av två platser blir identitets-
skapande och kopplar an till dess olika ursprung. 
Det har även varit viktigt att behålla en koppling i 
öst-västlig riktning mellan åkrar och hav. 

Som en förutsättning för ett aktivt och hållbart liv 
och boende ska även kollektivtrafi ken och det fi n-
maskiga gång- och cykelvägnätet utvecklas. Skapas 
bättre förutsättningar kan det bli enklare att välja 
hållbara sätt att resa.  
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KVALITETER
Kvaliteterna ska konkretisera visionen och 
delas in i de tre olika fokusområdena 
stråk, bebyggelse och platser.  För var-
je fokusområde anges vilka kvaliteter 
som är viktiga och de ska vara tongi-
vande för den fortsatta utvecklingen. 

STRÅK
Stråken fyller viktiga funktioner då 
de skapar sammanhang, orienter-
barhet och uppmuntrar till att använ-
da utemiljön samtidigt som de skapar 
kopplingar till sina omgivningar. Strå-
ken fungerar också som mötesplatser, 
bidrar till den sociala hållbarheten och 
fungerar som spridningskorridorer för att 
bevara och stärka den biologiska mångfalden. 
En viktig aspekt för stråken är att öka orien-
terbarheten i området som är ganska fl ackt och 
vidsträckt utan tydliga entréer samt att bidra till 
att förstärka de två platsernas olika identiteter. 

BEBYGGELSE
Bebyggelsen kommer bestå av fl era olika bo-
stadstyper och upplåtelseformer. Syftet är att 
skapa möjligheter för människor med olika 
behov och livssituationer vilket också bidrar 
till en socialt hållbar utveckling. Bebyggelsen 
ska anpassas till de olika platserna och genom 
olika uttryck och form skapa en variationsrik och 
spännande miljö.   

PLATSER
Det skapas både små och stora platser 
för rekreation, lek, aktivitet och vila. De 
publika rummen får ofta en grön ka-
raktär och blir en mötesplats för såväl 
ung som gammal. Platserna lokalise-
ras utmed stråken och utgör därmed 
naturliga platser för vistelse. Ett lokalt 
centrum inom programområdet blir en 
naturlig mötesplats som integreras med 
stadsdelspark och andra mindre plats-
bildningar. Utformningen av platserna 
tar avstamp i att förstärka befi ntliga värden 
och ekosystemtjänster.

KVALITETER
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PLANPROGRAMFÖRSLAG
PLANPROGRAMFÖRSLAG

LEK

STP

LEK

LEK

HUB

HUB

HUB

Teckenförklaring
  Programområdesgräns
  Delområden bebyggelse småhus
  Delområden bebyggelse gatuhus/småhus
  Delområden bebyggelse flerbostadshus
  Service/verksamheter
  Utredningsområde verksamheter/bostäder
  Område utbyggnad skola , förskola och idrottsändamål
  Lokalt centrumstråk
  Befintlig bebyggelse
  Föreslagna gång- och cykelstråk
  Befintliga vägar
  Bef./Föreslagna vägar, inkl ev. cirkulationer
  Föreslagna grönområden/grönstråk
  Koppling befintlig grönstruktur
  Dagvattenhantering
  Vattendelare, avvattning dagvatten
  Lokalisering för ny stadsdelslekplats
  Lokalisering ny stadsdelspark
  Befintlig lekplats
  Föreslagen lokalisering mobilitetshuber
  Viktiga siktlinjer
  Område för ev. sommarparkering
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PLANPROGRAMFÖRSLAG

Kartan till programförslaget på föregående sida visar den föreslagna strukturen med alla de olika delar 
som förslaget bygger på utifrån de tre fokusområdena stråk, bebyggelse och platser. På följande sidor 
redogörs för vilka kvaliteter som är viktiga för varje del som omfattas av programförslaget. Sammanlagt 
möjliggörs det för ca 1500-2100 bostäder inom programområdet beroende på hur området byggs ut 
och utformas.  Nedan syns en mer schematisk bild över programförslaget. Det gula utgör bebyggelse i 
form av bostäder, verksamheter, kultur och fritid, skola/förskola samt verksamheter. Det gröna utgör 
alla gemensamma ytor i form av grönområden, parker, lekplatser, gröna stråk och dagvattenhantering-
en. Det mörkblå linjerna visar de övergripande stråken som inom varje del bildar ett fi nmaskigt nät av 
stråk som binder samman de olika områdena. 

Bostäder
Service

Kultur och fritid
Skola/förskola
Verksamheter

Grönområden
Parker

Lekplatser
Gröna stråk
Dagvatten

Kollektivtrafik
Gång- och 
cykelvägar

Biltrafik
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PLANPROGRAMFÖRSLAG - STRÅK

DET HÅLLBARA RESANDET
Det ska vara enkelt att välja ett hållbart trans-
portsätt, därför ska gång, cykel och kollektiv-
trafi k främjas. Genom att lägga fokus på detta 
fi nns förutsättningarna för de boende att väl-
ja ett hållbart transportalternativ. Det skapas 
nya förutsättningar för en smidig och eff ektiv 
kollektivtrafi k så att detta blir ett likvärdigt 
alternativ till bilen. 

STRÅK

ETT HÄLSOSAMT VARDAGSLIV
Bebyggelsens närhet till rekreationsområden, havet 
och även staden gör Gamla Köpstad och Träslöv-
släge till utmärkta platser för att leva ett hälsosamt 
vardagsliv. Genom de grönblå stråken och fokus 
på gång- och cykelstråk genom områdena i såväl 
öst-västlig som nord-sydlig riktning knyts alla plat-
ser tydligt samman med bebyggelsen. Den tydliga 

närheten till grönska och rekreation kan uppmuntra 
till ett aktivt och hälsosamt liv. 

DE GRÖNBLÅ STRÅKEN
Ett större grönblå stråk ligger som en tydlig 
ådra rakt genom programområdet och ut-
gör inte bara en skiljelinje mellan Gamla 
Köpstad och Träslövsläge utan är även ett 
viktigt stråk för rekreation och ekosystem-
tjänster tillsammans med dagvattenhante-
ring. Samtliga stråk som skapas har en viktig 
roll i att koppla samman den nya grönstruk-
turen med den befi ntliga så att de stärker var-
andra och skapar möjligheter till rörelse bland 
annat ut mot havet.  De grönblå stråken stär-
ker många ekosystemtjänster såsom rekreation, 
pollinering, mikroklimatreglering och kan fungera 
som spridningskorridorer för djur- och växtlivet. 
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PLANPROGRAMFÖRSLAG - STRÅK
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  Lokalisering ny stadsdelspark
  Befintlig lekplats
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KARTA ALLMÄNNA STRÅK
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En viktig del i arbetet är att öka orienterbarheten 
i området som är fl ackt och vidsträckt, utan tydli-
ga entréer och identitetsskapande platser. Området 
är dessutom utbyggt efterhand i sporadiska etap-
per och längs slingriga bygator som gör det svårt 
att läsa av riktningar och huvudstråk, även om en 
viss förbättring av vägnätet har gjorts på senare 
tid. Programförslaget visar en stomme för vatten, 
vägar, kvarter och grönblå stråk som grundar sig på 
val av tidigare underlag och utredningar. Stråken 
genom områdena är viktiga länkar som håller sam-
man området och samtidigt kopplar det mot sina 
omgivningar. 

GRÖNBLÅ STRÅK
Varbergs kommuns grönstrategi ”Simma, lek och 
svärma”1, lyfter att parker, rekreationsområden och 
off entliga platser ska kopplas samman med 
hjälp av gröna stråk. Stråken fyller vik-
tiga funktioner då de skapar sam-
manhang, orienterbarhet och 
uppmuntrar till att använda 
utemiljön. En samman-
hängande grönblå struk-
tur med både platser 
och stråk är en grund-
förutsättning för eko-
systemtjänster såsom 
rekreation, biologisk 
mångfald och ett bra 
lokalklimat, samtidigt 
har de en viktig funktion 
som spridningskorrido-
rer. 

Vid utbyggnad blir det viktigt 
att koppla samman en ny grönblå 
struktur med den befi ntliga så att de 
förstärker varandra och skapar möjlighe-
ter för rörelse genom områdena, ut mot havet och 
andra målpunkter. 

Förslaget till grönblå struktur tar även sitt avstamp 
i de befi ntliga naturvärden som fi nns inom progra-
mområdet. Den är därför utformad för att koppla 
samman områden med naturvärden och för att ska-
pa kopplingar genom området mellan kustlandska-
pet och jordbrukslandskapet. 

En övergripande inventering och analys av befi nt-
liga och potentiella ekosystemtjänster har utförts 

1 Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-17

vilket ligger till grund för placeringen av de grönblå 
stråken och platserna. 

Föreslagen struktur består främst av fl ertalet grön-
blå stråk i öst-västlig riktning. Detta för att förstärka 
kopplingen till havet och knyta an till den befi ntliga 
strukturen. Stråken bör utformas med olika karak-
tär som förstärker platsens identitet och bidrar med 
fl er värden än de har idag.

I nord-sydlig riktning, längs genomfartsvägarna, 
skapas smalare grönblå stråk med inslag av grönska 
för att binda samman de olika bostadsområdena, 
hantera vägdagvatten och för att göra upplevelsen 
att röra sig längs gång- och cykelvägarna trivsam-
ma. 

Nedan redogörs för de olika stråken, se även en 
koppling till kartan på föregående sida. 

A. Stråket skapar en distans mel-
lan befi ntlig och ny bebyggelse. 

Befi ntlig stenmur med ve-
getation och naturvärden 

kopplade till denna bör 
förstärkas.

B. Stråket kopplar sam-
man Knarråsen med 
jordbrukslandskapet. 
Befi ntliga naturvär-
den med hagmarkska-

raktär, stenmurar med 
vegetation blir viktiga 

inslag i utformningen av 
området.

C. Stråket längs Tångvägen 
kopplar samman Knarråsen med 

jordbrukslandskapet förbi befi ntliga 
platser med ängs- och våtmark. Då stråket även 
knyter samman viktiga platser med centrumfunk-
tioner bör utformningen utgå från båda dessa 
aspekter och skapa en unik karaktär som förstärker 
Träslövsläges identitet.

PLANPROGRAMFÖRSLAG - STRÅK

5 M
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D. Ett större grönblått stråk föreslås mellan de nya 
bostadsområdena. Se illustration nedan. Stråket får 
en generös bredd för att skapa en distans och un-
derlätta för orienterbarheten i området. Stråket ut-
gör med sin storlek även plats för dagvattenhante-
ring med en naturlig karaktär och ger möjlighet för 
ett större rekreationsområde centralt i programom-
rådet. Dagvattnet föreslås bestå av ett meandrande 
vattendrag som breddas upp i olika partier 
för att möjliggöra dagvattenrening.  
Eventuellt kan det även vara en 
plats där ett område anläggs 
för en våtmark. Hela områ-
det föreslås utformas för 
att klara större översväm-
ningar.  Inom området 
ryms fl era naturtyper 
med höga naturvär-
den såsom våtäng och 
torrängsmark. Ytor 
med hagmarkskaraktär 
med inslag av fruktträd 
och bärbuskar gynnar 
den biologiska mångfal-
den och blir en fruktträd-
gård för bostadsområdena 
intill. Även andra odlingsfor-
mer bör studeras vidare och kan 
vara aktuella här.  

E. Stråket kopplar samman den nya stadsdelpar-
ken och lekplatsen med skolområdet och befi ntlig 
bebyggelse vid Kvarnvägen. Stråket bör förstärka 
naturvärden på platsen  med lekfulla inslag som 
kopplar samman skolgården med lekplatsen. I strå-
ket bör även fi nnas möjlighet till odling.

F. Stråken i dessa södra delarna kopplar samman 
den öppna jordbruksmarken i öster med naturre-
servatet i väster. Det bör även fi nnas en koppling 
norrut över Kagabäcksvägen mot område 11. Öster 
om område 14 föreslås ett större grönområde där 
marken är sank och inte lämplig för bostads-
bebyggelse. I de södra delarna möjliggörs 
för dagvattenhantering som kopplar 
samman grönstrukturen i öst-väst-
lig riktning. 

G. Utmed hela vägsträckan i nord-sydlig riktning 
föreslås ett grönblått stråk med gatukaraktär. Här 
kan grönskan bestå av grupper med träd och högre 
buskar i kombination med grönska som tar hand 
om vägdagvatten. Istället för ensartade alléer är 
det viktigt att få in en mångfald med växtlighet som 
stöttar den biologiska mångfalden och ger olika 
upplevelser längs vägen, gärna med anknytning till 

karaktärerna som skapas i de öst- västliga 
stråken. 

KOMPENSATION 
NATURVÄRDEN

Inom programområdet 
fi nns fl era naturvärden 
idag där de högsta vär-
dena har försökts att 
bevaras. Naturvärden 
riskerar att påverkas 
dels genom ianspråkta-
gande av mark och dels 

genom slitage. Program-
förslaget innehåller fl era 

aspekter för att möta visio-
nens ambition att bevara och 

förstärka befi ntliga värden då 
många arter genom evolutionen 

har anpassat sina behov i form av föda 
och boplats till våra inhemska arter. 

Detta föreslås ske på fl era sätt genom utformning-
en av de grönblå stråken och platserna av både of-
fentlig och privat karaktär inom bostadsområdena. 
Där höga naturvärden tas bort ska de kompenseras. 
Exempel på ekosystemtjänster i detta område är 
fl ödes- och näringsreglering samt skapande av eko-
logiska och rekreativa värden genom anläggande 
av dagvattendammar, användning av pollinerande 
växter i planteringar, träd som temperaturreglera-
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re, kolkälla och bullerskydd samt spridningskorri-
dorer för olika arter. 

För detaljerad information om vilka kompensa-
tionsåtgärder som planeras se även underlag PM - 
Påverkan på Natura 2000-området Gamla Köpstad 
och förslag till skyddsåtgärder. 

HÅLLBART RESANDE
Varbergs trafi kstrategi2 är att uppnå ett eff ektivt 
och hållbart trafi ksystem som även skapar en 
attraktiv och fungerande stad. För att utvecklingen 
av Träslövsläge och Gamla Köpstad ska kunna bidra 
till den hållbara utvecklingen behöver följande 
uppfyllas:

• Hållbara transportsätt, så som gång, cykel och 
kollektivtrafi k, måste främjas så att andelen för 
dessa ökar.

• Transportefterfrågan och/eller transport-
behovet måste minska utan att tillväxten 
hämmas.

• Fordon och infrastruktur behöver vara mer 
miljöanpassade.

För att kunna lösa detta behöver planprogrammet för 
del av Gamla Köpstad och Östra Träslövsläge bland 
annat lägga fokus vid att ge goda förutsättningar för 
gång- och cykeltrafi k, bland annat genom att skapa 
ett sammanhängande nät av gång- och cykelvägar. 
Där gång- och cykelvägarna passerar bilvägar 
behöver det även vara säkert för gångtrafi kanter 
och cyklister att passera, exempelvis 
genom att anlägga hastighetssäkrade 
passager. 

Vid kollektivtrafi khållplatser 
och andra målpunkter, så 
som skolor, aff ärer och 
arbetsplatser, är det 
även viktigt att tänka 
på att det fi nns goda 
möjligheter att parkera 
cykeln säkert och gärna 
med väderskydd.

Genom att skapa 
möjligheter för en smidig 
och eff ektiv kollektivtrafi k 
blir det ett likvärdigt alternativ 
till bilen. Kollektivtrafi ken ska 

² Beslutad av kommunfullmäk-
tige 2015-10-20

ges prioritet framför bilen genom att exempelvis 
skapa gena bussvägar. Det behöver även fi nnas 
närhet till en hållplats. En rekommendation är att 
det ska fi nnas en hållplats inom 400 meter från 
bostaden eller verksamheten. Det ska även vara 
smidigt att byta mellan olika transportmedel, 
exempelvis ska boende och besökare i området 
kunna cykla till en hållplats, parkera sin cykel och 
ta kollektivtrafi k till sin slutdestination. Ett annat 
alternativ för att främja ett hållbart resande är att 
det skapas möjligheter för samåkning och bilpool, i 
programmet/respektive detaljplan bör möjligheter 
och ytor för detta tillskapas. Mobilitetshubbar är 
en plats som kan husera allt från bilpool, elcyklar 
såväl som skåp för matleverans, eller andra saker 
som det fi nns behov av att dela hushåll emellan. 
Föreslagna platser för sådana mobilitetshubbar 
är inom planprogrammet vid Tångvägen, den nya 
skolan och där bussen ansluter till Västkustvägen. 

I framtiden är det möjligt att fl er fordon drivs 
med elektricitet, för att klara detta behov kan el-
ledningar behöva uppdimensioneras för att inte 
riskera att överbelasta elnätet.

MOBILITY MANAGEMENT
Mobility management handlar om att arbeta 
med åtgärder som underlättar hållbart resande. 
Människor är som mest benägna att förändra sina 
vanor i samband med en större förändring, som 
exemeplvis en fl ytt. För att underlätta för det va-
let fi nns olika åtgärder att arbeta med. För boende 
inom området kan det handla om följande; 

- Bra och rymliga cykelrum med plats 
för vanliga cyklar, lådcyklar samt 

cykeltillbehör som cykelkärror 
och liknande. 

- Utrymme för cykelservice. 

- Cykelparkering utomhus 
med möjlighet till 
ramlåsning i anslutning 
till bostaden, för boende 
och besökare till de 
boende. 

- Tillgång till cykelpool, 
med möjlighet att låna 

lastcykel eller cykelkärra 
för storhandling. 

- Medlemskap i bilpool istället 
för parkeringsplats. 

- Att de mest attraktiva parkeringsplatserna 

PLANPROGRAMFÖRSLAG - STRÅK
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är reserverade för poolbilar, med möjlighet till 
laddning av elfordon.

För företag som vill stärka sin miljöprofi l kan 
olika cykelfrämjande åtgärder vara ett led i 
den utvecklingen. Åtgärderna kan med fördel 
samordnas med behovet för de boende i området. 

Det kan handla om att anställda erbjuds: 

- Tillgång till cykelpool med specialcyklar för 
tjänsteresor. 

- Service av den privata cykeln. 

- Utrymme för cykelservice. 

- Goda möjligheter att parkera sin privata cykel. 

- Erbjudande om att cykla till och från arbetet på 
arbetstid. 

Vid utvecklingen av gång- och cykelstråk är fokus 
på barnperspektivet alltid viktigt. Detta innebär att 
så långt det är möjligt skapa säkra och trygga gång- 
och cykelkopplingar till och från skolan och andra 
mötespunkter. Stråken ska i första hand vara bilfria 
och väl belysta för att upplevas trygga. 

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK
I norr-södergående riktning föreslås ett gång- 
och cykelstråk, ett så kallat tvärstråk, genom hela 
planprogramsområdet vilket till stora delar är skiljt 
från biltrafi k. På de ställen där tvärstråket passerar 
bilvägar ska det fi nnas hastighetssäkrade passager 
över vägen. Längs de uppsamlingsgator som fi nns 
i området ska det fi nnas gång- och cykelvägar. På 
kvartersgator där hastigheterna och antalet bilar är 
lägre kan cykling ske i blandtrafi k, men i anslutning 
till skolor och förskolor ska det fi nnas gång- och 
cykelvägar.

I fl ertalet av de grönstråk som går i öst-västlig 
riktning ska det vara möjligt att både gå och cykla. 
Beroende på syftet med gång- och cykelvägen kan de 
antingen ha en mer rekreativ karaktär eller utgöra 
en del i det allmänna transportnätet. Skillnaderna 
för detta kan innebära olika standarder på 
markbeläggning, belysning med mera. 

I framtiden kan gång- och cykelvägen 
längs med Västkustvägen komma att bli ett 
arbetspendlingsstråk. Varbergs kommun har dock 
i dagsläget valt att sätta en gräns för utveckling av 
arbetspendlingsstråk till 6,5 km från stadskärnan.  
Detta, då den sträckan för de fl esta, tidsmässigt går 
att jämföra cykel/el-cykel med bil. Programområdet 
är ca 10 km från stadskärnan. 

KOLLEKTIVTRAFIKSTRÅK
Kommunen jobbar aktivt för att kollektivtrafi ken 
ska vara ett attraktivt alternativ till bilen. För att 
uppnå detta behöver den ha god framkomlighet, 
men ändå nå ett stort upptagningsområde. För att 
kollektivtrafi ken dessutom ska räknas som snabb 
bör en bussresa ta max 30% längre tid dörr till 
dörr än bilen. I takt med att planområdet växer 
fram behöver kollektivtrafi ken utvecklas både 
som linjesträckning och tidsmässigt. Med ett ökat 
resandeunderlag bör detta vara möjligt, både för 
stads- och regionbussar.

I framtagandet av programområdets trafi kstruktur 
har möjligheten att lägga om stadsbusslinjen setts 
över. Målet är att det ska vara en gen och attraktiv 
linje som går genom Fiskebåtsvägen och Tångvägen 
som nås av många boende. Det kommer ske en 
fortsatt dialog kring exakta linjedragningen med 
Hallandstrafi ken. 

I ett första skede kan delar av busslinjen tas i trafi k 
för att i ett senare skede när de södra etapperna 
byggs ut ges möjlighet att förlänga busslinjen. 
Framförallt är det av stor vikt att kollektivtrafi ken 
är på plats samtidigt som bebyggelsen kommer på 
plats. Det är alltid enklare att lägga om sina vanor i 
samband med en sådan större omställning som det 
innebär att fl ytta till en nytt område. 

En förlängning av turen innebär att den tar längre 
tid att köra från start till ändpunkt. Det innebär även 
att resenärsunderlaget ökar vilket kan motivera till 
fl er turer och i förlängningen mer möjligheter till 
ett hållbart resande. 

Utöver stadsbusstrafi ken inom området fi nns även 
närheten till Västkustvägen där den regionala 
trafi ken passerar och där det fi nns möjlighet till en 
eventuell snabblinje som inte går genom samhället. 

BILTRAFIKSTRÅK
Varbergs kommun har tagit fram en teknisk 
handbok vars syfte är att underlätta vid planering 
och precisera de krav kommunen ställer på allmän 
platsmark, så som vägar, parker och torg. Den 
tekniska handboken delar in gator och vägar i två 
kategorier; Huvudgator och Lokalgator. Dessa har 
i sin tur underkategorierna Genomfartsgata och 
Uppsamlingsgata (huvudgator) samt Industrigator, 
Infartsgator och Kvartersgator (lokalgator). I 
framtagandet av vägstrukturen i planprogrammet 
för Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad har dessa 
benämningar använts.
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GC-VÄG        GRÖNYTA/PARKERING  KÖRVÄG             
3 M         2.5 M   6 M             

GÅNGVÄG CYKELVÄG GRÖNYTA   KÖRVÄG             GÅNGVÄG
2 M  2.5-3 M  3 M    7-7.5 M             2-3 M
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Huvdgata Lokalgata

Gata Genomfarts-
gata

Uppsamlingsgata Industrigata Infartsgata Kvartersgata

Hastighet 60 km/h 40 km/h 40 km/h 40/30 km/h 30 km/h

Bredd 7-7,5 m 6,5-7 m 7,5 m 6 m 5,5 m

Gång Ja Ja Ja Kan fi nnas Blandtrafi k

Cykel Ja Ja Ja Kan fi nnas Blandtrafi k

Kollektivtrafi k Kan fi nnas Kan fi nnas  Kan fi nnas Kan fi nnas Nej

Utfartsavstånd 75 m 75 m
Exempel Västkustvägen Fiskebåtsvägen Trålvägen Skepparevägen Mastvägen

Genomfartsgata: En viktig förbindelse mellan 
områden. Se sektion på nästa sida. 

Uppsamlingsgata: En viktig förbindelse i 
området. Är en del av stomnätet för kollektivtrafi k 
och/eller del av huvudnät för cykel med cykeltrafi k 
på körbana och/eller del av ett gångfartsområde. Se 
sektion på nästa sida. 

Industrigata: En länk i det lokala vägnätet som 
förmedlar trafi k inom ett industriområde.

Infartsgata: En länk i det lokala vägnätet för 
biltrafi k som ansluter till huvudvägnätet och som 
är uppsamlande gata med stor andel extern trafi k. 
Se sektion på nästa sida. 

Kvartersgata: En länk i det lokala vägnätet som 
förmedlar trafi k inom ett bostadsområde och som har 
intilliggande fastigheter som start- och målpunkt.

Infartsgator och kvartersgator bör utformas så att 
raksträckor som är längre än 70–75 meter undviks 
för att skapa god hastighetsefterlevnad. Vändzoner 
ska undvikas till förmån för ”rundkörning”. 
Lokalgatorna i områdena föreslås vara 4,5 meter 
belagd yta och med ett vägområde på 6 meter. Vid 
fl er än 25 hushåll föreslås en separerad gångbana 
följa utmed lokalgatan. 

Ovan  visas en tabell för vad de olika gatukategorierna 
innebär.

Samtliga gator inom området kommer utgöra stråk 
för hantering av skyfall vid händelse av detta. När 
ledningarna går fulla behöver vägarna utgöra den 
alternativa vägen för vattnet att rinna bort från 
fastigheter mot recipienten. 

TRAFIK INOM PROGRAMOMRÅDET
I den framtagna trafi kutredningen har framtida 
trafi kfl öden studerats för att analysera kapaciteten 
i korsningar mot Västkustvägen samt på en 
del sträckor inom programområdet. Utifrån 
trafi kprognoser och planerad utbyggnad kan 
kritiska stråk identifi eras och analyseras. Detta har 
sedan legat till grund för den trafi kstruktur som 
föreslås inom programområdet. 

Utifrån den ökade andelen bostäder som föreslås 
inom programområdet kommer även en förbättrad 
anslutning mot Västkustvägen att krävas framförallt 
för den södra delen. Där har två olika scenarios 
studerats där det ena innebär en ny koppling 
mot Västkustvägen med en trevägskorsning strax 
söder om cirkulationen vid Tångvägen. Det andra 
scenariot innebär en utbyggd och förbättrad 
trafi ksituation i korsningen Ås där Västkustvägen  
760 möter väg 768 söderifrån. Även kapaciteten 
vid cirkulationsplats Vare där Tångvägen möter 
Västkustvägen/Lantmannavägen har studerats. 

Trafi kstrukturen som föreslås genom 
programförslaget innebär en utbyggnad av befi ntligt 
vägnät samt en ny koppling i nord-sydlig riktning 
genom programområdet. Hur trafi kstrukturen 
ser ut inom de olika nya bostadsområdena 
har inte studerats utan det hanteras i nästa 
steg vid detaljplaneläggning.  Av de alternativ 
som studerats för en koppling av programmet 
mot Västkustvägen har en ny cirkulation i en 
förlängning av Sejernäsvägen valts bort. Istället 
föreslås det att anslutningen i söder byggs om till 
cirkulationsplats, för att hantera den tillkommande 
trafi k som uppstår. Detta har bedömts som det 
bättre alternativet då det är en befi ntlig vägkorsning, 
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med god kapacitet som förbättras genom en 
utbyggnad, den stör inte det grön-blå stråket och 
kopplingen mot detta. Även nackdelarna med en ny 
koppling som innebär sämre framkomlighet på 
Västkustvägen o c h 
en större 

inverkan 
på det grön- b l å 
stråket har bidragit i bedömningen. 

Den nord-sydliga kopplingen från Fiskebåtsvägens 
förlängning söderut skapar förutsättningar för en 
gen och rak sträckning genom programområdet, 
vilket är bra för en smidig kollektivtrafi klösning. 
Den bidrar också till en mer jämn fördelning 
av trafi ken vilket krävs för att det inte ska bli 
kapacitetsproblem på andra vägar. 

Gatustrukturen i de södra delarna kopplar på 
vid Kagabäcksvägen ut mot Morupsvägen/
Västkustvägen/E6:an. Alternativet att ha en genare 
dragning från skolområdet/delområde 10 har tagits 
upp som alternativ. I nuläget bedöms inte en sådan 
lösning vara aktuell men möjligheten att utreda 
alternativet utesluts inte.  

Utgångspunkten är att skapa goda förutsättningar 
för att så många som möjligt ska välja gång, cykel 
samt kollektivtrafi k framför bilen, framförallt för 
kortare resor. Samtliga åtgärder tillsammans med 
mobilitetslösningar är av stor vikt för att bidra till 
en minskad biltrafi k. Oavsett åtgärder kommer 
dock belastningen på vägsystemet att öka och för att 

upprätthålla en säker och trygg trafi kmiljö krävs 
samtliga ovan nämna åtgärder. Området har 

en god potential att öka de hållbara resorna 
och dämpa den tillkommande biltrafi ken. 

En tidig satsning på åtgärder som går 
mot ett hållbart resande innebär en 
minskad risk för behovet av åtgärder 
för ökad kapacitet på bilvägnätet.  

AVLÄMNING OCH PARKERING 
VID SKOLOR 
Trafi ksituationen runt skolor har 
de senaste åren markant förändrats 
då ett beteende där barnen skjutsas 
med bil till skolan har befästs. Vi 

har hamnat i ett läge där föräldrar 
skjutsar sina barn för att de anser att 

trafi kmiljön runt skolan är för farlig 
och det gör i sin tur att det blir ännu 

fl er bilar runt skolorna, vilket försämrar 
trafi kmiljön ytterligare. När en ny skola i 

Gamla Köpstad anläggs och om Ankarskolan 
utvecklas är det viktigt att ta hänsyn till 

trafi kmiljön och trafi ksäkerheten runt skolan. 
Förslagsvis anläggs avlämningszoner och parkering 
200-300 meter utanför skolområdet alternativt 
placeras den nya skolan så att biltrafi k som har 
skolan som målpunkt inte behöver köra igenom 
bostadsområdet. I detaljplaneskedet studeras 
vilken lösning som blir bäst vid utvecklingen av 
den nya skolan. Detta möjliggör att skolbarnen får 
möjlighet att röra på sig innan skoldagen börjar och 
de barn som går eller cyklar till skolan behöver inte 
utsättas för onödiga trafi kfaror.

Vid planeringen av gång- och cykelstråk är målet att 
skapa så många bilfria gång- och cykelkopplingar 
mot skolan som möjligt för att uppmuntra så många 
som möjligt att ta sig till skolan till fots eller med 
cykel. Trygghetsaspekter som belysning längs hela 
sträckorna är viktiga att beakta. 

PLANPROGRAMFÖRSLAG - STRÅK
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BEBYGGELSE

BOSTÄDER FÖR ALLA
Bebyggelsens bidrag till en social hållbarhet handlar bland 
annat om att skapa bostäder för människor med olika behov 
och livssituationer. Genom olika bostadstyper och upplå-
telseformer skapas förutsättningar för att en bred grupp av 
människor ska kunna bosätta sig inom ett område. Radhus 
och  kedjehus blandas med småhus samt inslag av fl erbo-
stadshus. För att skapa en god kommunal service kommer 
det utöver bostäder även utvecklas skola, förskola och annan 
service inom området. 

BEBYGGELSE MED LOKAL IDENTITET
Utvecklingen av de två områdena kommer bli som nya årsringar 
men samtidigt är det av stor vikt att bebyggelsen får ett form-
språk som känns väl anpassat till platsen och bidrar till deras 
lokala identiteter. Kvaliteter som är viktiga att bevara och som 
ska fi nnas med i utvecklingen av de nya områdena handlar om 
proportioner, skala, färgsättning, takform, materialval, husens 
placering och förhållande till gatan, gaturummet, gröna tomter 

och framförallt strukturen på bostadsområdena. 

BOENDE MED ODLING I FOKUS
Programområdet består till stor del av jordbruksmark. 
En inriktning i programmet handlar om att kunna ut-
nyttja denna kvalitet och därmed skapa unika möjlig-
heter för människor som vill kombinera boendet med 
möjligheten till odling. Ett livstilsboende där odling 
ligger i fokus, som antingen kan fungera så att man har 
en egen lott eller att en förening gemensamt brukar jor-
den. 

Bild från bostadsrättsföreningen HSB Ryttaren i Varberg, 
foto Anna Modigh. 
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PLANPROGRAM - BEBYGGELSE

Teckenförklaring
  Programområdesgräns
  Delområden bebyggelse småhus
  Delområden bebyggelse gatuhus/småhus
  Delområden bebyggelse flerbostadshus
  Service/verksamheter
  Utredningsområde verksamheter/bostäder
  Område utbyggnad skola, förskola och idrottsändamål
  Befintlig bebyggelse
  Viktiga siktlinjer
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Den nya bebyggelsen bör ges olika karaktärer i 
norr och söder, för att knyta an till omgivande be-
byggelse och landskap. Bebyggelsen kommer bestå 
av fl era olika bostadstyper och upplåtelseformer. 
Syftet är att skapa möjligheter för människor med 
olika behov och livssituationer vilket också bidrar 
till en socialt hållbar utveckling. 

Då bebyggelsen kommer utvecklas över ett längre 
tidsperspektiv kommer det skapa årsringar av olika 
karaktärer. Redan idag ligger det tydliga årsringar 
som visar hur Träslövsläge och Gamla Köpstad har 
byggts ut över en längre tidsperiod. Detta bedömer 
vi är en kvalité som ska tas tillvara. Nya årsringar 
ger nya karaktärer, men ska samtidigt anpassas till 
befi ntliga strukturer för att skapa en god helhet. 

Planprogrammet syftar till att ta fram riktlinjer och 
förhållningssätt som underlag då all tillkomman-
de bebyggelse kommer föregås av en detaljplan. I 
detaljplanen går man mer in i detalj kring vilken 
typ av bebyggelse som föreslås, höjder och andra 
förhållningssätt som är anpassade till de olika plat-
serna utifrån planprogrammets riktlinjer. 

För att ge en tydligare bild av vilken bebyggelse 
som föreslås inom planprogramområdet är de in-
delade i tre olika kategorier; gatuhus, småhus och 
fl erbostadshus. Rekommendationer för respektive 
kategori fi nns sammanställt nedan. De höjder som 
anges har utgjort underlag när beräkningar på för-
väntade antalet bostäder i området genomförts och 
är vägledande men prövas i varje detaljplan. Plan-
programmet är också indelat i olika etapper och det 
fi nns sammanfattat för varje delområde vilket ka-
tegorier som bedöms lämpliga på de olika delom-
rådena. 

GATUHUS
Kategorin gatuhus representerar en 
tätare och mindre skala på bebyg-
gelsen som ofta ses i radhus och 
kedjehus. Tomterna kan varie-
ra mellan 150-400 kvm och 
bebyggelsen kan vara sam-
manbyggd i gränsen. För att 
undvika en allt för enformig 
struktur ska det inom om-
rådet variera vilket antal hus 
som är sammanbyggda från 
parhus upp till max fem hus i 
följd innan det blir ett släpp.  Höj-
den kan variera husen emellan för 
att inrymma ett fl ertal lägenheter. Va-
riation skapas till exempel genom kulör/

material/detaljer eller förskjutningar mot gaturum-
met. Den tätare strukturen kan skapas genom ett 
smalt gaturum tillsammans med en kort förgårds-
mark. Vägledande höjder för kategorin gatuhus är 
1-3 våningar, variationen förespråkas. 

SMÅHUS
Kategorin småhus omfattar alla friliggande en- 
till tvåbostadshus. För denna typ av bostäder blir 
även tomtstorleken något större och kan variera 
mellan 500-800 kvadratmeter. I dessa områden 
uppnås en variation lättare när det blir fribyggar-
tomter och alla väljer olika typer av hus. Beroende 
på vilket område man vill skapa kan det fi nnas an-
ledning att styra upp någon detalj för att samman-
binda området till en helhet, till exempel genom 
taklutning eller takmaterial. Detta säkerställs i de-
taljplaneskedet. Vägledande höjder för småhus är 
1-2 våningar och gäller en- till tvåbostadshus. 

FLERBOSTADSHUS
Inom programområdet är det främst tänkt en 
utveckling med fl erbostadshus kring det lokala 
centrumet. Flerbostadshusen är de byggnader 
inom planprogramområdet som tillåts gå upp 
lite mer i höjd. Planprogrammet föreslår inget 
exakt våningsantal utan varje område prövas i 
kommande detaljplaner, viktiga aspekter är att det 
ska smälta in i landskapet och sin omgivning. Det 
är av stor vikt att skapa en variation och mångfald i 
bostadsområdet för att få en attraktiv bostadsmiljö.  
Exempel på sådan variation kan vara olika höjder 
på husen, skillnader i fasadmaterial och kulörer. 
I de områden där fl erbostadshusen gränsar till 
befi ntlig bebyggelse är det av stor vikt att anpassa 
höjderna och exempelvis trappa upp antalet 

våningar. Vägledande höjder vid beräkningar 
för kategorin fl erbostadshus är ca 

4 våningar, dock är variationen 
förespråkad. 

KVALITETSPRO-
GRAM
I samband med framta-
gandet av detaljplaner 
för de olika deletapper-
na i programområdet 
bör kvalitetsprogram tas 

fram. Ett kvalitetsprogram 
är ett uttryck för en gemen-

sam ambition, en kvalitets-
nivå, som alla parter förbinder 

sig att garantera beträff ande ar-
kitektoniskt uttryck, material, utfö-
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rande och hållbarhet utifrån ett ekologisk, socialt 
och ekonomiskt perspektiv. 

I ett kvalitetsprogram kan både den övergripande 
strukturen så väl som utformningen av bebyggelse 
beskrivas. 

För den övergripande strukturen handlar det 
om byggnadernas förhållande och placering till 
gaturummet, utformning av gränser och par-
keringslösningar. Här kan även den allmänna 
platsmarken ingå med gaturummen och grön-
strukturen för att skapa genomgående lösning-
ar. 

Utformningen av bebyggelsen bör behandla 
kvarterens uppbyggnad tillsammans med den 
enskilda byggnaden så att det skapas en fi nstämd 
helhet. Kvalitetsprogrammet bör också ta fram rikt-
linjer för takutformning, balkonger, material och 
kulörer  med syftet att få en variationsrik men ändå 
sammanhållen helhet. 

DELOMRÅDEN
På följande sidor presenteras vad som föreslås för 
respektive delområde. För bebyggelsen anges en 
uppskattning av antalet bostäder som baseras på 
områdets yta och vilken kategori som föreslås inom 
området. Slutliga antalet bostäder beror på om det 
blir den lägre eller högre exploateringen och detta 
fastställs först i detaljplan. Fullt utbyggt kan plan-
programmet möjliggöra för allt ifrån 1500-2100 
bostäder. Se karta på nästa sida för indelningen av 
delområdena. 

1. Delområde 1 ligger utmed  Fiskebåtsvägen. 
Marken ägs av kommunen. För området föreslås 
bostadsbebyggelse med en blandning av katego-
rierna gatuhus och småhus för att skapa ett varierat 
område. Beroende på hur området kombineras kan 
det bli mellan 70-95 bostäder. I den norra delen 
möter bebyggelsen befi ntlig villabebyggelse varför 
det är lämpligt med småhus i denna delen av om-
råde 1. I den västra delen möter området ett grön-
stråk samt låg fritidshusbebyggelse vilket den nya 
bebyggelsen ska anpassas till. Det skapas med för-
del entréer mot grönstråket för att bidra till en tryg-
gare miljö. Kopplingar mot skolan och befi ntligt 
stråk i norr mot villabebyggelsen ska bevaras och 
förstärkas. Anslutningen till område 1 och 3 kräver 
eventuellt en cirkulation, detta får utredas vidare i 
detaljplaneskedet. Här krävs eventuellt arkeologisk 
utredning av fornminne. 

2. Delområde 2 ligger utmed Fiskebåtsvägen. Mar-
ken ägs av kommunen samt en privat fastighet. För 
området föreslås bostadsbebyggelse av kategorin 
småhus. Troligtvis blir området fribyggartomter 
som är kopplat till kommunens tomtkö. Inom om-
rådet kan det bli ca 10-12 tomter. Mellan område 
2 och 3 sträcker sig ett stråk som föreslås bevaras 
som grönstråk och koppling ut mot Västkustvägen. 
Här krävs eventuellt utredning av fornminne samt 
buller. 

3. Delområde 3 ligger utmed Fiskebåtsvägen.
Marken ägs av kommunen. För området föreslås 
bostadsbebyggelse av kategorin gatuhus med va-
rierande våningsantal inom området. Beroende på 
hur området utformas och kombineras kan det bli 
mellan 100-140 bostäder. Genom en gårdsliknande 
struktur kan bullersituationen hanteras samtidigt 
som gemensamma innergårdar med möjlighet för 
gemensam odling tillskapas. Söder om området be-
hålls en grön koppling som går mellan Knarråsen 
och ut mot Västkustvägen. Bebyggelsen vänder sig 
med fördel ut mot Fiskebåtsvägen med sina entréer 
för att skapa en trygg miljö mot gatan. Anslutning-
en till område 1 och 3 kräver eventuellt en cirku-
lation, detta får utredas vidare i detaljplaneskedet. 
Närheten till Tvååkers-Ås 3:33 där skrot hanterats 
kan föranleda ett behov av en markmiljötekniska 
undersökning i samband med detaljplanen. 
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4. Delområde 4 ligger utmed norra sidan av Tång-
vägen intill Knarråsen. Marken ägs av kommunen. 
För området föreslås bostadsbebyggelse med möj-
lighet till centrumfunktioner i bottenvåning för 
byggnaderna som placeras ut mot centrumstråket. 
Bebyggelsen som föreslås är av kategorin fl erbo-
stadshus. Förslagsvis kan det bli någon slags torg-
bildning i anknytning till entrén mot stadsdelspar-
ken.  Tydliga kopplingar förbi och genom området 
mot skolan ska fi nnas. Beroende på hur området ut-
formas och kombineras kan det bli mellan 80-120 
bostäder. Bebyggelsen inom området vänder sig 
med fördel mot stråken för att bidra till en tryggare 
miljö. Utmed den södra delen mot Tångvägen lig-
ger gång- och cykelvägnätet som kopplar samman 
västra Träslövsläge med den östra delen och cen-
trumstråket. Området har naturvärden utpekade 
vilket också får hanteras i detaljplaneskedet. 

5. Delområde 5 ligger utmed norra sidan av Tång-
vägen. Marken ägs av kommunen. Den norra delen 
av område 5 föreslås som utvecklingsområde för 
skola och idrott. Den södra delen mot Tångvägen 
föreslås för bostadsbebyggelse av kategorin fl erbo-
stadshus. Området lämpar sig för utveckling av bo-
städer för särskilda grupper med sitt centrala läge. 
I det sydvästra hörnet ligger en dagvattendamm. 
Området kring dammen föreslås som en mindre 
parkbildning för att tillgodose områdets tillgång till 
bostadsnära natur. Genom och förbi området bör 
det fi nnas gång- och cykelstråk som skapar tydliga 
kopplingar mellan skolan och Tångvägen. Beroen-
de på hur området utformas kan det bli mellan 200- 
250 bostäder. Bebyggelsen inom området vänder 
sig med fördel med entréer mot stråken för att bidra 
till en tryggare miljö. I samband med detaljplan kan 
en fördjupad markmiljöteknisk utredning komma 
att krävas pga den tidigare nedlagda deponin inom 
området. 

6. Delområde 6 ligger utmed Tångvägens söd-
ra sida där vägen svänger rakt söderut. Marken är 
privatägd. För området föreslås bostadsbebyggelse 
med möjlighet till centrumfunktioner i bottenvå-
ning för byggnader som placeras mot centrums-
tråket. Bebyggelsen som föreslås uppföras är av 
kategorin fl erbostadshus kombinerat med gatu-
hus. Området ligger i nära anslutning till befi ntlig 
bebyggelse och ska anpassas höjdmässigt däref-
ter. Beroende på hur området utformas kan det bli 
mellan 60-85 bostäder. Bebyggelsen inom området 
vänder sig med fördel med sina entréer mot strå-
ken för att bidra till en tryggare miljö. Det nordväs-
tra hörnet som vänder sig mot Knarråsen och den 

föreslagna stadsdelsparken bör få en utformning 
som möter och bidrar till den plats som skapas här. 

7. Delområde 7 ligger söder om Tångvägen mel-
lan det befi ntliga serviceområdet och bostadsbe-
byggelse. Marken ägs både av kommunen och pri-
vat. För området längst norrut föreslås en vidare 
utveckling av kommunal service medan den södra 
delen föreslås för bostadsbebyggelse. Bebyggelsen 
föreslås uppföras i huvudsak av kategorin fl erbo-
stadshus. Beroende på hur området utformas och 
kombineras kan det bli mellan 150-220 bostäder 
tillsammans med ca 1,2 hektar kommunal service. 
Den kommunala servicen innebär plats för utbygg-
nad av befi ntlig förskola med fyra avdelningar. Det 
fi nns även önskemål om möjlighet till utveckling 
av vårdcentral/familjecentral i området. Sydväst 
om område 7 möter lokalgatorna den södergående 
genomfartsgatan i en cirkulation för fördelning av 
trafi ken. 

8. Delområde 8 ligger sydväst om Skaldjursvä-
gen. Marken ägs privat. För område 8 föreslås en 
utveckling av bostadsbebyggelse av kategorin ga-
tuhus. Beroende på hur området utformas kan det 
bli mellan 200-250 bostäder. I område 8 möter 
bebyggelsen ett stort grön-blått stråk samt grönst-
ruktur åt nästan alla håll. Utformningen och mötet 
däremellan är viktigt för att skapa trygga miljöer. I 
sydväst möter det grön-blå stråket befi ntliga dag-
vattendammar och sträcker sig sedan österut hela 
vägen bort mot Västkustvägen. 

9. Delområde 9 ligger söder om område 7 och
omfattar även det föreslagna verksamhetsområdet 
utmed Västkustvägen. Marken ägs av både kommu-
nen och privat. Inom område 9 föreslås bostadsbe-
byggelse av kategorin gatuhus. Verksamhetsområ-
det föreslås bli ett komplement till det befi ntliga 
med kontor, lager och skrymmande varor. Områ-
det mellan verksamhetsområdet och bebyggelsen 
samt vägen fi nns ett område som både kan bli bo-
städer och verksamheter, inriktningen får utredas i 
kommande detaljplan. Området kan ge ca 150-220 
bostäder. Mötet mellan verksamhetsområdet och 
bostadsbebyggelsen bör ses över i kommande de-
taljplanearbete. 

Rakt söder om område 9 kommer det stora grönblå 
stråket som utgör inte bara ett dagvattenstråk utan 
en identitetsskapande skiljelinje mellan Träslövslä-
ge och Gamla Köpstad. Det grön-blå stråket blir ett 
nytt viktigt stråk som fyller viktiga ekosystemtjäns-
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ter som rekreation, bättre lokalklimat och biologisk 
mångfald. För område 9 är det också viktigt att ar-
beta med mötet mot omgivande strukturer och grö-
nområden för att skapa trygga miljöer. 

10. Delområde 10 ligger rakt söder om
Sejernäsvägen. Marken ägs av både kom-
munen och privat. Inom detta område 
föreslås att en ny skola med idrottshall 
samt förskola lokaliseras. Skolom-
rådet ska ta hänsyn till intilliggande 
bebyggelse dels vad gäller uppläg-
get av skolområdet utifrån placering 
av byggnader samt höjdmässigt. Ett 
respektavstånd i form av ett smalare 
grönstråk ska fi nnas mellan skolområ-
det och befi ntlig bebyggelse. Inom sko-
lområdet föreslås även en så kallad mo-
bilitetshub, läs mer på s. 22. För resten av 
området föreslås bostadsbebyggelse av kate-
gorin gatuhus kombinerat med småhus. Om-
rådet bedöms kunna ge 150-200 bostäder. I den 
västra delen ligger ett grönområde med en stads-
delslekplats. Genomfartsgatan som går söderut 
från Tångvägen genom programområdet utgör ett 
huvudstråk och inom område 10 sker en fördelning 
av trafi ken genom en cirkulationsplats, exakt place-
ring av cirkulationen fastställs i detaljplaneskedet.  
Mötet med omgivningen och grönstråket i norr är 
viktigt att ta hänsyn till för att skapa trygga miljöer. 

11. Delområde 11 ligger norr om Kagabäcksvägen
och marken är enbart privatägd. Inom området fö-
reslås bostadsbebyggelse av kategorin gatuhus och 
småhus. Området bedöms kunna ge 200-250 bo-
städer. I mitten av området norr om Kagabäcksvä-
gen fi nns ett område för en dagvattendamm. I kom-
mande planering är det viktigt att säkerställa ett 
grönt stråk genom området för att koppla samman 
grönstrukturen i öst-västlig riktning. I den nord-
västra delen av grönområdet föreslås en ny stads-
delslekplats anläggas. 

12. Delområde 12 ligger direkt söder om Ka-
gabäcksvägen och är enbart privatägd. För området 
föreslås bostadsbebyggelse av kategorin gatuhus 
och småhus. Området bedöms kunna ge 40-65 bo-
städer. I den fortsatta planeringen är det viktigt att 
säkerställa en grön koppling från dagvattendam-
men i område 11 ner söderut genom området som 
möter grönområdet i väster. Viktiga siktlinjer mel-
lan det öppna landskapet och Jöns Trulsgård har 
bevarats samt ett respektavstånd mot gården. De 

öppna markerna kan med fördel användas för od-
ling i gemensam regi av kommande bostäder. 

13. Delområde 13 ligger i de södra delarna av pl-
anprogramområdet utmed Kohagavägen. Marken 
är privatägd. För området föreslås bostadsbebyg-
gelse av kategorin gatuhus och småhus. Området 
bedöms kunna gec 40-65 bostäder. Söder om om-
rådet fi nns en grön koppling från åkrarna i öster 
vidare västerut mot naturreservatet. I grönområdet 
längst söderut hanteras stora delar av dagvattnet 
från område 11-14 som sedan leds vidare söderut. 

14. Delområde 14 ligger längst ner i sydvästra 
hörnet av planprogrammet och har i nuläget inga 
direkta anslutande vägar. Marken är privatägd. I 
den nordöstra delen intill område 14 föreslås na-
turmark då detta område inte bedömts lämpligt 
utifrån höjdförhållanden och därmed en olämplig 
framtida dagvattensituation. I den sydvästra delen 
föreslås ytor för dagvattendammar utifrån att öv-
riga dagvattenfrågor blir lösta. För resterande del 
föreslås bostadsbebyggelse av kategorin småhus. 
Trafi klösningen får ses över i detaljplaneskedet 
men kan antingen kopplas söderifrån eller kombi-
nerat söder- och norrifrån. Området bedöms kunna 
ge 50-75 bostäder. 
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Den gamla Tångvägen har bevarats och pekats ut 
som en kulturhistoriskt viktigt element i landska-
pet, detsamma gäller alla de stenmurar som fi nns 
mellan skiftena och som kan bevaras som karak-
tärsskapande element i den kommande bebyggel-
sen. 

ODLING
Programområdet kommer till viss del ta 
jordbruksmark i anspråk vilket innebär att 
förutsättningarna för att odla fi nns. Odling kan ske 
på olika sätt exempelvis genom koloniträdgårdar, 
odlingslotter eller odla i pallkrage. Självhushållning 
är ett annat begrepp kopplat till odling som syftar 
till att odla de grödor man behöver på sin egen 
mark och därmed bli självförsörjande. 

I planprogramområdet fi nns förutsättningarna för 
att kombinera boende och odlande. Det kan dels 
utövas enskilt i den egna trädgården men även 
gemensamt på kvartersmark och allmän platsmark. 
Vilka möjligheter varje respektive område har 
för odling ska/bör utredas vid framtagande av 
respektive detaljplan.

På allmän platsmark, i våra gemensamma grönblå 
stråk och platser, fi nns stora möjligheter att 
koppla an till platsens förutsättningar för odling. 
Stråken kan utformas med inslag av fruktträd 
och bärbuskar samt skapa utrymme för privata 
initiativ till stadsodling. Kommunen arbetar för 
närvarande med att ta fram en stadsodlingsplan för 
att underlätta just detta.

Även på kvartersmark inom bostadsområdena fi nns 
förutsättningar att testa olika konceptboenden som 
bygger på att man är intresserad av att odla. Odling 
på kvartersmark kan även ske i fl erbostadshus 
inom programområdet där exempelvis extra 
stora balkonger, möjlighet till kompostering och 
jordtillverkning kan bidra. 

I den södra delen av programområdet fi nns en tydlig 
koppling till det befi ntliga jordbrukslandskapet. 
Inom område 10 och 11, kan boende kombinerat med 
odling med fördel utvecklas. Där ska man kunna bo 
i lägenhet med en egen mindre uteplats kombinerat 
med ett större område för gemensam odling och 
växthus. Kommunen äger ingen mark inom dessa 
områden annat än den som är avsedd för skola och 
kan därmed inte styra en sådan utveckling. Detta 
förutsätter att aktörer i området driver en sådan 
utveckling vilket kommunen ser som positivt. 
Kommunen är ansvarig för planprocessen och i 
detaljplaneskedet  ska dessa aspekter hanteras för 
samtliga delområden. 

BARNPERSPEKTIVET & 
TRYGGA MILJÖER
I januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. 
Detta innebär att i all planering ska barnens bästa 
alltid sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som 
rör barn. 

Vid utveckling av nya bostadsområden är trygghets-
aspekten en viktig del att ha med. Beroende på hur 
bebyggelsen möter de allmänna stråken kan detta 
mötet ha en positiv inverkan på trygghetskänslan 
i området. Ett sätt att skapa tryggare miljöer är att 
vända entréer mot parkmiljöer, ha god belysning i 
utemiljön och inte tillskapa skymda platser. Bilfria 
stråk till och från skola och andra platser som är 
viktiga för barn och ungdomar bidrar till att ska-
pa en tillgänglighet och rörelsfrihet. Utformningen 
av framtida skol- och förskolegårdsmiljöer tillsam-
mans med kommuens stadsdelslekplatser ska vara 
tilltalande och inspirerande.  

I all utveckling är tillgänglighet för människor med 
funktionsnedsättning en viktig funktion för att kän-
na trygghet.

SKOLA OCH FÖRSKOLA 
I upptagningsområde Ankarskolan fi nns det 3 
kommunala förskolor samt 1 fristående förskola 
etablerade. Tillsammans har de en kapacitet på 187 
platser. Vårterminen 2021 är 165 barn placerade i 
området. Vid fullt utbyggt planprogram kommer 
det att behövas ytterligare ca 180 förskoleplatser i 
upptagningsområdet. Det fi nns två olika platser ut-
pekade för en utveckling av förskolor inom progra-
mområdets delområde 7 och 10. Följer utbyggnaden 
tidplanen behöver nya förskoleplatser tillgodoses 
till 2026 inom delområde 7 med fyra avdelningar. 
Behovet av ytterligare förskoleplatser uppstår kring 
2030 vilket med fördel kan tillgodoses med en sam-
lokalisering av en ny skola inom planprogrammet 
och ska då säkerställa åtta avdelningar.  

I upptagningsområdet Ankarskolan fi nns en kom-
munal skola – Ankarskolan F-9. Ankarskolan har 
en maximal organisationskapacitet för 600 elever. 
Vårterminen 2021 är ca 580 elever inskrivna på An-
karskolan. Vid fullt utbyggt planprogram kommer 
det att behövas plats för ytterligare cirka 800 elever 
i upptagningsområdet. I delområde 10 fi nns både 
privatägd och kommunal mark och denna mark är 
avsedd för utbyggnad av en skola med idrottshall 
samt förskola. Behovet av en ny skola uppstår som 
senast till 2030. 

PLANPROGRAM - BEBYGGELSE
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Vid planering av försko-
le- och skoltomter är det av stor 
vikt att avsätta tillräckligt med utrymme för utom-
husvistelse för barnen. Riktvärden för barn i försko-
lan är 40 m² och ca 30 m² per barn i grundskolan.  

UNGDOMSGÅRD
Ny ungdomsgård är lokaliserad i gamla Ankarsko-
lan. Gården klarar att ta emot de ungdomar som 
går i Ankarskolan och/eller som bor i Träslövsläge. 
Ungdomsavdelningen ser inga behov av ytterligare 
ytor för ungdomarna i befi ntligt upptagningsområ-
de och för det planerade nya området kommer be-
fi ntlig ungdomsgård räcka kapacitetsmässigt.

IDROTT OCH FÖRENINGSLIV
Ytor för all typ av motion är viktiga i samband med 
att samhället utvecklas för att underlätta möjlig-
heten till rörelse och god folkhälsa. För att möta 
skolans och föreningslivets behov över tid och som 
ett mer permanent alternativ än befi ntlig hall pla-
neras ytterligare en idrottshall som ”dockas” till ny 
omklädningsbyggnad. Byggs ytterligare en skola 
i planprogrammets södra delar behövs en ny full-
stor idrottshall byggas även där. Behövs ytterligare 
idrottshall i planområdet kan detta lösas genom att 
riva och ersätta befi ntliga Ankarvallen.

Ankarvallen, som ligger vid Ankarskolan är en fot-
bollsanläggning med en konstgräsplan och ett par 
mindre naturgräsplaner. Konstgräsplaner behöver 
regelbundet reinvestera konstgrässystemet med 

ca 10-års intervall beroende på slitage. Reinveste-
ring fi nns med i kommunens investeringsplan. Vid 
konstgräsplanen fi nns också en boulebana som an-

vänds fl itigt. De befi ntliga naturgräsplaner är inte 
optimala utan har nivåskillnader. Dessa har 

påverkats då den nya omklädningsbyggnad 
tar ytterligare yta i anspråk. 

Det är viktigt att säkerställa framtida yta i 
området för fritids- och idrottsändamål. 
Den mark som ligger öster om Ankar-
skolan är en bra yta för detta ändamål 
och möjliggör yta för bland annat en na-
turgräsplan i full storlek. 

Vid en utbyggnad av ny skola vid Gamla 
Köpstad behövs en ny fullstor idrottshall 

för att klara verksamhetens behov. 

BIBLIOTEK 
Det fi nns idag ett skol- och folkbibliotek i An-

karskolan som även kan försörja det nya områ-
det och som framöver även kommer ställas om till 

”meröppet”, likt övriga lokalbibliotek. 

BOSTÄDER FÖR SÄRSKILDA 
GRUPPER
Inom programområdet är det viktigt att möjliggöra 
för fl era typer av boende. Trygghetsboende för äld-
re och gruppbostäder och servicebostäder för per-
soner med funktionsnedsättningar är exempel som 
kan bli aktuella inom programområdet. Boendena 
bör ligga nära kommersiell service och allmänna 
kommunikationer.  
Ett trygghetsboende består av tillgängliga lägenhe-
ter och tillgång till gemensamhetslokal och bovärd. 

En gruppbostad enligt LSS är ett mindre boende 
med fem-sex lägenheter med tillgång till gemen-
samma utrymmen. 

En servicebostad enligt LSS består av 8-10 lägenhe-
ter som har tillgång till gemensamhetslokal, service 
och fast anställd personal. Lägenheterna kan vara 
insprängda i ett vanligt fl erfamiljshus eller kringlig-
gande hus.

Prognosen visar att det fi nns behov av en ny grupp-
bostad och en ny servicebostad 2023.  Det fi nns 
även behov av verksamhetslokaler till daglig verk-
samhet. Dessa kan med fördel placeras i anslutning 
till gamla Ankarskolan där befi ntlig verksamhet 
fi nns. 

PLANPROGRAM - BEBYGGELSE
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PLATSER

STADSDELSPARK MED LEK
Tillsammans med ett lokalt centrum föreslås även en 
stadsdelspark tillsammans med lekplats i Knarråsens 
sydöstra hörn samt i de södra delarna mot Gamla 
Köpstad. Under sommarhalvåret är det stranden som 
oftast utgör mötesplatsen i Träslövsläge, men det 
fi nns även ett behov av lokala mötesplatser i andra 
delar och för andra delar av året. På den föreslagna 

platsen blir stadsdelsparken och lekplatsen kopplat till 
den lokala centrumbildningen. Viktigt blir att skapa tyd-

liga och trygga stråk för gång- och cykelvägar som kopplar 
samman dessa platser med den övriga bebyggelsen.

BOSTADSNÄRA NATUR
Den bostadsnära naturen ger möjlighet 
till rekreation, naturlek och vila nära bo-
staden. Den ska lätt nås av både gamla 
och barn utan att behöva korsa barriä-
rer. För både Träslövsläge och Gamla 
Köpstad är det viktigt att det fortsatt 
skapas ytor för grönstruktur inom och i 
anslutning till bostadskvarteren för att ge 
en så grön karaktär som möjligt på områ-
det. 

LOKALT CENTRUM 
Vid infarten till Träslövsläge längs med Tångvägen 
fi nns det redan idag en del verksamheter av varieran-
de typ som har olika stort behov av kundmottagning. 
I programmet föreslås detta område fortsatt kunna 
utvecklas för att samla dessa verksamheter och an-
dra tillkommande centrumfunktioner inom samma 
geografi ska område. Tillsammans med den tillkom-
mande stadsparken och stadslekplatsen blir detta en 
naturlig mötesplats och en lokal centrumbildning i 
Träslövsläge. 

PLANPROGRAM- PLATSER
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Planprogrammet möjliggör för fl era olika typer 
av platser, framförallt handlar det om små och sto-
ra platser för rekreation, lek, aktivitet och vila. En 
central plats inom programområde föreslås som ett 
lokalt centrum utmed ett centrumstråk. 

LOKALT CENTRUM
Entrén till Träslövsläge från Västkustvägen i öster 
går via Tångvägen, detta kommer också utgöra ett 
lokalt centrumstråk. Det lokala centrumet kommer 
ligga utmed Tångvägen och i detta stråk avses be-
byggelsen bli mer stadslik och det möjliggörs även 
för olika typer av service, verksamheter och handel. 
Det fi nns redan idag en del befi ntlig verksamhet 
och service längst ut mot Västkustvä-
gen vilken föreslås fi nnas kvar med 
möjligheter till kompletteringar. 
Möjlighet till handel, service 
och andra centrumfunk-
tioner föreslås också i 
området där Tångvägen 
möter Knarråsen. Här 
föreslås centrums-
tråket förstärkas ge-
nom att anlägga en 
ny stadsdelspark med 
integrerad stadsdels-
lekplats. 

Centrumstråket utgör 
även ett av programom-
rådets öst-västliga grön-
blåa stråk vars karaktär har 
beskrivits i avsnittet stråk. 

STADSDELSPARK MED 
LEK
Centralt placerad i programområdet i utkanten 
av naturområdet Knarråsen, föreslås en ny stads-
delspark anläggas. Stadsdelsparken blir en ny grön 
mötesplats som lockar boende i både Träslövsläge 
och Gamla Köpstad. Syftet med platsen är att skapa 
en spännande miljö med mötesplatser för alla åld-
rar. Rekreations- och friskvårdsaspekten ska ock-
så vara en del i utvecklingen av platsen där stads-
delsparken får en tydlig koppling till den befi ntliga 
motionsslingan. Även i de södra delarna ner mot 
Gamla Köpstad föreslås en ny stadsdelspark. 

Parkerna ska erbjuda en variation av upplevelser 
och aktiviteter för många olika grupper. De utgör 
oftast ca 2 hektar. Placeringen intill Knarråsen ska-

par en mjuk övergång mellan Knarråsens skogslika 
miljö till det nya centrumstråket som skapas utmed 
Tångvägen. 

Den nya parken i Knarråsens utkant föreslås ska-
pas som en större glänta i skogen där vegetationen 
öppnar upp sig lite för att möta bebyggelsen. Båda 
parkerna kan med fördel utformas med hag- och 
hällmarkskaraktär där fl ertalet av befi ntliga träd 
bevaras och ängsvegetation främjas. Den naturli-
ga karaktären föreslås kompletteras med ett starkt 
formspråk för de aktiviteter och vistelseytor som 
skapas för att ge platserna en tydlig identitet och 
koppling till intilliggande områden.  

Minst 7 vistelsevärden utöver lek ska fi nnas i par-
kerna. Exempel på vistelsevärden som 

kan passa på platserna är picknick, 
vila, vild natur, odling, grill-

plats, spontanidrott och vin-
tersport.

Främjandet av naturvär-
dena och ekosystem-
tjänster föreslås utgöra 
ett pedagogiskt inne-
håll i parkerna och på 
lekplatserna.

Stadsdelslekplatser-
na, som tar sin plats 

inuti och intill parker-
na, integreras i miljön 

på ett fi nt sätt med stor 
hänsyn till platsens natur-

värden. Lekplatserna utgör ca 
1 ha vardera för att möjliggöra 

naturanpassningen. För lekplatsen 
vid Knarråsen föreslås lekvärden skapas 

utan fokus på traditionella lekutrustningar och fall-
skydd. Lekplatsen bör utformas som naturlek med 
något identitetsskapande dragplåster med lekvär-
den som inte fi nns på övriga stadsdelslekplatser 
intill. Tillgänglighet till leken och parken kan exem-
pelvis skapas med spänger i trä och enkla gångar i 
stenmjöl eller träfl is. Lekplatsen i de södar delarna 
utformas med en egen karaktär. 

KNARRÅSEN
Knarråsen kommer fortsatt utgöra en tätortsnä-
ra skogsmiljö som genom den föreslagna stads-
delsparken får en ny entré från det sydöstra hörnet. 
Området har stora rekreativa värden och det fi nns 
även möjlighet att utveckla värdena på olika sätt. 
Knarråsen är idag enbart till en mindre del säker-
ställd i detaljplan och planprogrammet föreslår att 



PLANPROGRAM för del av GAMLA KÖPSTAD & ÖSTRA TRÄSLÖVSLÄGE38

LEK

STP

LEK

LEK

STP

Teckenförklaring
  Programområdesgräns
  Lokalt centrumstråk
  Föreslagna gång- och cykelstråk
  Föreslagna grönområden/grönstråk
  Koppling befintlig grönstruktur
  Dagvattenhantering
  Vattendelare, avvattning dagvatten
  Lokalisering för ny stadsdelslekplats
  Lokalisering ny stadsdelspark
  Befintlig lekplats
  Befintlig bebyggelse
  Område för ev. sommarparkering

 

LEK

 
 LEK

 
LEKLEK

 

STP

N
O

RR 

J

H

I

K

L

M

N

Fiskebåtsvägen

Tångvägen
SkaldjursvägenStorgatan

Sejern
äs

vä
gen

Ko
ha

ga
vä

ge
n

Ka
ga

bä
ck

sv
äg

en

Skepparevägen

St
ra

nd
ba

ck
av

äg
en

Knarråsen

Kyrka

Kagabäcken

Mot Himle

Västkustvägen

Mot Tvååker/E6

Gamla Köpstad

Träslövsläge

M
ot Varberg

PLANPROGRAM - PLATSER

KARTA ALLMÄNNA PLATSER



39PLANPROGRAM för del av GAMLA KÖPSTAD & ÖSTRA TRÄSLÖVSLÄGE

resterande delar planläggs i samband med plan-
läggning av etapp 1. Markägandet inom Knarråsen 
utgörs av både kommun och privata ägare. På sikt 
föreslås ett kommunalt huvudmannaskap för att 
tydliggöra ansvarsfördelning gällande bland annat 
skötseln av området. 

I samband med att en detaljplan tas fram för 
området föreslås även en skötselplan tas 
fram. En skötselplan tar fram förslag 
på skötselåtgärder och anordning-
ar som gynnar friluftslivet och 
naturvårdens behov där målet 
är att bevara, utveckla och 
förstärka områdets rekrea-
tions- och naturvärden.   

BOSTADSNÄRA 
NATUR OCH LEK
Vid utveckling av bostäder 
inom programområdet behö-
ver även nya platser för rekre-
ation skapas. Bostadsnära natur 
ger möjlighet till inte bara rekreation 
utan även naturlek och vila inom gång-
avstånd från bostaden. Den ska vara lätt att nå 
för gammal som ung. Artrika gröna platser främjar 
även till naturförståelse och hälsa samt bidrar till 
den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. 

I planprogrammet skapas en sammanhängande 
grönblå struktur med platser och stråk av natur och 
park nära bostäderna. För att locka till vistelse i grö-
nområdena som en del i vardagslivet är det viktigt 
att de är nära bostaden. Området bör nås inom 200 
meter från bostaden utan större barriärer som vat-
tendrag och vägar. Områdena behöver vara minst 
0.5 ha stora och innehålla minst tre vistelsevärden.

Precis som närheten till bostadsnära natur är viktig 
så fi nns det även ett behov av närhet till lekplatser. 
Varbergs kommun har som riktlinje att en stads-
delslekplats ska kunna nås inom 10-15 minuters 
promenad  från bostaden vilket motsvarar ett av-
stånd på ungefär 750 m. 

På kartan på nästa sida illustreras hur föreslagen 
grönstruktur och stadsdelslekplatser ger möjlig-
het för tillkommande bebyggelse att få tillgång till 
bostadsnära natur och lek utan att korsa barriärer. 
Vid bostadsdelområde 2 och 3 behöver en trafi k-
säker koppling skapas för att de på ett säkert sätt 
ska kunna korsa vägen och på så sätt få tillgång till 
grönstrukturen i väst. Områdena beskrivs kortfat-
tat nedan och referar emellanåt till naturvärdesin-
venteringen (NVI) olika utpekade områden. 

PLANPROGRAM - PLATSER

H. Stadsdelslekplats och grönyta med dammar, 
väst och norr om delområde 1
Grönområdet angränsar till Knarråsen i söder och 
Skepparevägen i norr. Intill Relingevägen fi nns en 
befi ntlig lekplats som ska utvecklas till stadsdels-
lekplats i enlighet med kommunens handlingsplan 

för lekplatser. I grönområdet fi nns dagvatt-
endammar som utvecklats till värde-

fulla miljöer för fåglar, insekter 
och groddjur (NVI-område 4). 

Dessa behöver komplette-
ras för att försörja de nya 

bostadsområdena. Ut-
formningen av området 
och dammarna bör ske 
med stor omsorg för 
att främja vistelse, lek 
och naturvärden. Vid 
gränsen till Knarråsen 
i söder fi nns ett värde-

fullt gräsmarksområde 
med örtrik fl ora, sand-

blottor och enstaka buskar 
(NVI-område 17). Detta utgör 

en viktig del i stråk B. 

I. Den lilla gröningen vid område 5
Grönområdet gränsar till ett av programområdets 
grönblåa stråk. Den västra delen av området be-
står av en brynmiljö med block och berg-i-dagen 
(NVI-område 20), i öster ligger en dagvattendamm. 
För att gynna rekreativa värden behöver ytterliga-
re vistelsevärden kompletteras och ytan vara minst 
0.5 ha.

J. Det stora tvärgående grön-blå stråket mellan 
Träslövsläge och Gamla Köpstad
Det bredaste grönblå stråket i öst- västlig riktning 
är så pass brett att det även fungerar som platser 
med funktion av bostadsnära natur för intilliggan-
de bostäder. Vid utformningen av stråket behöver 
behovet av vistelsevärden inkluderas. Lämpliga 
vistelsevärden är grön oas, vild natur, odling, spon-
tanidrott, promenad och vattenkontakt. Stråket an-
sluter till befi ntliga dagvattendammar i väster, som 
utvecklats till värdefulla miljöer för fåglar, insekter 
och groddjur (NVI-område 22).

K. Stadsdelspark och lekplats intill område 10
Grönområdet föreslås innehålla en ny stadsdelspark 
och lekplats. Området kopplas samman med skol-
området genom ett stråk i öst-västlig riktning. Be-
fi ntlig vegetation bör tas tillvara vid utformningen 
av området.
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L. Den lilla plätten med höga naturvärden öster 
om område 11
Grönområdet rymmer idag höga naturvärden knut-
na till den torra och hävdade gräsmarken med in-
slag av sandblottor, (NVI-område 7). Området bör 
länkas samman med andra grönområden genom 
föreslaget grönstråk E. Kompletterande rekreativa 
värden ska utformas med hänsyn till dessa. Vistel-
sevärden lämpliga att utvecklas är vila, utsikt, pro-
menad och blomning.

M. Grönområdet öster om område 14
Grönområdet består i öster av ett blandskogsparti 
med solexponerade block och hålträd (NVI-område 
5). Dess centrala och västra delar utgörs av öppen 

gräsmarksmiljö med inslag av busk- och trädve-
getation. Mellan åkermark skapar solexponerade 
stenar, blommande sälgar ett positivt inslag för fåg-
lar och insekter (NVI-område 4). Platsen föreslås 
utformas med utgångspunkt i platsens karaktär. I 
området är det lämpligt att tillföra natur- och vis-
telsevärden som spontanidrott, vild natur, picknick 
och odling då ytan är öppen och fl ack.

N. Dammarna längst söderut
I grönområdet föreslås dagvattendammar med 
en naturlig utformning med större översväm-
ningsbara ytor runtom som kan främja det rika 
fågellivet i området.

Bostadsnära parker och naturområden med upptagningsområde 200 m

Barriärer (vägar och gator med fler än 3000 fordon per dygn (ÅDT) eller hastighet högre än 30 km/h)
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GENOMFÖRANDE
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Kommunen föreslås vara huvudman för allmän 
plats. Inom allmän plats ansvarar kommunen för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll av all-
män plats inom området. De vägar som ligger inom 
programområdet och som programmet avser göra 
en standardhöjning på bör övergå i kommunalt hu-
vudmannaskap.

Inom kvartersmark ansvarar exploatör för genom-
förande av samtliga åtgärder medan fastighetsäga-
re ansvarar för framtida drift och underhåll. 

UTBYGGNADSORDNING
Utbyggnaden av det som föreslås i planprogrammet 
kommer pågå under en längre tid. Därför kommer 
också genomförandet delas in i olika områden. Det-
ta kan leda till en naturlig variation inom progra-
mområdet när inte allt byggs samtidigt. Den nya 
bebyggelsen genererar fl era infrastrukturella inves-
teringar i form av nya gator, gång- och cykelvägar, 
park och naturområden samt teknisk infrastruktur 
osv som är en förutsättning för att exploateringen 
ska kunna genomföras. Förslagsvis kan detaljpla-
nerna omfatta fl era områden, det behöver alltså 
inte vara en detaljplan för varje delområde. 

Som ett första steg, innan de delar som omfattas av 
planprogrammet kan börja byggas ut, måste över-
föringsledningen (Västra kuststammen) för spill-
vatten byggas ut till programområdet. Tidsplanen 
för överföringsledningen är beräknad att vara klar 
för anslutning till Träslövsläge och Gamla Köpstad 
under 2023. 

Maxkapacitet på Ankarskolan beräknas idag vara 
uppnådd efter utbyggnaden av delområde 4-7 & 
9. Ytterligare utbyggnad av programområdet efter 
detta kräver att det nya skolområdet innehållande 
skola, förskola och idrottshall står klart. Dock bör 
en bedömning av möjlig kapacitet på Ankarskolan 
göras inför varje nytt planbesked tills dess att den 
nya skolan är utbyggd. 

Knarråsens förskola bör byggas ut i samband med 
utbyggnad av delområde 4-7. 

I alla kommande detaljplaner bör behovet av att in-
kludera närliggande icke planlagd bebyggelse samt 
allmän platsmark ses över. 

UTBYGGNADSOMRÅDE 1
Inom utbyggnadsområde 1 ingår delområde nr 4-7 
och 9 som omfattas av bostadsbebyggelse, service/
verksamheter, stadsdelspark, Knarråsen, grön-blå 
stråket samt upprustning av allmän platsmark. 
Denna del av programområdet föreslås byggas ut i 
första hand. 

Utbyggnadsområdet ligger i anslutning till Tångvä-
gen som föreslås bli det lokala centrumstråket. Där-
av bedöms detta som en bra början för utbyggnad. 
Ankarskolan beräknas kunna försörja utbyggnaden 
av området, däremot fi nns behov av att bygga ut 
Knarråsens förskola i samband med utbyggnaden 
av området. 

Detaljplaner inom utbyggnadsområde 1 bedöms 
kunna  påbörjas från 2021 och framåt. Första de-
taljplanen beräknas vara klar för ett genomförande  
2022/2023. Genomförandet av detaljplaner i detta 
område kräver en kapacitetsutredning för att tyd-
liggöra om det kan kopplas på befi ntligt nät eller är 
beroende av att utbyggnaden av västra kuststam-
men.

Detaljplan för delområde 7 och 9 bör samordnas 
med avseende på utbyggnad av infrastruktur, vat-
ten och avlopp samt dagvatten.  

UTBYGGNADSOMRÅDE 2
Inom utbyggnadsområde 2 ingår delområde nr 8-10 
som omfattas av bostadsbebyggelse, skola, förskola, 
service, grönområden samt upprustning av allmän 
plats och delvis ny infrastruktur. Utbyggnadsområ-
det ansluter till ny trafi klösning med koppling mot 
Tångvägen i norr. 

Förutsättning för utbyggnad av området är att ny 
skola och förskola i Gamla Köpstad byggs ut. Tid för 
utbyggnaden av detta område är därför avhängt att 
ny trafi klösning fi nns på plats samt när maxkapaci-
tet på Ankarskolan är nådd.  I samband med detta 
kan även en mer utbyggd kollektivtrafi kförsörjning 
genomföras. 

Detaljplaner inom delområde 8-10 bedöms kunna 
påbörjas från 2023 och framåt. Detaljplan för om-
råde 10 skall samordnas med utbyggnad av ny an-
slutning till Västkustvägen i söder. 

UTBYGGNADSOMRÅDE 3
Inom utbyggnadsområde 3 ingår delområde  nr 1-3 

GENOMFÖRANDE
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kan vara av typen äganderätt i form av exempelvis 
parhus, kedjehus eller tomter. I framtida detaljpla-
nearbete bör det säkerställas att framförallt tomter 
fi nns framtagna för den kommunala tomtkön inom
områden utpekade i programmet.  

MARKANVISNING
Kommunal mark inom programområdet kommer 
att markanvisas etappvis i enlighet med kommu-
nens markanvisningsplan. 

UTBYGGNAD TRAFIK
Utbyggnaden av programområdet kommer inne-
bära en stor förändring på sikt vad gäller mängden 
trafi krörelser i området. De trafi kåtgärder som fö-
reslås inom programområdet kommer att anläggas 
etappvis kopplade till utbyggnadsordningen beskri-
vet ovan.

En förutsättning för att utbyggnaden av delområ-
dena 11-14 skall kunna påbörjas är att ombyggna-
den av  den södra trafi kanslutningen till Västkust-
vägen fi nns på plats samt att koppling mellan den 
och Gamla Köpstad är utbyggd. Tidplan för denna 
är avhängd intresset från markägarna i delområde 
11-14 att utveckla sin mark med bostäder samt ut-
byggnad av kommunal skola.

UTBYGGNAD ALLMÄNNA 
PLATSER 
STADSDELSPARK OCH KNARRÅSEN
I anslutning till ett nytt centrumstråk längs Tångvä-
gen föreslås en ny stadsdelspark. Stadsdelsparken 
placeras i det sydöstra hörnet i direkt anslutning 
till Knarråsens naturområde och kommunens av-
sikt är att planlägga Knarråsen som naturområde. 
I samband med detta tas även en skötselplan fram 
för Knarråsen.

STADSDELSLEKPLATSER
Två nya stadsdelslekplatser föreslås inom program-
området. Dessa ingår i de olika utbyggnadsområde-
na och bekostas av de kommande exploateringarna. 

CENTRALA GRÖN-BLÅ STRÅKET
Anläggande av större grönområden ska ske tidigt 
i samband med utbyggnaden av programområdet. 
Dels för att kompensera för mark som tas i anspråk 
men också för att etablera och bevara kvalitéer så 
som ekosystemtjänster för framtida utbyggnad. Ut-
byggnaden av dessa områden hänger samman med 
omhändertagande av dagvatten inom programom-
rådet och är en förutsättning för att kunna bebygga 

och omfattas av bostadsbebyggelse. Inom dessa 
delar behöver nya vägar och all annan teknisk in-
frastruktur byggas ut. Denna del av programmet 
föreslås att byggas ut efter det att skolan i Gamla 
Köpstad är utbyggd då Ankarskolan inte beräknas 
kunna försörja utbyggnaden av området. Delområ-
de 1-3 är en naturlig fortsättning på utbyggnad av 
befi ntligt bostadsområde. 

Detaljplaner inom utbyggnadsområde 3 bedöms 
kunna påbörjas tidigast 2026 och framåt under 
förutsättning att västra kuststammen fi nns på plats 
samt att ny skola och förskola i Gamla Köpstad är 
utbyggd till 2028.

OMBYGGD TRAFIKANSLUTNING 
VÄSTKUSTVÄGEN 
För utbyggnad av delområdena nr 11-14 krävs en 
ombyggnad av trafi kanslutningen till Västkustvä-
gen i de södra delarna av programområdet.

Vägplan samt eventuell anslutande detaljplan för 
den ombyggda trafi kanslutningen till Västkustvä-
gen bedöms kunna påbörjas från 2025 och framåt. 
Detaljplaner skall samordnas med utbyggnad av 
övrig ny infrastruktur inom programområdet samt 
detaljplan/-er för delområde 10-11. 

UTBYGGNADSOMRÅDE 4
Delområde nr 11-14 omfattas av bostadsbebyggelse 
samt grönområden och dagvattenhantering. Inom 
dessa delar behöver nya vägar och all annan teknisk 
infrastruktur byggas ut. 

En förutsättning för utbyggnaden av delområde 11-
14 är att VA för område 7-10 är utbyggt, att dagvat-
tenhanteringen för utbyggnadsområdet är utbyggt. 
Vidare krävs det också att den ombyggda trafi kan-
slutningen till Västkustvägen i de södra delarna av 
programområdet fi nns på plats, att ny trafi kanslut-
ning mot Tångvägen är utbyggd samt att ny skola 
och förskola i Gamla Köpstad är utbyggd. 

Detaljplaner inom utbyggnadsområdet bedöms 
kunna påbörjas efter att delområde 4-10 är  plan-
lagda. De geotekniska förutsättningar för området 
bedöms särskilt viktiga och kommer att avgöra ex-
ploateringsgraden för respektive delområde.

DEN KOMMUNALA TOMTKÖN
I enlighet med kommunens riktlinjer för markan-
visning så förbinder sig den exploatör som tecknar 
markanvisningsavtal med kommunen att erbjuda 
minst halva antalet framställda tomter/bostäder 
till sökanden som anvisas av kommunen. Dessa 
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området. Planeringen för grönstråket ska ske i sam-
band med utbyggnadsområde 1-2. 

VATTEN, SPILLVATTEN & DAGVATTEN
Området kommer att ligga inom kommunalt verk-
samhetsområde för vatten, spill och dagvatten. 
Samtliga ledningar och dagvattenanläggningar 
byggs ut av kommunen. Kommunen står även för 
driften. Genomförandet att programområdet kan 
påbörjas först när den nya överföringsledningen för 
spillvatten, västra kuststammen, fi nns utbyggd. Läs 
mer under avsnittet Teknisk försörjning, s. 45.  

Fastigheter som gränsar till eller fi nns inom progra-
mområdet och som har enskilt vatten och/eller en-
skild avloppsförsörjning bör införlivas till det kom-
munala verksamhetsområdet.

Befi ntliga dikningsföretag inom programområdet 
skall hävas i samband med planläggning. 

EKONOMISKA FRÅGOR
Utbyggnad av programområdet genererar kostna-
der som delvis fi nansieras av exploateringen (Ex-
ploateringskostnader). Även investerings-, drifts- 
och underhållskostnader kommer att genereras 
som behöver planeras in i kommunens samlade 
budgetplanering. Kostnader för framtagande av de-
taljplaner tillkommer. 

EXPLOATERINGSKOSTNADER
Kostnader för allmänna anläggningar (till exempel 
ny trafi kanslutning genom programområdet, lo-
kalgator, grönområden, lekplatser m.m) beräknas 
uppgå till 360-400 mkr. Kostnader för framtagan-
de av detaljplaner, fastighetsindelning, utredningar 
med mera som erfordras för att genomföra byggna-
tionen enligt programförslaget tillkommer. 

Kostnader för utbyggnad av allmänna anläggning-
ar, som krävs för etappvis utbyggnad, kommer att 
fi nansieras genom kommande exploatering med så 
kallat exploateringsbidrag som erläggs av respek-
tive exploatör (för ytterligare information se kom-
munens riktlinjer för exploateringsavtal, markan-
visningar och markförsäljning). Exploateringsavtal 
som reglerar genomförande och kostnader kommer 
att ingås mellan kommunen och exploatören vid 
varje detaljplaneläggning.

VA-kollektivet kommer att fi nansiera utbyggnaden 
av den nya överföringsledningen. Exploaterings-
avtal som reglerar genomförande och kostnader 
kommer att ingås mellan kommunen och exploa-
tören vid varje detaljplaneläggning. Vid varje  det-

ljplaneläggning tecknas även ett planavtal mellan 
kommunen och enskilda exploatörer. Planavtalet 
reglerar kostnader och ansvarsfördelning under pl-
anprocessen. 

Då kommunen föreslås bli huvudman för allmän 
plats inom programområdet behöver fi nansiering 
för drift och underhållskostnader säkerställas i och 
med utbyggnaden av respektive detaljplan. 

Exploateringen avser även ta kostnader för vissa 
skyddsåtgärder inom Natura 2000-området i Gam-
la Köpstad (se PM- Påverkan på Natura 2000-om-
rådet Gamla Köpstad och förslag till skyddsåtgär-
der).

INVESTERINGSKOSTNADER
Kostnader för de kommunala investeringarna som 
kommer att behövas beräknas uppgå till 650-700 
mkr (2019) vid fullt utbyggt område. Inräknat i 
dessa kostnader är Skola (800 elever), Förskola (4 
avd + 8 avd), Idrottshall, LSS-boende samt särskilt 
boende. Kostnaderna utgår ifrån de antal platser 
som fi nns beskrivet under avsnittet Bebyggelse, s 
33-34.  

KULTUR- OCH NATURMILJÖ
Inom programområdet fi nns fl era områden som 
omfattas av biotopskydd. Utgångspunkten är att 
dessa miljöer ska få fi nnas kvar i den utsträckning 
det är möjligt, det kan dock komma att krävas en 
ansökan om dispens för de biotopskyddade delarna 
i samband med detaljplaneläggningen. Detaljpla-
nerna bör därför i ett tidigt skede redovisa om, och 
i så fall vilka, biotopskyddade områden eller objekt 
som påverkas samt vilka särskilda skäl som åbero-
pas för att eventuellt göra åverkan på dessa. 

TIDPLAN
Tidplanen omfattar viktiga funktioner som är en 
förutsättning för utbyggnad av programområdet 
samt de utbyggnadsområden där kommunen äger 
mycket mark och därmed har rådighet över utveck-
lingen. 

I de övriga delarna är utvecklingen mer beroende 
av intresset från privata fastighetsägare. Tidplanen 
är preliminär och baseras på rådande konjunktur.
Den kan komma att förändras om förutsättningar-
na avsevärt förändras. För förutsättningar kring ut-
byggnad se respektive utbyggnadsområde. 

GENOMFÖRANDE
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Vyer från södra delarna norrut, Kohagavägen syns i nord-sydlig riktning till höger i bilden. 
(Foto Pär Connelid)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

UTBYGGNAD DELOMRÅDE 4-7,9VÄSTRA KUSTSTAMMEN

UTBYGGNAD ANSLUTNING 
VÄSTKUSTVÄGEN - GAMLA KÖPSTAD

UTBYGGNAD SKOLA

UTBYGGNAD GRÖN-BLÅ STRUKTUR

MÖJLIG UTBYGGNAD DELOMRÅDE 1-3, 8,10

VÄGPLAN TRAFIKVERKET

MÖJLIG UTBYGGNAD DELOMRÅDE 11-14

2033
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
VATTEN OCH SPILLVATTEN
Gamla Köpstad och Träslövsläge ligger inom kom-
munalt verksamhetsområde för vatten- och spill-
vatten. Inom Träslövsläge ligger majoriteten även 
inom verksamhetsområde för dagvatten, dock lig-
ger stora delar i Gamla Köpstad utanför. 

Området kring Träslövsläge och Gamla Köpstad 
försörjs idag med dricksvatten norrifrån via en hu-
vudvattenledning belägen i Arrendevägen som är 
ansluten till vattenverket Kvarnagårdens distribu-
tionsområde. Samtidigt som en ny överföringsled-
ning för spillvatten, västra kuststammen byggs ut 
planeras en ny överföringsledning för vatten i sam-
ma sträckning. Vivab har tagit beslut om att en el-
ler två anslutningspunkter till programområdet ska 
utföras. 

Då det befi ntliga spillvattennätet med tillhöran-
de seriekopplade spillvattenpumpstationer inom 
Träslövsläge och Gamla Köpstad nått sin maxka-
pacitet, så är en förutsättning att allt tillkomman-
de spillvatten från det planerade programområdet 
ska avledas till den framtida överföringsledningen 
för spillvatten i Västra Kuststammen. Överförings-
ledningen beräknas vara på plats vid årsskiftet 
2023/24. För etappen kring Tångvägen behöver 
en mer djupgående analys göras angående om det 
tillkommande spillvattenfl ödet från den planerade 
exploateringen kan anslutas till det befi ntliga spill-
vattennätet.  

Från programområdet föreslås två anslutnings-
punkter till den planerade överföringsledningen för 
spillvatten i Västra Kuststammen. För att möjlig-
göra anslutning av spillvatten till Västra Kuststam-
men så behöver spillvattnet pumpas via ett antal 
pumpstationer inom programområdet.  

En översiktlig bedömning är gjord att det befi ntliga 
vattenledningsnätet inom Träslövsläge och Gamla 
Köpstad, tillsammans med den planerade vatten-
ledningen med dimension 400 mm i Västra Kust-
stammen kommer att ha tillräcklig kapacitet för att 
förse programområdet med dess dimensionerande 
dricksvatten- och släckvattenbehov.  

Eventuellt kan tryckstegring bli aktuellt inom vis-
sa fastigheter, där högre fl erbostadshus planeras. 
Tryckstegring bekostas i dessa fall av den enskilda 
fastighetsägaren.

Föreslaget vatten- spillvatten och dagvattensystem 
är i så stor utsträckning som möjligt anpassade för 

att planerade områden ska kunna byggas ut etapp-
vis i en enlighet med planprogrammet. Dock bör re-
sultatet av VA-utredningen ligga till grund för even-
tuell justering av utbyggnadsetapper för att erhålla 
en mer optimerad utbyggnadsprocess av framtida 
VA-system. Vid utbyggnad av planprogrammet är 
det en fördel att utbyggnad först sker i anslutning 
till de områden där det är utbyggt redan idag. Det 
under förutsättning att det fi nns kapacitet i befi nt-
ligt nät för samtliga vattentjänster (vatten, spill och 
dagvatten). För nya system är det viktigt med ett 
helhetstänk där utbyggnad först sker närmast hu-
vudstråket där huvudledningen till respektive ut-
släppspunkt går. Samt att utbyggnad sker i etappin-
delningen utifrån de respektive utsläppspunkterna. 
för självfallssystem (spillvatten, dagvatten). 

DAGVATTEN 
Föreliggande exploateringsförslag leder till för-
ändrade dagvattenfl öden och ett förändrat förore-
ningsinnehåll i dagvattnet. I framtiden väntas även 
klimatförändringar leda till förändrade dagvatten-
fl öden. 

Då befi ntligt dagvattennät, nedströms programom-
rådet, saknar kapacitet att avleda ytterligare dag-
vatten föreslås anläggningar för fördröjning och 
rening inom programområdet. För att kunna nyttja 
befi ntliga utsläppspunkter och undvika nyförlägg-
ning av ledningar genom Natura 2000-område 
föreslås det nya dagvattensystemet anslutas till be-
fi ntliga dagvattenledningar och diken.   

Hallands kustvatten är recipient för dagvatten från 
hela programområdet. Enligt miljökvalitetsnor-
merna är kravet på kustvattnet att nå god status 
2027, från måttlig i dagsläget. Programområdet 
delas in i tre större avrinningsområden utifrån ut-
släppspunkter till Hallands kustvatten. Mindre del-
avrinningsområden tas fram utifrån markhöjder, 
ledningsnät, diken och avrinningsvägar samt pro-
gramområdets avgränsningar. 

I anslutning till programområdet har tre diknings-
företag konstaterats. Åtgärder för företagen föreslås 
i form av ansökan om nedläggning samt ompröv-
ning. Allmänt dagvattensystem fi nns inom delar 
av och i anslutning till programområdet. Jord-
bruksmark utanför programområdet avvattnas via 
dagvattensystemet. Inom området fi nns ett antal 
privata åkerdräneringar med okänd dragning. I an-
slutning till programområdet fi nns även områden 
som har eller har haft problem med översvämning.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
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Specifi ka dimensioneringsförutsättningar för dag-
vattenhantering inom programområdet innebär att 
ledningar dimensioneras för regn med 10 års åter-
komsttid med en fördröjning av 50 % på fastighet. 
Fördröjningsåtgärder i allmän platsmark beräknas 
för fördröjning av regn med 10 respektive 20 års 
återkomsttid.

Generellt föreslås dagvatten avledas via öppna 
system och konventionella ledningsnät, till för-
dröjningsmagasin i form av våta och torra dagvatt-
endammar. I de genomförda beräkningarna tas 
hänsyn till ökade fl öden på grund av klimatföränd-
ringar. 

Bedömning görs att erforderlig rening av dagvatten 
går att uppnå genom anläggande av föreslagna åt-
gärder för fördröjning och rening.

Föroreningsberäkningar i programmet StormTac 
visar på att endast ett fåtal ämnen beräknas över-
stiga riktvärdena vid några punkter, efter planerad 
exploatering. Vidare föreslås en fördröjning av dag-
vatten på bland annat tomtmark vilket bidrar med 
ytterligare rening. Bedömning görs att erforderlig 
rening av dagvatten går att uppnå genom anläg-
gande av föreslagna åtgärder för fördröjning och 
rening.

SKYFALL
En skyfallskartering har tagits fram som bilaga till 
VA-utredningen för planprogrammet. Syftet har 
varit att identifi era lågpunkter och rinnvägar samt 
maximala vattendjup som kan uppstå vid extrema 
regn. Skyfallskarteringen tillsammans med VA-ut-
redningen har legat till grund för utformningen av 
planprogrammet och vart olika delar lokaliseras. 
Framtida gatumark kommer tillsammans med ytor 
för fördröjning ha en avgörande roll vid avledning-
en av vatten vid ett skyfall. Det är av stor vikt att 
höjdsättning av kvartersmark och gator ses över i 
detaljplaneskedet för att undvika instängda områ-
den och så att vatten kan avrinna via gatunätet när 
dagvattensystemets maxkapacitet överskrids. 

DIKNINGSFÖRETAG
Ås dikningsföretag 2 och 3 av år 1957 omprövas i 
samband med framtagande av detaljplanen för 
Tvååkers-Ås 1:103. Dikningsföretaget är påkopplat 
på kommunalt VA och hela båtnasdsområdet där-
ifrån och ner mot Kagabäcken är omhändertaget 
med kommunalt huvudmannaskap. 

Ås dikningsföretag av år 1962 befi nner sig delvis 
inom planområdet. Vid bebyggelse av den del av 
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båtnadsområdet som befi nner sig inom planprogra-
mområdet kan det fi nnas skäl att dela upp företaget 
på dess längd där kommunen står ensamt ansvarig 
för delsträckan. Uppdelning kräver omprövning.   

Ås dikningsföretag 1–4 av år 1953 är ett diknings-
företag söder om planprogrammet. Dagvattnet 
från de södra delarna av planprogrammet behöver 
kopplas på ett dike som heter S:6 som dikningsföre-
taget mynnar i. Dike S:6 går till ett befi ntligt utlopp 
i havet  vid Lerjan. Varbergs kommun har för avsikt 
att förvärva mark för att därmed kunna bilda mar-
kavvattningsföretag och på det sättet få rådighet 
över drift och underhåll av diket.  

MILJÖKVALITETSNORMER 
FÖR VATTEN OCH 
NATURA 2000-OMRÅDET
N m Hallands kustvatten är recipient för dagvatten 
från hela programområdet.  Kvalitetskravet gällan-
de miljökvalitetsnormerna är att uppnå god eko-
logisk status 2027 från måttlig status i dagsläget. 
Gällande förvaltningscykel går fram till 2021 och 
så påbörjas en ny 6-årsperiod. Hallands kustvatten 
är idag förorenat av höga närsaltsutsläpp där be-
tydande påverkan anses ske från jordbruk, urban 
markanvändning, enskilda avlopp och atmosfärisk 
deposition. Beslut om MKN för vatten anger att N 
m Hallands kustvatten ska uppnå god ekologisk 
status år 2027. Den ekologiska statusen är väldigt 
beroende av utsjöns näringsämnen, det vill säga 
från havet utanför kustvattnet, som står för 60% av 
den totala tillförseln av näringsämnen. Det anses 
därmed inte möjligt att uppnå god ekologisk status 
med hänsyn till övergödning till år 2021. 
Nuvarande ekologisk status för N m Hallands kust-
vatten är ”måttlig”. Undantag i form av mindre 
strängt krav har givits gällande bromerade dife-
nyletrar (PBDE) och för kvicksilver (Hg). Halter-
na för dessa ämnen får dock inte öka. Dessa föro-
reningar bedöms vara tekniskt omöjliga att sänka 
halterna av till motsvarande god kemiska ytvatten-
status. Svårigheten i att sänka halterna ligger i att 
båda ämnena tillförs som långväga luftburna föro-
reningar. Alla ämnen inkluderade är den kemiska 
ytvattenstatusen klassad som ej god, den kemiska 
statusen exklusive kvicksilver är dock klassad som 
god. 

Det Natura 2000-klassade området som sträcker 
sig från Träslövsläge och söderut har en bevarande-
plan som blev fastställd 2005. Planen nämner bland 
annat även verksamheter och åtgärder utanför Na-
tura 2000-områden omfattas av tillståndsplikt om 
de kan förändra hydrologin i området. Som poten-

tiella hot mot naturvärdet omnämns till exempel 
båttrafi k, dikesrensning och övergödning. 

Översiktlig föroreningsberäkning har gjorts i detta 
skede som tyder på att det fi nns goda förutsättning-
ar för låga föroreningshalter från programområdet 
till recipient. 

Rening i befi ntliga anläggningar har inte tagits i 
beaktande i beräkningarna, dock fi nns det både 
dammar och diken och dagvatten som genomgår 
viss rening innan det når recipient. Föroreningsbe-
räkningarna visar således på ett överskattat förore-
ningsinnehåll med avseende på vad som når reci-
pienten. 

Föreslagna dammars utformning för ses över i sam-
band med detaljplaneläggande för att så goda för-
utsättningar som möjligt med avseende på rening 
erhålls. 

Bedömningen är att erforderlig rening av dagvatten 
går att uppnå genom anläggande av föreslagna åt-
gärder för fördröjning och rening och att exploate-
ring i enlighet med planprogrammet då inte inne-
bär att möjligheten att nå MKN försvåras. 

AVFALL 
År 2018 beslutade Europeiska unionens råd om det 
så kallade avfallspaketet som innebar en revidering 
av avfallslagstiftningen. Beslutet innebar bland an-
nat att från 2025 ska hämtning av förpackningar 
och tidningar ske fastighetsnära, det vill säga an-
tingen vid fastighet eller kvartersnära. Det innebär 
att planering av fl erbostadshus och småhus ska 
göras så möjlighet till fastighetsnära/kvartersnära 
hämtning skapas. 

I nuläget fi nns en återvinningsstation på tomten där 
Ica ligger. I samband med att Ica fl yttar är avsikten 
att återvinningsstationen följer med. Vid behov av 
fl er återvinningsstationer får detta lämplighetsprö-
vas separat. 

ENERGI
Varberg Energi står för elförsörningen. Delar av 
programområdet kan försörjas med fjärrvärme. 
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HUSHÅLLNING MED MARK- 
OCH VATTENOMRÅDEN M.M.

BEHOVSBEDÖMNING
I samband med upprättandet av detta program 
genomfördes en behovsbedömning som 
visade på att ett genomförande kan innebära 
betydande miljöpåverkan, därför har en  
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram för 
planprogrammet. 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen 
visar att ett genomförande av planprogrammet 
bedöms orsaka betydande miljöpåverkan med av-
seende på ianspråktagande av jordbruksmark och 
landskapsbilden med hänsyn till ändrad mark-
användning. Den betydande miljöpåverkans ko-
sekvenser har bedömts som måttlig respektive stor. 
Miljöpåverkan bedöms även kunna ske på fågellivet 
inom Natura 2000-området Gamla Köpstad med 
avseende på risk för ökad störning, kulturmiljön, 
generellt biotopskydd samt vattenmiljön genom 
ökad dagvattenavrinning. Förslaget innebär positi-
va konsekvenser för rekreation och friluftsliv. 

• Riksintressen och planer

Planprogrammet bedöms vara förenligt med 
översiktsplanen och berörs inte av strandskydd. 
Det fi nns risk för måttlig påverkan på 
riksintresseområdet för naturmiljö väster om 
programområdet, för övriga riksintressen bedöms 
konsekvenserna bli små. 

• Naturmiljö

Unders förutsättning att åtgärder vidtas för att 
minimera risken för negativ påverkan på Natura 
2000-området i form av störningar på fågellivet, 
bedöms påverkan kunna bli måttlig. En särskild 
utredning har tagits fram som ger förslag på 
lämpliga konkreta åtgärder för att minimera 
störningen. Planprogramförslaget har i dialog med 
länsstyrelsen inte bedömts påverka Natura-2000 
området på ett sådant betydande sätt att tillstånd 
krävs enligt 7 kap. 28a§ miljöbalken. 

• Kulturmiljö

Fornminnen och kulturhistoriska lämningar 
återfi nns på fl ertalet platser inom programområdet. 
Under förutsättning att ny exploatering anpassas 

efter dessa bedöms programförslagets påverkan bli 
marginell. Det bedöms dock svårt att helt anpassa 
ny bebyggelse och vägar efter dessa tack vare det 
stora antalet. Om lämningarna påverkas bör de 
kartläggas och eventuellt tas omhand. Lämningarna 
bör generellt studeras djupare i samband med 
detaljplanering och ny exploatering anpassas i så 
stor utsträckning det går. 

• Rekreation och friluftsliv

Inom programområdet är förutsättningarna för 
rekreation och friluftsliv relativt små idag på 
grund av att stora delar av markområdet består 
av åkrar.  Främst används befi ntliga vägar för 
rekreation. Gång- och cykelvägar återfi nns delvis 
inom redan bebyggda områden. Det huvudsakliga 
rekreationslivet pågår utanför programområdet, 
främst längs kusten. Eftersom gröna stråk 
tillskapas och lekplatser anläggs bedöms en viss 
förbättring av rekreationsmöjligheterna ske. 
Upplevelsen av området kan dock förändras och 
boende i närområdet som använder befi ntliga 
gator för promenader idag kanske upplever en viss 
försämring. 

• Landskapsbild

Programförslaget innebär mycket stora 
förändringar på landskapsbilden. Då landskapet är 
öppet och fl ackt idag kommer en exploatering i form 
av tät stadsbebyggelse medföra en stor förändring. 
Upplevelsen av stadens entré från söder kommer 
att förskjutas och därför bedöms påverkan vara av 
kommunal betydelse.

• Ianspråktagande av jordbruksmark

Nästan all mark inom programområdet består 
av jordbruksmark och befi ntlig markanvändning 
inom de områden som föreslås exploateras med 
ny bebyggelse, är därmed nästan uteslutande 
jordbruksmark. 

Exploateringen av jordbruksmarken inom 
programområdet bedöms vara en betydande 
miljöpåverkan av måttlig grad på grund av att 
den aktuella jordbruksmarken inte är den bästa 
jordbruksmarken inom Varbergs kommun och 
att jordbruksmarken är klassad som medelgod. 
Påverkan bedöms som kumulativ eftersom alla 
exploateringar på jordbruksmark sammantaget 
kan få en stor negativ påverkan på den framtida 
livsmedelsförsörjningen. 

• Vattenmiljö

En föroreningsberäkning visar att av 17 redovisade 
ämnen sker en minskning av utsläppen för nio 
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ämnen och en ökning för åtta ämnen. Minskningen 
sker framförallt för kväve eftersom jordbruksmark 
övergår till bostadsområde, vilket förväntas minska 
näringsläckaget från området. Sammantaget 
bedöms förändringen mer positiv än negativ för 
vattenförekomsten och för Natura 2000-området. 
De översiktliga föroreningsberäkningar som gjorts 
tyder på att det fi nns goda förutsättningar för 
låga föroreningshalter från programområdet till 
recipient. Kravet på att kvicksilverhalterna  ej får 
öka går att uppnå genom rening av dagvatten i 
föreslagna dagvattendammar. Bedömning görs att 
erforderlig rening av dagvatten går att uppnå genom 
anläggande av föreslagna åtgärder för fördröjning 
och rening och att exploatering i enlighet med 
planprogrammet då inte innebär att möjligheten att 
nå MKN försvåras. 

• Hälsa och säkerhet

De miljöaspekter som kan få konsekvenser för 
hälsan om åtgärder inte vidtas är markföroreningar. 
Om lämpliga åtgärder vidtas enligt den 
markmiljöundersökning som gjorts, bedöms det 
inte fi nnas några risker för hälsoeff ekter på grund 
av markföroreningar. Störningar från trafi kbuller 
kan alltid fi nnas i tätorter, men förutsättningar 
bedöms fi nnas för att klara gällande riktvärden. 

• Miljökvalitetsmål

För de relevanta miljökvalitetsmålen bedöms 
planförslaget ge både positiv och negativ 
påverkan.  För målet om ”Giftfri miljö och Ingen 
övergödning” bedöms påverkan bli positiv. För 
miljökvalitetsmålen ”Ett rikt odlingslandskap” 
och ”Ett rikt växt och djurliv” bedöms påverkan 
bli negativ. För övriga berörda miljökvalitetsmål 
bedöms påverkan bli både positiv och negativ eller 
neutral. Möjligheter fi nns att ta ytterligare hänsyn 
till de aktuella miljöaspekterna i kommande 
detaljplanearbete. 

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)
För detta planprogrammet är miljökvalitets-
normerna för luft och vatten aktuella. Fisk- och 
musselvatten saknas i närheten och buller gäller 
endast större vägar eller större städer än vad som 
fi nns i närheten. 

Miljökvalitetsnormerna för luft syftar till att 
skydda människors hälsa och miljön. Varbergs 
kommun har i sin översiktsplan bedömt att 
miljökvalitetsnormerna  för luft inte riskerar 
överskridas. 

Det fi nns ingen anledning att tro att 
miljökvalitetsnormerna för luft kommer att 
överskridas inom programområdet i framtiden 

eftersom området kommer vara ett bostadsområde 
utan genomfartstrafi k eller tät stadstrafi k. 

Planområdet ligger inom delavrinningsområdet 
Rinner mot N m Hallands kustvatten, utöver det 
så saknas det utpekade vattenförekomster inom 
planprogrammets avgränsningsområde. Hallands 
kustvatten har 2017 klassats som kustvatten med 
måttlig ekologisk status med kvalitetskravet god 
ekologisk status 2027. Det har 2017 också klassats 
som kustvatten som inte uppnår god kemisk status. 
Kvalitetskravet är god status 2021 med undantag för 
kvicksilver/kvicksilverföreningar som har mindre 
stränga krav. Det fi nns en risk att statusen inte 
uppnås 2021 för både den ekologiska och kemiska 
statusen. Påverkanskällor anges vara reningsverk, 
förorenade områden samt diff usa källor som 
urban markanvändning, jordbruk, transporter och 
infrastruktur, enskilda avlopp, atmosfäriskt nedfall 
samt andra källor. 

För att minimera påverkan på kustvattenförekomsten 
bör dagvatten från förorenade ytor renas. Andelen 
hårdgjorda ytor inom området bör om möjligt inte 
öka utan att åtgärder vidtagits i form av exempelvis 
fördröjning och rening. 

Den förväntade minskningen av näringsämnen från 
dagvattnet är positivt för vattenförekomsten och för 
möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna 
vad gäller ekologisk status. Att det sker en 
ökning av en del ämnen är ofrånkomligt när 
dagvattenmängderna ökar genom att ett så stort 
område hårdgörs. Sammantaget bedöms dock 
förändringen som mer positiv än negativ för 
vattenförkomsten Natura 2000-området. De 
översiktliga föroreningsberäkningar som gjorts 
tyder på att det fi nns goda förutsättningar för 
låga föroreningshalter från programområdet till 
recipient. Kravet på att kvicksilverhalterna  ej får 
öka går att uppnå genom rening av dagvatten i 
föreslagna dagvattendammar. Bedömning görs att 
erforderlig rening av dagvatten går att uppnå genom 
anläggande av föreslagna åtgärder för fördröjning 
och rening och att exploatering i enlighet med 
planprogrammet då inte innebär att möjligheten att 
nå MKN försvåras.

INFRASTRUKTUR
Utbyggnaden av ett stadsnära område är i linje med 
de riktlinjer för planering som anges i Översiktsplan 
och Fördjupad översiktsplan och stämmer 
överens med arbetet med MaTS (Miljöanpassat 
Transportsystem) för Varbergs kommun. 

Föreslagen utbyggnad ger underlag för att 
programområdet skall kunna intas som en del av 
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stadstrafi knätet för kollektivtrafi k vilket ger en 
ökad turtäthet. Gång- och cykelförbindelserna med 
centrum och målpunkter i form av arbetsplatser, 
järnvägsstation med fl era är goda. Det ska fortsatt 
fi nnas en god tillgänglighet till befi ntliga och nya 
gröna platser och grön-blå stråk som en följd av 
utbyggnad enligt programmet.

Planprogramförslaget kommer innebära en större 
belastning på det befi ntliga trafi knätet, i synnerhet 
Västkustvägen som är den enda kopplingen 
norrut in mot Varbergs stadskärna samt söderut 
mot E6:an. I samband med planprogrammet har 
alternativet att ta över Västkustvägen till kommunalt 
huvudmannaskap studerats. Det fi nns fl era fördelar 
om kommunen skulle ta över huvudmannaskapet 
från Trafi kverket då det till exempel förenklar 
processerna vid ombyggnation och kommunen 
kan förbättra passager vid hållplatser och nyttja 
befi ntlig kollektivtrafi k. Fördelarna ska vägas mot 
de kostnader som ett övertagande innebär för en 
utökad drift, underhåll och framtida förnyelse av 
vägen. Förutom att säkerställa en trygg och säker 
trafi kmiljö kommer även andra mobilitetsåtgärder 
vara avgörande för att främja hållbart resande.  
Att arbeta med gång, cykel och kollektivtrafi k på 
alla nivåer tillsammans med andra innovativa 
mobilitetslösningar är viktigt att få till i ett tidigt 
skede. Konsekvenserna om området inte byggs 
för hållbart resande blir mycket trafi k med köer, 
kollektivtrafi k som inte kommer i tid samt en 
försämring av framkomligheten på Västkustvägen 
som används som omledningsväg för E6. 

NOLLALTERNATIV
Nollalternativet innebär den sannolika utvecklingen 
av området om det aktuella planprogramförslaget 
inte godkänns och realiseras. 

Planprogramförslaget bedöms ge negativa 
konsekvenser för jordbruket, landskapsbilden, 
naturmiljön, kulturmiljön och påverkan på havet. 
Ett nollalternativ kan i jämförelse med detta ses 

som positivt eftersom området förblir opåverkat. 
Jämfört med nollalternativet bedöms planförslaget 
dock mer positivt för aspekterna rekreation 
och friluftsliv med tanke på de förbättringar 
som planeras vad gäller exempelvis grönstråk, 
gångstigar och lekplatser. Detsamma gäller för 
markföroreningar som inte kan förväntas ske i 
närtid vid ett nollalternativ. Det mest sannolika är 
att området, till följd av efterfrågan på bostäder, 
inom en överskådlig framtid återigen kommer 
att bli aktuellt för exploatering eftersom förslaget 
har stöd i gällande översiktsplan. Planförslaget 
som helhet bedöms därmed som mer positivt än 
nollalternativet med hänsyn till att underlaget för 
kollektivtrafi k och närservice samt skola/förskola 
ökar. 

FORTSATT MILJÖBEDÖM-
NING
Genomförande av kommande detaljplaner bedöms 
inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i 5 kap 18 § plan- och bygglagen respektive 6 
kap 11 § miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivning 
bedöms därför inte behöva uppföras för kommande 
detaljplaner inom planprogramområdet. En viss 
miljöpåverkan kan förekomma såsom buller, 
föroreningar och risker. Dessa frågor kommer att 
utredas separat i kommande detaljplaner och ingå 
i plan- och genomförandebeskrivningarna under 
rubriken ”Miljökonsekvenser” eller liknande. 

Ett PM med förslag på förebyggande åtgärder 
och kompensationsåtgärder har tagits fram som 
ger förslag på konkreta åtgärder för att minimera 
störningen på Natura 2000-området. Genom 
att vidta föreslagna skyddsåtgärder för att styra 
besökande i och kring området bedöms att 
störningen på Natura-2000 området kommer att 
begränsas och att planprogrammet inte kommer 
att medföra betydande påverkan enligt 7 kap. 28a§ 
MB. Ett Natura 2000-samråd har inte krävts utifrån 
dialog med länsstyrelsen. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
Området ingår i den fördjupade översiktsplanen 
för stadsområdet. Träslövsläge och Gamla Köpstad 
är gamla kustsamhällen med stark identitet. 
Samhällena har successivt vuxit genom att nya 
bostäder och verksamheter har tillkommit. 

I den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet 
anges riktlinjer för utvecklingen av Träslövsläge 
och Gamla Köpstad. Nedan anges de riktlinjer som 
bedömts beröra de delar som planprogrammet 
omfattar. 

TRÄSLÖVSLÄGE MED OMNEJD
Utbyggnadsområde för bostäder föreslås norr om 
Sejernäsvägen och vid Fiskebåtsvägen. En ny an-
slutning av Sejernäsvägen till Västkustvägen bör 
studeras. Verksamhetsområdet vid Tångvägen 
byggs succesivt ut. Vid fortsatt utbyggnad av Trä-
slövsläge bör trafi kfrågor studeras, särskilt fram-
komlighet för cykel och buss. 
Riktlinjer;
• I centrala delen av Träslövsläge ska karaktären 

av gammalt fi skeläge bestå 
• Riksintresset för kulturmiljövård ska beaktas
• Hamnen ska nyttjas för befi ntlig verksamhet 

med möjlighet till utveckling som småbåtshamn 
• Norra delen av Träslövsläge ska nyttjas för fri-

tids- och helårsbebyggelse
• Knarråsen ska bevaras som natur- och rekrea-

tionsområde
• Handel med skrymmande varor kan efter pröv-

ning förläggas till industriområdet vid Tångvä-
gen

GAMLA KÖPSTAD OCH OMGIVANDE JORD-
BRUKSMARK
Utbyggnadsområde för bostäder föreslås söder om 
Sejernäsvägen och väster om Västkustvägen. Övri-
ga riktlinjer för Gamla Köpstad gäller främst områ-
dena söderut bland annat längs Lerjans väg. 

GRÖNSTRATEGI
I kommunens grönstrategi ”Simma, lek och svär-
ma” beskrivs behovet av att säkerställa befi ntliga 
och att etablera och anlägga nya grönytor och par-
ker i takt med att staden växer. I grönstrategin har 
kommunen tagit ställning till att alla de möjlighe-
ter som landskapet, bebyggelsen, natur- och kultur-
miljöerna erbjuder ska tas tillvara. 

DAGVATTENANVISNINGAR
Det fi nns framtaget ”Dagvattenanvisningar för Fal-
kenbergs och Varbergs kommuner”, vilket är en 
policy för vatten och avlopp med strategier för en 
hållbar dagvattenhantering. Syftet med anvisning-
arna är att skapa en genomtänkt, miljöanpassad 
och för samhällsnyttan kostnadseff ektiv hantering 
för att ta hand om dagvattnet och uppnå eftersträ-
vad funktion enligt följande sex principer; 
1. Dagvatten är en resurs!
2. Angrip föroreningskällan
3. Rena vid föroreningskällan
4. Lokalt omhändertagande av dagvatten (lokalt 
trög dagvattenhantering)
5. Blanda inte rent och smutsigt vatten
6. Underhåll din dagvattenanläggning

Utdrag ur FÖP Stadsområdet 2010-06-15

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
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Småindustri, hantverk, kontor 
och handel med skrymmande 
varor. Högst 50% av tomten 
får bebyggas. 
Byggnadshöjd: 6 m
Taklutning: 27°

Småindustri, handelsträdgård
Högst 50% av tomten får bebyggas
Byggnadshöjd: 6m 
Taklutning 27°

Villor
BYA: 180 m²
Minsta tomt: 750m²
Byggnadshöjd: 5 m
Nockhöjd: 7 m

Villor
BTA: 180-200 m²
Minsta tomt: 550-650 m²
Byggnadshöjd: 3,7-5 m
Nockhöjd: 6-7 m

Villor
BYA: 180 m²
Minsta tomt: 900 m²
Byggnadshöjd: 3,5 m

Villor
BYA: 220 m²
Minsta tomt: 750 m²
Byggnadshöjd: 3,8 m
Nockhöjd: 7 m
Taklutning: 27-38°

Flerbostadshus
Nockhöjd: 8m

Villor eller parhus
BTA: 125-180 m²
Minsta tomt: 459-600 m²
Byggnadshöjd: 7 m
Nockhöjd: 8 m

Villor
BYA: 180-220 m²
Minsta tomt: 800 m²
Byggnadshöjd: 3,5-5,5 m
Högsta nockhöjd: 5,5-7,5 m
Taklutning: 23-38
1-2 våningar

Villor
BTA: 250 m²
Minsta tomt: 700 m²
Byggnadshöjd: 3,5 m
1 våning

Villor
BTA: 250 m²
Minsta tomt: 800 m²
Byggnadshöjd: 4 m
1 våning

Villor
BYA: 135-220 m²
Minsta tomt: 375-750 m²
Byggnadshöjd: 4 m
1 våning

Flerbostadshus
Byggnadshöjd: 6 m
Taklutning: 30
2 våningar

Flerbostadshus
Byggnadshöjd: 3,5 m
1 våning

Villor eller parhus
BYA:90 m²
Minsta tomt: 350 m²
Byggnadshöjd: 6,5 m
Nockhöjd: 8 m
Taklutning: 23
2 våningar

Handel, hantverk, småindustri
Byggnadshöjd: 5 m
1 våning

Villor
BTA: 180 m²
Minsta tomt: 500 m²
Byggnadshöjd: 5,5 m
2 våningar

Fritidshus
BYA: 45 m²
Minsta tomt: 200 m²
Byggnadshöjd: 3 m 
Taklutning: 25

Villor
BYA: 220 m²
Minsta tomt: 800 m²
Byggnadshöjd: 4 m

Översiktlig bild av detaljplanernas innehåll

DETALJPLAN 
De markområden som ingår i planprogrammet som 
inte är bebyggda idag omfattas till största del inte 
av detaljplan. Se på kartan nedan för vad som gäller 
för de detaljplaner som fi nns för befi ntliga bostäder. 
Ankarskolans detaljplan fi nns inte kommenterad. 

De befi ntliga bostadsområdena inom progra-
mområdet har byggts under de senaste cirka 
20 åren och består till största delen av en- el-
ler fl erfamiljshus i 1-2 våningar. Både norr och 

söder om Tångvägen, vid korsningen till Väst-
kustvägen fi nns mindre verksamhetsområden. 

Enligt detaljplanen för Matrosvägen ska del av Ro-
dervägen övergå till naturmark med gång- och cy-
kelväg när den nya anslutningen från Fiskebåtsvä-
gen fi nns utbyggd.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
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RIKSINTRESSEN OCH 
FÖRORDNANDEN

RIKSINTRESSEN
Planprogramområdet omfattas av riksintresse 
för det rörliga friluftslivet 4 kap 2 § miljöbalken 
och högexploaterad kust 4 kap 4 § miljöbalken. 
Riksintresset för det rörliga friluftlivet avser 
turismens och friluftslivets intressen som särskilt 
ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
Hallandskusten hör till de områden som har 
särskilda hushållningsbestämmelser där hänsyn 
ska tas till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 
miljöbalken. Detta område begränsas i öster av väg 
E6. Riksintresset för högexploaterad kust skapades 
för att hushålla med värdefulla resurser och 
områden som är starkt utsatt för exploateringstryck 
i syfte att bevara dessa. Bestämmelserna utgör dock 
inte hinder för utvecklingen av befi ntliga tätorter 
och utveckling av det lokala näringslivet.

NATURA 2000-OMRÅDE
Programområdet ligger med ett avstånd av  cirka 
150 till 200 meter öster om Natura 2000-området 
Gamla Köpstad. Syftet med Natura 2000-områden 
är att ge ett långsiktigt skydd åt de arter och 
naturtyper som fi nns inom området. Verksamheter 
eller åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i ett Natura 2000-område kräver 
tillstånd enligt 7 kap 28 § miljöbalken. Tillstånd 
får endast lämnas om verksamheten eller åtgärden, 
ensam eller tillsammans med andra pågående eller 
planerade verksamheter eller åtgärder, inte skadar 
livsmiljön eller utpekade arter inom området. 

STRANDSKYDD
Strandskydd har som syfte att trygga allmänhetens 
tillgång till strandområden genom allemansrätten. 
Strandskyddet ska även bidra till att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtriket. Programområdet 
omfattas inte av strandskydd vad gäller kustområdet 
och berörs heller inte av utvidgat strandskydd 
utmed kusten (300m). 

En mindre vattenansamling fi nns i den nordöstra 
delen av Knarråsens område, vattenansamlingens 
strandskydd påverkar inte av planläggningen. 
Anlagda dagvattendammar fi nns direkt söder om 
Skaldjursvägen. I nuläget fi nns begränsad praxis 
kring hantering av strandskydd för anlagda vatten. 
Varbergs kommun har i programarbetet utgått 
ifrån att dammarna inte omfattas av strandskydd. 

GENERELLT BIOTOPSKYDD
Enligt 7 kap 11 § miljöbalken omfattas bl.a. 
stenmurar, åkerholmar och märgelgravar 
i jordbruksmark av generellt biotopskydd. 
Åtgärder som påverkar objekt med generellt 
biotopskydd kräver dispens från länsstyrelsen. De 
generella biotopskydden inom programområdet 
är kartlagda i naturvärdesinventeringen och 
består av allér, åkerholmar, stenmurar samt 
småvatten. Deras placering fi nns beskriven i 
naturvärdesinventeringen, se karta sida 59. Vid 
behov av dispens för biotopskydd i samband med 
planläggning ansöks detta hos Länsstyrelsen innan 
detaljplanen antas.  

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande 
styrmedel som regleras i 5 kap miljöbalken och 
syftar till att minska miljöpåverkan från diff usa 
påverkanskällor, till exempel trafi k och jordbruk. 
Miljökvalitetsnormer fi nns uppsatta för bland 
annat luft, vatten och buller. Enligt 2 kap 10 § 
Plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormerna 
i 5 kap miljöbalken följas vid planläggning. För 
det aktuella planprogramområdet behandlas 
miljökvalitetsnormerna för vatten och luft i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökvalitets-
normen för buller avser framförallt kommuner 
med fl er än 100 000 invånare. Läs mer under 
avsnitten Teknisk försörjning samt Konsekvenser 
om miljökvalitetsnormer. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
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MARKÄGOFÖRHÅLLANDE
Cirka 130 hektar är obebyggt varav kommunen 
äger cirka hälften enligt markering på kartan 
nedan. Med en täthet på 35 bostadsenheter/hektar 
(villor, radhus, kedjehus, fl erbostadshus) skulle 
föreslaget område fullt utbyggt kunna ge 2100 nya 
bostäder under förutsätt ning att  minst ca 40 hektar 
planläggs som kvartersmark för bostadsändamål. 
Planprogrammet omfatt ar även fl era privata 
fastigheter. 

KULTURHISTORIA
Inom programområdet fi nns fl era områden där 
boplatser med rikliga mängder med fl intavslag, 

Kommunägda fastigheter inom planprogramom-
rådet, hela området fi nns inte med då kommunen 
inte äger något längre söderut.  

skrapor, mm har påträff ats. Arkeologiska under-
sökningar kan komma att krävas vilka bekostas av 
exploatören. De befi ntliga platserna Gamla Köpstad 
och Träslövsläge fi nns båda med i Varbergs kultur-
miljöprogram. Där fi nns rekommendationer kring 
hur man bör förhålla sig till kulturmiljön gällande 
befi ntlig bebyggelse för att kunna ta tillvara kultur-
miljön. 

Träslövsläge och Gamla Köpstad har två olika ur-
sprung, identiteter och karaktärer. Historiskt har 
platserna närmat sig varandra när framförallt Träs-
lövsläge har vuxit och Tvååkers-Ås börjat bebyggas. 
För boende i området är skillnaden stor och platsi-
dentiteten viktig.

Överst till höger; 
Kända fornlämningar inom planprogramområdet. 
Nedan till höger: 
Generalstabkartan 1872, historisk bild över hur de 
två platserna förhöll sig till varandra geografi skt. 

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
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Det har tagits fram en kulturmiljöutredning för 
östra Träslövsläge och Gamla Köpstad, 2021-01-
19. Rapporten beskriver områdets kulturhistoriska 
innehåll såväl på en övergripande nivå i form av 
landskap och bebyggelsesammanhang som i form 
av enskilda komponenter som historiska lämningar 
i form av stenmurar, vägsträckningar och ägostruk-
turer. Rapporten är avsedd att fungera som en väg-
ledning i bedömningar av vad i landskapet som är 
betydelsebärande i kulturmiljöhänseende och på 
vilket sätt dessa delar och strukturer på ett bra sätt 
kan implementeras i det fortsatta planarbetet. 

På kartan nedan redovisas de kulturhistoriskt in-
tressanta och värdebärande strukturerna i landska-
pet som enligt rapporten bör behandlas med var-
samhet och hänsyn vid exploatering. 

De olika värdebärande strukturerna har påverkat 
utformningen av planprogramkartan i syfte att tyd-

Olas

Jöns Trulsgård

Hansa

Albrektsgård

Bengts

Björsgård

Bosens

liggöra och bevara viktiga strukturer. I den norra 
delen har vägen till Bosens bevarats genom att ut-
göra sträckningen för en gång- och cykelvägskopp-
ling genom området tillsammans med stenbron. 
Det historiska vägnätet bevaras till största del men 
kommer i vissa delar rustas upp efter dagens stan-
dard och den trafi k som förväntas. Respektavstånd 
till betydelsefulla gårdsbildningar fi nns kvar i stort.  
I de södra delarna intill Jöns Trulsgård har viktiga 
siktlinjer bevarats tillsammans med ett respektav-
stånd mot gården. Den gamla Tångvägen bevaras i 
landskapet tillsammans med ett större grönstråk i 
öst-västlig riktning i de södra delarna. Skiftesstruk-
turen synliggörs genom de uppdelade bebyggelse-
områden och föreslås ligga till grund vid en utform-
ning av områdena. Stenmurar i landskapet föreslås 
i alla delar bevaras i den mån det är möjligt och ska-
pa karaktärsgivande kvaliteter i framtida områden. 

Teckenförklaring

Bygräns

Det historiska huvudvägnätet

Vägar sent 1800-tal

Tångvägen

Värdekärna med samspel gårdsbebyggelse/

landskap

Värdefullt träd

Karaktärsskapande trädrad/allé

Stenbro

Sockengräns/dike

Skifteslinje/stenmur

Betydelsefull siktlinje

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
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Jordbrukslandskapet i Träslövsläge. 

Kustlandskapet i Gamla Köpstad. 

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

en av enbostadshus. Den äldre kärnan är småskalig 
där bostäderna ligger längs vindlande gatustruktu-
rer som leder ner mot vattnet och hamnen. Nyare 
bebyggelsestrukturer med en- och fl erbostadshus 
fi nns främst i östra delen av Träslövsläge. Dessa har 
en mer sluten karaktär, där byggnaderna riktar sig 
in mot varandra istället för ut mot gatorna.

Öster om bostadsområdena i Träslövsläge breder 
ett glest verksamhetsområde ut sig. Verksam-
heterna består av skolbyggnader, industrier och 
handel. Byggnaderna är storskaliga och glest pla-
cerade i det tidigare jordbrukslandskapet. Spår av 
jordbruket fi nns kvar mellan byggnaderna med 
mindre åkrar, stenmurar och vegetation. Området 
har ingen tydlig riktning och en svag karaktär. 

I lummiga Gamla Köpstad är enbostadshusen 
placerade längs gatorna med stora grönskande 
trädgårdar. Bebyggelsen är väl anpassad till natu-
ren med gles bebyggelse av småskalig karaktär vil-
ket ger en intim känsla. 

Jordbrukslandskapet är småskaligt och upp-
brutet av stenmurar, träd- och buskridåer. Mindre 
grupper av bebyggelse och tillhörande grönska bry-
ter av det i övrigt fl acka landskapet. 

GRÖNBLÅ STRUKTUR
Befi ntlig grönstruktur består främst av naturom-
rådet längs kusten samt skogen Knarråsen, gröna 
stråk har en tydlig riktning mot havet. Utöver dessa 

MARK OCH VEGETATION 
Landskapet i området är fl ackt. Landskapet är tyd-
ligt präglat av kusten och jordbruket och bebyggel-
sen som fi nns inom planområdet. I området fi nns 
fem övergripande karaktärsområden, se illustra-
tion. 

Avgränsningen mellan de olika karaktärsområdena 
varierar. Ibland är den tydlig såsom när en rak åker-
kant möter bebyggelse, ibland otydligt där en strand-
äng övergår i mindre åkerfält inramade av stenmurar.

LANDSKAPETS KARAKTÄR
Det långsträckta kustlandskapet domineras av 
långa sandstränder, strandängar och steniga uddar. 
Här fi nns berg i dagen, gräs, örter, ris och vindpi-
nade tallar och lövträd. Den låga växtligheten och 
vyn ut över havet ger långa utblickar. Vikarna ska-
par rumsligheter med olika karaktär, grunda och 
sandiga eller steniga och klippiga. Inom karaktärs-
området ryms även Träslövsläges hamn med sina 
verksamheter, småbåtshamn och pirar. Kustland-
skapet har en tydlig nord-sydlig riktning och här får 
besökaren vackra vyer ut över havet.

Fiskebyn Träslövsläge
Bakom kustlandskapet tar bebyggelsen vid, i den 
gamla fi skebyn Träslövsläge domineras bebyggels-
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fi nns även mindre platser med bostadsnära natur 
och mötesplatser såsom lekplatser, hamnen och 
badplatserna. Se tillhörande karta nästa sida. 

1. Knarråsen
Knarråsen är en tätortsnära skogsmiljö med en 
storlek på 20 hektar. Skogen är varierad med del-
områden med olika karaktär. Här fi nns blandskog, 
sly, en damm och berg i dagen. I skogen fi nns en 
motionsslinga, utegym och en mindre lekplats. Om-
rådet har stora rekreativa värden och bidrar med ett 
större grönområde i den täta villabebyggelsen.

2. Naturmark längs Tångvägen
Norr om Tångvägen går ett brett naturområde, om-
rådet består av tidigare betad mark med uppvux-
na träd och en skogsdunge med lövskog. Området 
bidrar med ekologiska värden och är en koppling 
mellan Knarråsen och jordbrukslandskapet i öst.

3. Gamla Köpstads naturreservat
Naturreservatet består av ett öppet kustlandskap 
med strandängar och hedar. Området sträcker sig 
från Träslövsläge i norr till Galtabäck i söder. Kust-
landskapet har stora rekreativa och ekologiska vär-
den med möjlighet till friluftsliv, vardagsvistelse 
och bad.

4. Träslövsläge badplats
Badplatsen är en vidsträckt sandstrand med lång-
grunt bad. Sandstranden i Träslövsläge är en väl-
digt populär badplats. I strandens östra del fi nns en 
mindre gräsyta som används av surfarna under blå-
siga dagar. Även hamnens norra pir används fl itigt 
av badgäster och surfare.

5. Kagabäckens badplats
Kagabäcksviken är en långgrund sandstrand med 
låga gräsklädda sanddyner. 

6. Kohagens badplats
Badplatsen är lite mindre med sand- och stenstrand 
och mindre gräsytor att sitta på.

7. ”Dammar”
Öster om Torskvägen ligger ett område med dag-
vattendammar och stigar som slingrar sig mellan 
dammarna. Området har en hagmarkskaraktär och 
sträcker sig ner till gränsen mot Gamla Köpstad.

8. Lekplatser
I Träslövsläge fi nns fl ertalet mindre kommuna-
la lekplatser. Två av dessa föreslås i kommunens 
Handlingsplan för tätorts-/stadsdelslekplatser att 
utvecklas till stadsdelslekplatser och övriga kom-
mer med tiden att läggas ner. De två som ska ut-

vecklas ligger vid Styrmansvägen/Relingvägen och 
Musselvägen. I Gamla Köpstad fi nns inga kommu-
nala lekplatser.

Stråk
Genom befi ntlig bebyggelse, i väst-östlig riktning, 
skapar grönområdena fl ertalet gröna stråk ner mot 
havet. 

Stråken fyller viktiga funktioner då de skapar sam-
manhang, orienterbarhet och uppmuntrar till att 
använda utemiljön. De är även viktiga för ekosys-
temtjänster såsom rekreation, biologisk mångfald 
och lokalklimat. De viktigaste stråken markeras 
med pilar i illustrationen.

OFFENTLIGA PLATSER
I Träslövsläge och Gamla köpstad fi nns fl ertalet be-
fi ntliga mötesplatser. Dessa utgörs dels av de grö-
nområden som beskrivits i den grönblå strukturen 
men även av platserna som beskrivs nedan.

9. Hamnen
Hamnen i Träslövsläge lever upp på sommarhalvå-
ret med småbåtshamnar, lokaler att hyra för fest-
ligheter och mindre verksamheter som fi skebutik, 
café, glassbutik, yogastudio etc.

10. Kyrkan
Kyrkan utgör en naturlig samlingsplats för många, 
intill kyrkan fi nns även en mindre parkyta med lek 
som upplevs allmän.

11. Ankarlivs och Skapahuset
Söder om Tångvägen, i korsningen med Ankarvä-
gen ligger ett mindre butiks- och verksamhetsom-
råde. Här fi nns idag en matbutik och Skapahuset, 
en byggnad där fl era olika företag hyr in sig.  Områ-
det ligger strategiskt placerat och kopplar samman 
Tångvägen med det gamla stråket längs Storgatan.

12. Ankarskolan
Ankarskolan med sin skolgård, ungdomsgård och 
gårdar utgör ett trevlig inslag på en mindre torgyta.

13. Butiksområde
Intill Västkustvägen fi nns ett verksamhetsområde 
med handel och industri blandat. I området har bu-
tiker med inriktning mot design och inredning eta-
blerat sig vilket drar till sig många besökare. Om-
rådet har inte någon trottoar eller vegetation utan 
ytorna mellan husen består av asfalt där parkering-
ar, körande bilar och gångare blandas utan någon 
struktur.
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Karta över befi ntliga platser
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Geotekniska förhållanden; Undergrunden är 
sand och grus, rött visar berg i dagen.

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

14. Storgatan
Stråket längs Storgatan har en historisk bety-
delse. Gatan är smal och slingrande och har 
tidigare varit den centrala gatan i Träslöv-
släge. Även idag fi nns några butiker och verk-
samheter kvar i nedervåningen på husen.

Se under avsnitt Programförslag hur planförslaget 
kopplar samman och föreslår nya grönområden för 
den nya bebyggelsen. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
En översiktlig geologisk kartering, gjord 1977, visar 
att området består av morän som stundtals är täckt 
av ett tunt lager fi nsediment vilket normalt inte 
kräver grundförstärkningar för byggnader och övri-
ga anläggningar. För de befi ntliga detaljplaner där 
geotekniska undersökningar har tagits fram har det 
konstaterats att marken i området karakteriseras av 
i huvudsak mycket goda geotekniska förutsättning-
ar för exploatering. Se karta här nedan. 

Vid eventuell framtida planläggning kan geoteknis-
ka utredningar komma att krävas, dessa bekostas 
då av exploatören. 

NATURVÄRDEN
Stora delar av programområdet består av jord-
bruksmark som fortfarande brukas. Här fi nns fl era 
stengärdesgårdar, diken samt åkerholmar. Dessa är 
biotopskyddade för sina höga naturvärden och skall 
så långt det är möjligt bevaras vid exploatering. 
En naturvärdesinventering genomfördes 2017 (Cal-
luna 2017) för att identifi era värdefulla miljöer och 
generella biotopskydd inom planprogramområdet. 
Totalt 111 naturvärdesobjekt registrerades. Sju ob-
jekt klassades som klass 3 ”påtagligt naturvärde” 
och 104 objekt klassades som klass 4 ”visst natur-
värde”. Inga klass 1 eller klass 2 objekt identifi era-
des. De klassade naturvärdesobjekten är känsliga 
för en eventuell kommande exploatering som bety-
der att arter och andra naturvärden som är knutna 
till t.ex. rinnande vatten, död ved, stenmurar och 
lövskogsmiljöer kan försvinna. Se kartan från na-
turvärdesinventeringen på nästa sida. De olika om-
rådena beskrivs utförligare i bilagd utredning. 

IANSPRÅKTAGANDE AV JORDBRUKSMARK
Programområdet består till stor del av jordbruks-
mark. Ianspråktagandet av jordbruksmark har för 
detta område stöd i den fördjupade översiktsplanen 
för stadsområdet, Varbergs kommun. Det har 
även tagits fram en lokaliseringsstudie med syfte 
att redogöra de ställningstaganden som gjorts 
till grund för programförslagets omfattning och 
lokalisering. Lokaliseringsstudien analyserar 
ianspråktagandet av jordbruksmark utifrån om den 
utgör brukningsvärd jordbruksmark, om det som 
föreslås utgör ett väsentligt samhällsintresse samt 
om det inte fi nns annan mark att ta i anspråk för att 
tillgodose behoven som föreslås på jordbruksmark. 

Slutsatsen i lokaliseringsstudien visar att stora 
delar av programområdet utgör brukningsvärd 
jordbruksmark. Det konstateras även att kommunen 
har ett lagstiftat bostadsförsörjnings-ansvar och 
att det råder bostadsbrist i Varberg. En utbyggnad 
av programområdet anses bidra till en hållbar 
utveckling på grund av läget i direkt anslutning 
till befi ntliga bostadsområden och möjligheten 
att försörja området med god kollektivtrafi k och 
samhällsservice. Här fi nns även möjligheten att 
bygga vidare på befi ntlig infrastruktur och genom 
ett ökat befolkningsunderlag underlätta för 
kommersiell och kommunal service i området. I 
jämförelsen med annan obebyggd jordbruksmark 
i anslutning till programområdet bedöms denna 
marken som mest lämplig att ta i anspråk utifrån 
möjligheterna att skapa en sammanhållen 
bebyggelse där viktiga natur- och kulturvärden inte 
går förlorade. 



PLANPROGRAM för del av GAMLA KÖPSTAD & ÖSTRA TRÄSLÖVSLÄGE62

 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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Småskalig nyare bebyggelse i Träslövsläge. 

Äldre 1960-70.tals bebyggelse ovan samt nyare 
bebyggelse från 2000-talet nedan. 
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BEFINTLIG BEBYGGELSE
Bakom stränderna tar bebyggelsen vid, småskalig 
bostadsbebyggelse som domineras av enbostads-
hus och fritidshus. Den äldre bebyggelsen ut mot 
havet är intim med stora variationer mellan bygg-
naderna och hur de förhåller sig till gaturummet. 
I äldre delen av Träslövsläge är det krokiga, smala 
och stengärdesgårdskantade gator och den traditio-
nella låga trähusbebyggelsen som präglar området.  
Bebyggelsen är av ganska skiftande karaktär då till- 
och ombyggnader har skett i varierande grad under 
senare del av 1900-talet samt tidigt 2000-tal, vilka 
tillsammans med rivningar och nybyggnation för-
ändrat bebyggelsens karaktär. Detta har ett nära 
samband med en stor infl yttning och omvandlingen 
från fi skeläge till rekreations- och bostadsområde. 
De norra delarna av Träslövsläge består av blandad 
fritids- och helårsbebyggelse. 

I Träslövsläge fi nns det fl era byggnader som har 
tidstypiska karaktärsdrag. De äldre fastigheterna 
har ofta en bebyggelseplacering med boningshus-
et vid vägen och bod i vinkel vid gaveln. Ofta fi nns 
det uthus på tomterna. 1900-talets olika typer av 
bebyggelse dominerar dock, med bland annat de 
lite högre och bredare manbyggnaderna från sekel-

skiftet, villa- och egnahemsbebyggelse från 1920-
40-tal. Ju längre österut fi nns tidstypisk bebyggelse 
från 1900-talets andra hälft. 

I Gamla Köpstad fi nns det stora fritidshusområden 
framförallt i de södra delarna, där fi nns också in-
slag av helårshus men det är framförallt i de norra 
delarna som den övergången har skett. Historiskt 
har det annars bara funnits några enstaka gårdar i 
Gamla Köpstad. Från bebyggelsen ledde långa fäga-
tor till strandängarna och vidare till tångtäkterna. 
det fi nns ofta långa stenmurar kvar i betesmarker-
na längs gamla fägator, tångvägar eller som skiftes-
gränser. 

Bebyggelsestrukturen riktar sig tydligt i väst- östlig 
riktning, ut mot havet. Nyare bebyggelsestrukturer 
fi nns främst i östra delen av Träslövsläge, dessa har 
en annan mer sluten struktur, där byggnaderna rik-
tar sig in mot varandra i mindre grupper. 

SERVICE
Längs Tångvägen fi nns en livsmedelsaff är, försko-
la och vårdcentral. Närmare Västkustvägen ligger 
verksamhetsområden. Församlingshem fi nns nå-
gon kilometer västerut, i den äldre delen av Träs-
lövsläge. 
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Ankarskolan, F-9-skola, med ungdomsgård, skol- 
och folkbibliotek, är i stort behov av utbyggnad och 
en lokalutredning har tagits fram. Vid Ankarskolan 
ligger även Ankarhallen, områdets idrottshall och 
Ankarvallens natur- och konstgräsplaner. Dessut-
om pågår daglig verksamhet i tidigare skollokaler.

En fjärrvärmeanläggning som ägs av Varberg Ener-
gi är placerad strax öster om skolbyggnaden. 

TRAFIKSTRUKTUR
GÅENDE OCH CYKLISTER
Inom planprogramområdet fi nns det gång- och 
cykelvägar utmed Västkustvägen, Fiskebåtsvägen, 
Tångvägen, Skaldjursvägen och Knotvägen samt den 
östra delen av Storgatan. Från uppsamlingsgatorna 
går det även gång- och cykelvägar in mot Ankarskolan 
och idrottsplatsen. Norr om idrottsplatsen övergår 
gång- och cykelvägen till en gångväg som ansluter 
till Rodervägen. Flertalet elever på skolan använder 
idag denna väg som skolväg. Ytterligare gång- och 
cykelvägar fi nns i den skogsdunge som binder ihop 
Segelvägen samt i det grönområde som går mellan 
Storgatan och Tångvägen samt Skaldjursvägen och 
Tångvägen.

BUSSTRAFIK 
På Västkustvägen, som passerar öster om 
programområdet, trafi kerar bussar mot Varberg, 
Himle, Tvååker och Falkenberg. Genom 
Träslövsläge går en stadslinjebuss. Busslinjen 
trafi kerar Fiskebåtsvägen och Tångvägen innan 
den via Storgatan fortsätter norr ut längs med 
Strandbackavägen. 

Storgatan är smal och inte byggd för kollektivtrafi k, 
vilket skapar konfl ikter med både oskyddade 
trafi kanter och bilister.  

Busslinjen går runt Träslövsläge i en rundslinga  
vilket gör att turen inte har en ändhållplats att 
tidsreglera på. 

Det tar cirka 20 minuter att åka mellan Träslövsläge 
och Varbergs station och bussen går fyra gånger 
i timmen på morgon och eftermiddag. Övrig tid 
minskar turerna till två gånger i timmen. På helger 
trafi kerar nattbussen Träslövsläge ett par gånger 
per natt.

BILTRAFIK
Från Varbergs centrum når man till programområ-
det enklast via Västkustvägen. Från Väskustvägen 
leder huvudgator till bostadsområdena i öst-västlig 
riktning. Västkustvägens är en genomfartsled vars 

syfte är att vara en länk mellan olika delar av Var-
berg. Från denna fi nns tre infarter till Träslövsläge, 
var av den södra infarten, Tångvägen, är vid en cir-
kulationsplats och vid den norra infarten, Strand-
backavägen, byggs en cirkulationsplats. Den mel-
lersta infarten, Skepparvägen har vänstersvängfält. 
Till Gamla Köpstad fi nns två infarter, var av den 
södra är en trevägskorsning utan vänstersvängfält 
och den norra är mindre och har dåliga siktförhål-
landen.

Tångvägen, den södra infarten till Träslövsläge, är 
belägen i mitten av det övre programområdet, där 
stora delar av befi ntlig service är belägen. Fiske-
båtsvägen sträcker sig i nord-sydlig riktning genom 
programområdet och sammankopplar Tångvägen 
med Skepparvägen i norr. Tångvägen, Fiskebåts-
vägen och Skepparvägen är så kallade huvudgator. 
Lokalgator ansluter till huvudgatorna. I program-
områdets södra del är gatorna smala och har en 
mer lantlig karaktär, Sejernäsvägen som utgör hu-
vudgatan in mot Gamla Köpstad har även den en 
mindre och smalare karaktär än huvudgatorna i 
Träslövsläge.

STÖRNINGAR OCH RISKER

FÖRORENAD MARK
Inom Tvååkers-Ås 2:3 samt Träslövsläge 15:11 fi nns 
förorenad mark med anledning av att det funnits 
deponier på platsen. 

Det har genomförts en miljöteknisk markunder-
sökning av de två nedlagda deponierna av Ramböll 
2013. Syftet var att undersöka om tidigare använd-
ning gett upphov till föroreningar på platsen. Vid 
undersökningens genomförande klassades mar-
kens användning som mindre känslig markanvänd-
ning, MKM, enligt Naturvårdsverkets riktvärden 
för förorenad mark. Om marken ska användas för 
bostäder klassas markanvändningen istället som 
KM, känslig markanvändning. Kommunstyrelsen i 
Varberg har även tagit fram en handlingsplan för 
nedlagda deponier 2018-02-27. 

Resultatet av den miljötekniska markundersök-
ningen visade att den västra deponin kan användas 
till rekreation (parker och grönytor) men om den 
ska planeras för bostadsbebyggelse krävs vidare ut-
redning. För att den östra deponin  ska kunna an-
vändas krävs åtgärder. För det numera befi ntliga 
fördröjningsmagasinet krävdes inga åtgärder. 

Inom del av befi ntligt verksamhetsområdet vid 
Trålvägen fi nns också risk för förorenad mark inom 
fastigheten Tvååkers-Ås 3:33. Här har tidigare 
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Karta över förorenad mark, till vänster Träslövsläge 15:11, i mitten Tvååkers-Ås 2:3 och till höger 
Tvååkers-Ås 3:33. Gamla Köpstad 1:162 ligger söderut i programområdet. 
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funnits en bilskrot/skrothandel. Inom fastigheten 
Gamla Köpstad 1:162 fi nns också risk för förorenad 
mark då det tidigare funnits en bilskrot på platsen. 

RADON
En radonutredning (J&W Samhällsbyggnad, 2002) 
som omfattar den norra delen av programområdet, 
bland andra fastigheterna Tvååkers-Ås 3:14 samt 
5:3 anger att undersökningsområdet klassas som 
lågradonmark och bostadshus kan utföras traditio-
nellt. Enligt en äldre, mer övergripande radonut-
redning för hela Varbergs tätort (VIAK AB, 1988) 
anges samma område kunna utgöras av tänkbar 
högradonmark. 

Eftersom förhöjda radonhalter inomhus är en olä-
genhet för människors hälsa bör man kontrollera 
halterna i inomhusmiljöer där folk vistas ofta, till 
exempel bostäder, skolor och förskolor. Socialsty-
relsens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 
Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). 

DJURHÅLLNING
Miljö- och Räddningsnämnden i Varbergs kommun 
har tagit fram riktlinjer för hästhållning i anslut-
ning till bostäder. Riktlinjerna anger att avståndet 
mellan nybyggnation av bostadshus och stall samt 
paddock med upp till fem hästar ska vara minst 100 

m och avståndet till hagar och ridstigar minst 50 m. 
Vid planläggning för off entlig verksamhet, skolor, 
mm. är motsvarande avstånd 200 m från plangräns. 
Angivna avstånd är avsedda som riktvärden. Hän-
syn ska även tas till lokala förutsättningar, topo-
grafi ska förhållanden, vegetation och vindriktning. 
Vid större anläggningar beaktas skyddsavstånden 
ytterligare och utökas vid behov.

Ingen djurhållning fi nns för närvarande inom pro-
gramområdet.

BULLER
Områden närmast Västkustvägen samt  Tångvägen 
är utsatta för trafi kbuller och bullerdämpande 
åtgärder kan bli aktuellt. Det kan komma att krävas 
bullerutredningar och åtgärder för bebyggelse 
intill befi ntliga huvudgator samt de huvudgator 
som skapas genom det nya planprogramförslaget. 
Eventuella bullerutredningar och förslag till 
åtgärder utreds i kommande detaljplaner. Överlag 
bedöms bullersituationen inte problematisk med 
hänsyn till de trafi kmängder som redovisats i 
trafi kutredningen samt att huvudgatan föreslås ha 
en hastighet på 40 km/h och där skola/förskola 
passeras 30 km /h. Mer exakta förhållanden och 
eventuella åtgärder utreds i respektive detaljplan. 
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VA-UTREDNING
En VA-utredning har tagits fram för att klargöra 
befi ntliga förhållanden inom området såsom kapa-
citet i VA-system, avrinningsområden, eventuella 
grundvattenproblem och huvudmannaskap i form 
av exempelvis diknings- och markavvattningsföre-
tag. Vidare syftar utredningen till att presentera för-
slag till utbyggnad av befi ntliga system för vatten, 
spillvatten och dagvatten. Förslag till utbyggnad 
inkluderar lämpliga lägen samt översiktlig dimen-
sionering av anläggningar. En skyfallskartering har 
gjorts inom ramen för VA-utredningen med syfte 
att studera området för en säker avledning av vat-
ten vid extrem nederbörd. 

Parallellt med VA-utredningen för planprogram-
met pågår utredningar gällande Varbergs framtida 
vattendistributionssystem samt nya överförings-
ledningar för vatten och spillvatten från Tvååker 
med riktning norrut mot centrala Varberg och Get-
teröverket. Dessa pågående utredningar utgör un-
derlag för hur programområdet ska kunna anslutas 
till det befi ntliga vatten- och spillvattennätet. 

TRAFIKUTREDNING
En trafi kutredning har tagits fram för program-
området av Sigma, 2019. Den syftar till att utreda 
alterantiva lösningar för infrastrukturen samt sä-
kerställa att den integreras med områdets förut-
sättningar. Utifrån identifi erade behov och problem 
belyses förslag till relevanta lösningar och åtgärder 
i trafi knätet. En avgörande del för utredningen har 
varit att titta på alternativen för hur programområ-
det kopplas mot Västkustvägen. 

Kapacitetsbedömning på befi ntliga vägar och fram-
tidsscenario har tagits fram för att utvärdera om det 
krävs åtgärder i vägnätet. 

NATURVÄRDESINVENTERING
En naturvärdesinventering har tagits fram för pro-
gramområdet av Calluna, 2017. Inventeringsom-
rådet har främst bestått av åkermark men också 
bostäder med tomtmark samt små skogsmiljöer. 
Mellan åkrarna fi nns många linjära vegetations-
remsor, stenmurar och kantzoner vilka har betydel-
se för biologisk mångfald. Totalt 111 naturvädesob-
jekt registrerades. Sju objekt klassades som klass 
3 ”påtagligt naturvärde” och 104 objekt klassades 
som klass 4 ”visst naturvärde”. Inga klass 1 eller 

klass 2 objekt identifi erades. De klassade naturvär-
desobjekten är känsliga för en eventuell kommande 
exploatering som betyder att arter och andra natur-
värden som är knutna till t.ex. rinnande vatten, död 
ved, stenmurar och lövskogsmiljöer kan försvinna. 

Vid inventeringen noterades 15 naturvårdsarter. 
Vid byggnation som negativt påverkar arterna stare 
(VU=sårbar), gulsparv (VU), gröngöling (NT=nä-
ra hotad) och sånglärka (NT) kan dispens behövas 
från Länsstyrelsen. Inom inventeringsområdet fö-
rekommer 6 olika typer av generella biotopskydd 
där stenmurar dominerar i omfattning följt av öpp-
na diken och odlingsrösen. Länsstyrelsen prövar 
frågor om dispens gällande generella biotopskydds-
områden. I vidare arbete bör de klassade objekten i 
största mån bevaras och i andrahand beaktas. 

I den landskapsekologiska analysen fi nns utpekade 
befi ntliga spridningskorridorer samt förslag på ny-
etablerade grönstråk och småvatten. Närheten till 
naturreservatet och Natura 2000-området Gam-
la Köpstad, och andra strukturer i det omgivande 
landskapet, har betydelse för naturvärdena i områ-
det. Inventeringsområdet har också pekats ut som 
ett landskapsobjekt eftersom naturvärdesobjekt 
och strukturer inom hela området, som exempelvis 
rinnande vatten, stenmurar, sandblottor och blom-
rika gräsmarker, skapar en helhet som tillsammans 
höjer naturvärden i landskapet. 

MILJÖTEKNISK MARKUNDER-
SÖKNING AV DEPONIER
Inom programområdet fi nns två områden som är 
utpekade gamla deponier. En markundersökning 
har genomförts för att bedöma om tidigare markan-
vändning har gett upphov till föroreningar på plat-
sen. Undersökningen ska också ligga till grund för 
bedömning av hantering av eventuella överskotts-
massor. 

Båda områden klassas idag som mindre känslig 
markanvändning, MKM, enligt Naturvårdsverkets 
riktvärden för förorenad mark. Eftersom det pla-
neras bostadsbebyggelse på områdena, klassas den 
planerade markanvändningen som känslig mar-
kanvändning, KM. 

Den så kallade östra deponin har föroreningshalter 
som medför att varken bostadsbebyggelse eller an-

GENOMFÖRDA UTREDNINGAR
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läggande av park/grönområde bedöms vara lämp-
ligt om inga skyddsåtgärder utförs. 

Den västra deponin ligger över riktvärdet för KM 
men under riktvärdet för ”park/grönytor”. Detta 
innebär att områden kan användas till rekreation 
men om bostäder planeras så bör ytterligare utred-
ning genomföras. 

PM - PÅVERKAN PÅ NATU-
RA 2000-OMRÅDET GAMLA 
KÖPSTAD OCH FÖRSLAG 
TILL SKYDDSÅTGÄRDER
Syftet med PM:et är att beskriva förebyggande åt-
gärder och kompensationsåtgärder för att minska 
störningen på utpekade arter/naturtyper i Natura 
2000-området samt kompensera negativ påverkan 
inom planprogramområdet.  Det föreslås skyddsåt-
gärder inom Natura 2000-området så att störningar 
kan begränsas. Föreslagna kompensationsåtgärder 
inom programområdet syftar till att kompensera 
för den påverkan som sker genom ianspråktagan-
de av ytor och förväntat slitage. Efter programsam-
rådet har PM:et uppdaterats efter dialog gällande 
Natura 2000-området med länsstyrelsen. Natura 
2000-samråd har inte bedömts krävas efter dialog 
med länsstyrelsen.  

KULTURMILJÖBESKRIVNING
Det har tagits fram en kulturmiljöbeskrivning för 
östra Träslövsläge och Gamla Köpstad, 2021-02-
09. Rapporten beskriver områdets kulturhistoris-
ka innehåll såväl på en övergripande nivå i form av 
landskap och bebyggelsesammanhang som i form 
av enskilda komponenter som historiska lämningar 
i form av stenmurar, vägsträckningar och ägostruk-
turer. Rapporten är avsedd att fungera som en väg-
ledning i bedömningar av vad i landskapet som är 
betydelsebärande i kulturmiljöhänseende och på 
vilket sätt dessa delar och strukturer på ett bra sätt 
kan implementeras i det fortsatta planarbetet. 

FORTSATT ARBETE
Som en följd av de framtagna utredningarna har det 
identifi erats frågeställningar som kommer leda till 
ett fortsatt utredningsbehov inför kommande de-
taljplaneläggning. I nuläget är följande delar iden-
tifi erade och i vissa delar påbörjade. 

• Sanering av förorenad mark i anslutning till 
deponier. Beroende av vilken markanvändning 
som föreslås krävs olika typer av åtgärder.  

• Dagvatten för område 11-14 med utsläpp i be-
fi ntligt dike S:6. Inför en planläggning behö-
ver kommunen ansöka om markavvattnings-
företag hos mark- och miljödomstolen samt 
förvärva mark för att ha rådighet och möj-
lighet att ingå i markavvattningsföretaget.  

• Geotekniska utredningar i samband med de-
taljplaner för utredning av exempelvis sättning-
ar, skredrisk samt grundvattennivåer. Skyfall-
skarteringen kommer utgöra underlag kring 
vilka områden som behöver utredas närmre. 


