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Halländsk tillväxtstrategi

• Tydligt utgångspunkt för vårt arbete

• Samplanering prioriterad!



Trafikförsörjningsprogram 

• Antogs i april 2016

• Större fokus på samhällsutveckling

• Nytt övergripande mål: 

Kollektivtrafiken i Halland ska bidra till hög attraktivitet och en

Hållbar samhällsutveckling

• Nu pågår genomförandet….
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Tre objekt hanteras i modellen

• Nytt stationshus – Hede 

pendeltågstation

• Ny tågtrafik på 

Markarydsbanan inkl. två nya 

stationer

• Ny station och nytt 

stationssamhälle Väröbacka



Hede stationshus

Stadsmiljöavtal 

Nytt stationshus på befintlig pendeltågstation

Tydlig koppling till bostadsbyggande - ca 2 000 nya bostäder



• Pilot för modellen

• Hallandstrafiken förstärkte

sin organisation

• Avsiktsförklaring antogs 

november 2016

• Även genomförandeavtal 

är antaget – reglerar 

parternas åtaganden



Ny tågtrafik på 

Markarydsbanan

• Trafikförsörjningsprogram 

som utgångspunkt

• Många aktörer:

o 3 regioner

o 4 kommuner

o 2 trafikverksregioner

o 1 lobbyorganisation



Processen pågår

• Avsiktsförklaring antagen i mars

• Gemensam målbild som 

utgångspunkt för planering

• ÅVS pågår

• Kopplat till infrastrukturplaner

• Ortsutveckling



FÖP Norra kusten – Varbergs kommun

Trafikförsörjningsprogram för Halland

• Två strategiska dokument som nu ska ned i ett genomförande 



Löftaskog/Stråvallaområdet

Ca 100 nya bostäder

Väröbacka/Limabacka

Ca 2 800 nya bostäder

Bua

Ca 770 nya bostäder

Årnäs

Ca 150 nya bostäder

Tångaberg

Ca 230 nya bostäder

Totalt ca 4 000 nya 

bostäder i området

Området har en potential

i att locka till sig 

kortdistansflyttare 

från Göteborg

Boendemiljö och 

bostadsskäl prioriteras av 

de som flyttar kort

Kortdistansflyttare

har en benägenhet 

att inte byta arbete i 

samband med flytt



Processen pågår

• Kopplat till pågående  ÅVS Varberg – Göteborg

• Ny station och utveckling av stationssamhälle

• Dialog med trafikverket 



Saker som känns bra:

• Samtalen

• Den gemensamma målbilden

• Politiska överenskommelser

• Modellen förenklar komplexa processer

• Alla fakta kanske inte finns från början 

• Finansieringen kanske inte finns från början

• ”Hönan eller ägget” blir ”Hönan och ägget”

• Många aktörer och påverkansgrupper

• Gemensam planering - transparens




