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Ett steg närmare en pendeltågstation i Väröbacka 
 
I Varberg kommuns fortsatta utveckling ingår satsningar för ett 
blomstrande Väröbacka, med ny pendeltågstation och 
bostadsbebyggelse av olika slag. Trafikverket har utrett 
förutsättningarna för placering av stationen och förespråkar nu två 
möjliga alternativ.   
 
Våren 2017 skrevs ett tilläggsavtal till Varbergstunnelprojektet där Varbergs 
kommun, Region Halland och Trafikverket kom överens om att påbörja planering 
för en station i Värö, med inriktning att trafikstart ska ske år 2026. Planeringen 
är ännu i ett tidigt utredningsskede och en förutsättning för att kunna börja 
trafikera en ny station är att såväl Västlänken som Varbergstunneln är i drift, 
varför planering av dessa stora infrastrukturprojekt pågår parallellt.  
 
Ett steg i det långsiktiga arbetet är att utreda en stations möjliga placering i 
Väröbacka. Trafikverket har tittat på ett antal aspekter, bland annat teknik, 
säkerhet, framtidsutveckling och investeringskostnader och förespråkar att gå 
vidare med två alternativ, ett norr och ett söder om samhället.  
 
- Det är väldigt positivt att vi nu har två möjliga lägen att utreda vidare 

tillsammans med Trafikverket, säger Jeanette Larsson, chef för kommunens 
samhällsplanering. 

 
En ny tågstation kommer att ge en positiv utveckling av hela Väröområdet och 
det är viktigt för kommunen att utvecklingen framåt sker i dialog med boende, 
näringsliv och andra intresserade. Redan i samband med att den fördjupade 
översiktsplanen för Norra kustområdet togs fram hölls samrådsmöten under 
2015.  
 
- Väröbacka med omnejd har ett mycket strategiskt läge och utvecklingen här 

kommer troligtvis att ske fort. Detta betyder väldigt mycket för hela Varbergs 
utveckling, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande, 
Varbergs kommun.  

 
För mer information, kontakta: 
Jeanette Larsson, chef för samhällsplanering, telefon 072-244 79 87 
E-post: jeanette.larsson1@varberg.se  
 
Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-348 58 13 
E-post: ann-charlotte.olsson.stenkil@varberg.se 
 
Liz Devlin, samhällsplanerare Trafikverket, telefon 010-124 27 39 
E-post: elizabeth.devlin@trafikverket.se 
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