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FÖRORD
Ekdungar och kohagar, skogklädda berg och
vidsträckta åkrar, och en lång solig, blåsig, läig,
klippig och sandig kust. Varberg har ett varierat
landskap som ger både boende och besökare
möjligheter till många slags gröna, gula, grå och
blå upplevelser, men som också erbjuder goda
livsplatser för både djur och människor.
Just variationen har varit en viktig utgångspunkt
i vårt arbete med grönstrategin. Med mer aktivitet
i våra parker, fler insekter i våra hagmarker och
mer liv på torget skapas förutsättningar för en
hållbar utveckling och för att ännu fler ska trivas
i Varberg.
Det är i det offentliga rummet som staden blir till.
Här ser vi och blir medvetna om de som vi delar
den med. Mötena föder idéer och kreativitet.
Det offentliga rummet är aldrig färdigt och det
förändras ständigt. Här vill vi ge plats för lek och
rörelse och för var och en att sätta avtryck.
Livet finns också på den salta strandängen, i det
strömmande vattendraget och under bokskogens
fallna stammar. Runt om i kommunen finns ett
myllrande växt- och djurliv att glädjas åt och
att ta tillvara. Naturen med alla sina arter och
livsmiljöer har ett stort värde i sig, men är också
en plats för upplevelser eller avkoppling för oss
människor.

I grönstrategin har vi formulerat fem
delstrategier för att ta vara på den potential och
alla de möjligheter som landskapet, bebyggelsen
och natur- och kulturmiljöerna erbjuder. På
så sätt kan Varbergs identitet som en plats
för kultur, biologisk mångfald och livskvalitet
stärkas, och vi kan bli en föregångare inom
hållbar stadsplanering.
Strategin berör också en mängd mål som
kommunen har att följa i sin dagliga verksamhet.
Det handlar om övergripande mål som
landskapskonventionen, barnkonventionen och
folkhälsomålen men även sådant som de lokala
miljömålen och Varbergs kommunfullmäktiges
mål. Framförallt är grönstrategin ett svar på hur
vår utemiljö ska bidra till att uppnå Varbergs
Vision 2025 – Varberg, västkustens kreativa
mittpunkt.
För att nå dit kommer det att behövas
kreativitet, mod och nytänkande, hos politiker,
kommunanställda och bland Varbergsborna.
Förhoppningsvis ger grönstrategin idéer,
förväntningar, inspiration och lust att
tillsammans skapa levande och spännande
utemiljöer.

Slutversion 2013-03-13
Titel: Simma, lek och svärma - Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk
mångfald i utemiljön i Varbergs kommun.
Illustrationer: Rebecka Rosén
Utgivare: Varbergs kommun
År: 2013
Grönstrategin har tagits fram på uppdrag av kommunfullmäktige i Varbergs kommun,
enligt beslut 2010-06-15 Kf § 69/2010. Dokumentet är en fördjupning av Översiktsplanen
2010. Grönstrategin har antagits av kommunfullmäktige den 17 september 2013.
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LÄSANVISNING
Dokumentet börjar med delstrategierna - fem
delar med olika tema. De berör olika ämnen
och beskriver målbilder för Varbergs kommuns
utemiljö år 2025. Till varje del följer fördjupade
riktlinjer som beskriver angelägna områden att
arbeta med.
En karta över gröna huvudstråk i Varbergs
tätort presenteras efter delstrategierna.
Vidare följer en omvärdsspaning för att få
inspiration från hur andra har arbetat med
utemiljön.
Dokumentets sista del består av bakgrund,
hur och varför dokumentet har tillkommit
samt hur kommunen ska arbeta vidare med
genomförandet av grönstrategin.
4

Simma, lek och svärma

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD..............................................................2

GRÖNSTRATEGI........................6-25
1. VATTEN VATTEN VATTEN.................6
2. FÖRTÄTA MED GRÖNT..................10
3. ETT VARIATIONSRIKT LANDSKAP...14
4. DU KAN • DU FÅR • DU VÅGAR....18
5. TILL FOTS & I RÖRELSE...............22
GRÖNA HUVUDSTRÅK I VARBERGS TÄTORT...26
OMVÄRLDSSPANING......................................28

BAKGRUND..................................30
SYFTE................................................................30
HISTORIK..........................................................31
ARBETSPROCESS............................................32

FRAMÅT.....................................34
REFERENSER...................................................35
Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun

5

6

Simma, lek och svärma

VATTEN
VATTEN
VATTEN
2025 är Varbergs kommun hela Sveriges
badparadis. Strandliv, salta och söta bad
samlar både invånare och turister från när
och fjärran. Kustlinjen utgör kommunens
ryggrad där kala klippor, skär och ljunghedar
möter söderns sand och obrutna horisont
med färgstarka solnedgångar i väst. Här är
nakenbad granne med tång-, rullstols- och
vinterbad samtidigt som knubbsälen tar
sig ett morgondopp. Badkulturen frodas,
båtlivet bjuder in, surfkulturen blomstrar
och från strandängarna hörs rödspoven och
kärrsnäppan spela.

Laxen leker i de många åarna och längs
strandkanten promenerar man i ett
frodigt stråk till ljudet av porlande vatten.
Vattendragen binder samman kusten med det
sjörika inlandet i öst. Här grillas det nyfångad
fisk, åks skridskor och paddlas kanot.
Kommunens levande vatten rymmer gott
om våtmarker med värdefulla livsmiljöer och
vattnet är en del av boendemiljön. Vattnet syns
när det renas med hjälp av regnträdgårdar och
öppna dagvattenlösningar.

RIKTLINJER
1.1

Planera en kust för alla

1.2

Utveckla strandlivet och badkulturen

1.3

Utveckla biologiska värden under ytan och på stranden

1.4

Gör det möjligt att röra sig längs vattendrag

1.5

Planera med vatten som en tillgång i bebyggd miljö

Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun
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VATTEN VATTEN VATTEN│RIKTLINJER
1.1

Planera en kust för alla

Havskusten lockar och samlar många intressen.
Den ska vara offentlig och tillgänglig för alla
vare sig du promenerar, surfar, skådar fåglar
eller dyker. Samtidigt kan det uppkomma
konflikter i användningen av en viss sträcka, och
tillgängligheten kan begränsas på vissa delar
för att skydda känsliga arter. En kartläggning

1.2

Utveckla strandlivet och badkulturen

Varberg har en unik möjlighet att erbjuda en
mångfald av både söta och salta bad: klippor,
bryggor, sand mellan tårna, bastubad, tångbad,
vinterbad, strandragg och mycket mer. Alla ska
vara inbjudna att kunna ta del av badkulturen
och det ska erbjudas tillgängliga bad för

1.3

skapa
rörelsestråk
längs
vattendragen,
med hänsyn till natur- och kulturvärden,
kan orienterbarheten öka och olika delar
av kommunen bindas ihop, samtidigt som
flanörerna kan njuta av en vacker natur.

Planera med vatten som en tillgång i bebyggd miljö

Vatten är en förutsättning för en grönskande
utemiljö men det har potential att utnyttjas
bättre i den bebyggda miljön. Både naturligt
vatten som bäckar och dammar, men också
dagvatten kan användas för att skapa tilltalande

8

ges bättre förutsättningar genom restaurering
av åar och våtmarker, och genom ändrad
markanvändning, som att jord- och skogsbruket
anlägger skyddszoner mot vattendrag vilket
ger minskade utsläpp av näringsämnen och
metaller. Utsläppskällor ska identifieras och
åtgärdas.

Gör det möjligt att röra sig längs vattendrag

Idag är kommunens många vattendrag en
outnyttjad potential. Det är attraktivt att röra sig
längs vatten och vattendragen ska ges en tydligare roll i utemiljön och användas som
utgångspunkt i rekreationsmiljöer. Genom att

1.5

personer med funktionsnedsättning både vid
kust och vid sjö. Landskapets olikheter ska tas
tillvara för att utveckla bad med olika identitet
och karaktär. Stadskärnans närhet till kust och
bad ska utvecklas.

Utveckla biologiska värden under ytan och på stranden

I havet, sjöarna och vattendragen finns ett rikt
biologiskt liv till glädje och nytta för badare,
sportfiskare och många andra. I många
vattenmiljöer har dock det biologiska livet
utarmats genom åren, bland annat beroende
på överutnyttjande, utsläpp och utdikning. Det
biologiska livet i vattnet är en förutsättning
för en god vattenkvalitet. Livet i vattnet kan

1.4

av kustens funktioner och användare behöver
därför tas fram för att reda ut intressekonflikter.
Vid nybyggnation i strandnära lägen skall
allmänhetens tillgång till stranden säkerställas
och utformas så att en tydlig gräns finns mellan
tomtmark och offentliga strandområden.

Simma, lek och svärma

boendemiljöer, upplevelser och biologiskt rika
miljöer. En viktig förutsättning för att lyckas
med vattenfrågan är att den behandlas tidigt i
planeringsprocessen och med ett nära samarbete
mellan olika ansvarsområden.

KLIPPORNA
SJÖARNA

ÖARNA

ÅARNA
HAVET
SANDEN

Vattnet i Varbergs kommun
Varbergs kommun rymmer många slags vatten och
vattnet binder ihop kommunen. Åarna sträcker sig
genom hela kommunens varierade landskap och
förenar havet med sjöarna. Kommunens olika delar har
olika förutsättningar för att använda sig av och ta hand
om vattnet, samtidigt som en god vattenkvalité ska
säkerställas.

Vatten som: Kattegatt, historiska
mossar, blötsnö, morgondopp,
transportmedel,
törstsläckare,
laxtrappor, duggregn, bevattning,
lekelement, pimpelfiske, vattenkrig,
kanotleder, bandybana, pH-värde,
livsplats och livskvalité.

LÄS MER

> Varbergs miljömål och Nationella miljömål
> Den kommande Dagvattenhandboken
samt Vattenplanen för Varbergs Kommun

Kustlinjen
Kommunen har ett unikt läge där söderns sand och
strandängar möter klipphällar och skärgård i norr. Det
skapar en varierad kustlinje och ger förutsättning för en
mångfald av badmöjligheter, upplevelser och biotoper.

VARBERGS KOMMUN HAR
140 KILOMETER KUSTLINJE.
DET BLIR 2,4 METER KUST
ÅT VAR OCH EN.

OMVÄRLDSSPANING

> Amager strand, Köpenhamn
> Augustenborg, Malmö
> Regnträdgårdar, Portland

Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun
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FÖRTÄTA
MED GRÖNT
2025 bor man med vatten, natur och lek runt
husknuten. Det är lätt att kicka boll, träffa
vänner, spela kubb eller skåda fjärilar i den
närliggande gröna oasen. Här sjungs våren in
med koltrastens sång. Naturupplevelse och
stadspuls är grannar. Allt är nära och tätorterna
rymmer både integrerade naturområden med
tysta utkikspunkter och sorlande folkliv.
Byggandet kännetecknas av att grönska

och bebyggelse vävs ihop till en fungerande
helhet. Tätorterna växer med picknickplatser,
motionsspår och parker med många användningsområden. Fruktträd och bärbuskar
bjuder på tilltugg. Bina från odlingen på
kulturhusets tak pollinerar växterna och det är
åtgång på den lokala honungen. Blommande
körsbär färgar gaturummen rosa. Alléer doftar,
husfasader grönskar och taken gror.

RIKTLINJER
2.1

Förtäta med upplevelser och aktiviteter

2.2

Förtäta med biologiska värden

2.3

Planera för nya Punkter, Platser och Områden

2.4

Skydda grönområden med höga natur- och rekreationsvärden

2.5

Ersätt natur- och rekreationsvärden som förloras vid byggnation

2.6

Utnyttja ekosystemens tjänster

Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun
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FÖRTÄTA MED GRÖNT│RIKTLINJER
2.1

Förtäta med upplevelser och aktiviteter

2.2

Förtäta med biologiska värden

2.3

Planera för nya Punkter, Platser och Områden

2.4

Skydda grönområden med höga natur- och rekreationsvärden

2.5

Ersätt natur- och rekreationsvärden som förloras vid byggnation

2.6

Utnyttja ekosystemens tjänster

Invånarantalet i Varbergs kommun ökar och
därmed kommer fler människor att vilja ta del av
utemiljön. En plats med många aktiviteter används
av många människor, och folkliv är en attraktion
i sig. Det behöver även finnas rofyllda miljöer
med utrymme för vila. Vid förtätning behöver
bebyggelseexploateringen vara med och bidra till
Både i den bebyggda miljön och i naturen finns
en mängd platser med en stor potential att öka
de biologiska värdena. Många arter behöver ett
nätverk av miljöer för fortplantning, födosök och
förflyttning. Platser med ett rikt växt- och djurliv
upplevs dessutom som värdefulla av många
människor. Det är därför viktigt att utnyttja den
förtätningspotential som finns. Man bör identifiera
Varbergs tätorter expanderar och nya stadsdelar
planeras. För att säkra tillgången på grönytor
behöver det planeras och skapas nya Punkter,
Platser och Områden, vilka definieras på nästa

Kommunen rymmer många platser med höga
natur- och rekreationsvärden. För att garantera
att de finns kvar även för framtida generationer är
det lämpligt att ge dem ett långsiktigt skydd. Detta
kan göras på flera olika sätt: genom att inrätta
natur- eller kulturreservat, genom naturvårdsavtal
eller biotopskydd, eller med detaljplaneläggning.

Så långt som möjligt ska man undvika att skada
befintliga natur- och rekreationsvärden vid exploateringar. Ibland kommer värden ändå att
skadas eller försvinna och då bör man ersätta
Våra ekosystem förser oss med en mängd tjänster
och varor, exempelvis vattenrening, pollinering av
frukt- och bärodlingar, träråvaror och reglering
av lokalklimatet. Ekosystemen bidrar också till
människans välbefinnande. Många av dessa tjänster
är möjliga att lösa på teknisk väg, men då ofta till en
betydligt högre kostnad än om naturen gör jobbet.

12
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att den befintliga grönstrukturen har kapacitet
för den ökade användningen. Innehållet i dagens
parker och naturområden behöver därför utvecklas
och förtätas med upplevelser och aktiviteter. Välj ut
och utveckla särskilt på vissa Platser i stadsdelen/
tätorten.

områden med potential för ett rikt djur- och
växtliv. Detta kan vara platser med en mångfald
som håller på att försvinna, som igenväxande
betesmarker, eller en bortglömd yta i staden som
man kan förändra. Där kan man exempelvis skapa
en livsmiljö för sandbin med hjälp av sand och
torktåliga örter, där bina då får både boplatser och
föda.
sida. Varje bebyggelseexploatering ska föregås
av en noggrann inventering av natur- och
rekreationsvärden för att kunna ta vara på befintliga
kvalitéer när nya utemiljöer skapas.
Kommunen kan också köpa in eller byta till sig
sådana områden för att säkra områdets värden.
Vid planläggning ska grönytor ses i ett större
sammanhang och utifrån sin utvecklingspotential.
På så vis kan det undvikas att viktiga stråk byggs
bort eller att parker naggas i kanten.

dessa. Varberg bör ta fram en princip för hur vi ska
arbeta med detta, lämpligtvis med inspiration från
de kommuner som redan har ett sådant arbetssätt.

Kommunen ska därför utnyttja ekosystemtjänster
i större grad, både genom att använda befintliga
ekosystem och genom att skapa nya. Exempelvis
kan vi plantera träd för att skapa framtidens gröna
lungor, för att ge nya bostadsområden karaktär och
kvalité samt för att utnyttja trädens förmåga att ge
ett behagligt lokalklimat.

GRÖNYTOR I TÄTORT
Definitioner av Punkter, Platser och Områden,
tillhörande riktlinje 2.3. De togs fram inom arbetet
med grönstrategin med syftet att säkerställa en
god grönstruktur.

Punkter

PUNKTER - Små och rumsliga

Punkter är små rumsbildande allmänna ytor nära
boendemiljön. Den finmaskiga gröna strukturen är
en viktig beståndsdel i tätorter. Boverkets riktlinje
med maximalt 300 meter till bostadsnära natur
gäller som avståndsangivelse från bostaden till
en Punkt. Exempel på Punkter är en dunge med
fågelkvitter, syrenbersån eller den lilla ängen.

Platser

PLATSER - Rika på upplevelser och
aktiviteter

Platser innehåller minst fem av dessa upplevelser/
aktiviteter*; bad, blomning, bollsport, båtliv,
djurkontakt, evenemang, fiske, folkliv, grön oas,
gatusport, kulturhistoria, lek, motion, mötesplats,
naturupplevelse, odling, picknick, promenad,
sällskapslek, utblick, vattenupplevelse, vila. De bör
vara unika, minnesvärda och med tydlig identitet.
Alla ska ha tillgång till en Plats inom 10 minuters
promenad från bostaden. Med pensionärens eller
barnets promenadtempo på 3 km/h kommer man
500 meter på 10 minuter. Medelpromenaden
går i 5 km/h. Platser i Varbergs kommun är till
exempel Pilhagen, Societetsparken och Kärras
södra strandbad.
*Aktiviteterna/upplevelserna har tagits fram
genom analys av populära aktiviteter och
upplevelser i samband med invånardialogen ”Var
i Varbergs kommun?”.

Områden

Grönytor i tätort

OMRÅDEN - Stora för naturupplevelser
och habitat för djur

Områden är större än 40 hektar. Då kan de innehålla
varierade ekosystem och ge förutsättning för
naturupplevelser, tystnad och mörker.Ett Område
kan även innehålla flera Platser. Exempel på
Områden är Getterön, Höråsen, Påskbergsskogen
+ Prästakullen, och Strandpromenaden.
En hektar = 100x100m = 0,01km2

LÄS MER

> Närnaturboken
> Bostadsnära natur - Inspiration & vägledning
> Balanseringsprincipen tillämpad i fysisk
samhällsplanering

DEN SOM PLANTERAR ETT TRÄD TROR
PÅ FRAMTIDEN /Träslövs lövträdsarboretum
OMVÄRLDSSPANING

> Västra Hamnen, Malmö
> MFO Park, Zürich

Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun
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ETT
VARIATIONSRIKT
LANDSKAP
2025 är landskapet nära. Här kan man åka
längdskidor och bada havsbad på samma
dag. En rik palett av upplevelser, utflyktsmål
och olika slags natur finns inom räckhåll. Här
hittar man lätt nya smultronställen och åker
på semester hemma. Det bjuds på unika
upptäcksfärder bland talande stenar, världsarv
och konstrundor i bokskogen. Träspänger gör
det möjligt att utforska mossar för nya fynd. I
det omväxlande landskapet finns det gott om
plats för en mångfald av artrika livsmiljöer.

Sprickdalslandskapet med dess dramatiska
bergsbranter av granit och gnejs bjuder på
utkikspunkter över slätter med både vajande
vete, betande djur, strandängar och frodiga
dalgångar.
Årstidernas växlingar syns och känns genom
mångfalden av växter. Här finns både vårflora,
försommargrönska, högsommarblomster, färgsprakande höstskruder och fröställningar
som prydnader i vinterfrosten.

RIKTLINJER
3.1

Utveckla olika landskapstyper, karaktärer och biotoper

3.2

Utveckla utflyktsområden

3.3

Gör plats för hotade arter och biotoper

3.4

Ta vara på karaktärsfulla uttryck i gestaltning

3.5

Sköt mer, sköt annorlunda, sköt inte alls

Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun
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ETT VARIATIONSRIKT LANDSKAP│RIKTLINJER
3.1

Utveckla olika landskapstyper, karaktärer och biotoper

Med förändrad markanvändning i form av ny
bebyggelse och infrastruktur förändras landskapet.
I den förändringen ska vi ta tillvara landskapets
värden, utveckla dess potential och ta hänsyn
till dess känslighet. Då behövs medvetenhet om
karaktär, kulturhistoriska och biologiska värden.
I de stadsnära miljöerna utvecklas en variation av
miljöer för tillgång till upplevelser av såväl folkliv

3.2

Utveckla utflyktsområden

Varbergs kommuns olika landskap rymmer ett
stort antal unika utflyktsmål och ännu oupptäckta
smultronställen. Genom att utveckla dessa, skapa
fler destinationer samt informera om dem kan en
mängd upplevelser erbjudas för både kommunens
invånare och besökande turister.

3.3

karaktärsskapande element. Stadsmiljöprogram
med exempelvis möblemang, markmaterial,
ljussättning och växtval behöver tas fram för att
skapa enhetliga miljöer lokalt och variation i en
större skala.

Sköt mer, sköt annorlunda, sköt inte alls

En varierad skötsel ger ett varierat landskap. Med
mindre skötsel kan exempelvis död ved ligga
kvar för att skapa faunadepåer och spännande
vilda rum. På andra platser behövs istället en mer
intensiv skötsel för att bibehålla och återskapa
miljöer som exempelvis ängs- och hagmarker
eller trädgårdskvaliteter i tätorternas finrum.
16

kraftigt, allt från magra och sandiga sydslänter
till frodiga bäckraviner. Att göra biotopvårdande
insatser för en viss art gör dessutom att en mängd
andra arter också gynnas, så vinsten blir än större.
I Varberg är det arter knutna till ädellövskogar,
strandängar, kusthedar, sandmiljöer och våtmarker
som ska ges ett särskilt fokus.

Ta vara på karaktärsfulla uttryck i gestaltning

Kommunens tätorter, stadsdelar och kvarter
har olika förutsättningar och identitet. Vid
utformning, ombyggnad och nybyggnad ska
karaktärsfulla uttryck tas tillvara för att skapa och
förstärka lokala identiteter, variation och utveckla
kommunens mångfald. Äldre träd är ett särskilt

3.5

Naturupplevelser och landskapets variation kan
förstärkas med spännande arkitektur i utkikstorn,
träspänger, grillplatser och vindskydd. Även
kulturella inslag som exempelvis Bokskogens dag,
kajaksafari eller konst kan förhöja upplevelser och
locka till användning.

Gör plats för hotade arter och biotoper

Varberg har ett rikt djur- och växtliv eftersom här
finns en mängd olika naturtyper. Men många arter
blir allt ovanligare. Orsakerna är flera men det
handlar i grunden om hur vi använder vår mark
och vårt vatten. För att ge dessa arter en möjlighet
att finnas kvar och spridas i landskapet behövs
särskilda insatser. Det handlar många gånger om
att återskapa sådana biotoper som har minskat

3.4

som tysta och fridfulla platser. Kartläggning,
landskapsanalyser och riktlinjer för kommunens
olika landskapstyper är sätt att ta tillvara och
vidareutveckla mångfalden av landskap som finns
i Varbergs kommun. Värdet av den produktiva
jordbruksmarken ska särskilt beaktas i samband
med förslag på annan markanvändning.

Simma, lek och svärma

Kommunen ska välja en skötsel som gynnar den
biologiska mångfalden, är kretsloppsanpassad
och ger upplevelser av olika slags parker och
grönområden. I detta behöver vi tänka nytt
och kreativt samt utmana både våra egna och
invånarnas invanda föreställningar om tätorternas
gröna miljöer.

SPRICKDALSLANDSKAP

SKOGSBYGD

MELLANBYGD
SLÄTTBYGD

Landskapskaraktärer
Grovt indelat kan man säga att kommunen inrymmer
fyra landskapskaraktärer. Karaktärerna beror på naturgeografiska strukturer, historisk användning, nutida
användning samt landskapets rumsliga och visuella
struktur vilket ger olika förutsättningar för utveckling av
nya bostadsområden, parker och infrastruktur.

Invånardialogen Var i Varbergs kommun?
Under dialogen placerades 617 flaggor ut på invånarnas
favoritplatser representerade av en svart prick på kartan.
Flaggorna med information finns lagrade i GIS och visar
på en stor bredd av vad det är man uppskattar och gör
i utemiljön med en stor spridning av favoritplatser runt
om i kommunen.

De gröna parkerna, mosaiken och skogarna
Kommunens varierade landskap ger olika förutsättningar och potential för upplevelser, aktiviteter
och biologisk mångfald. Landskapet ger också
upphov till olika rörelsemönster, mellan parker och
träddungar i väst eller i skogsbygden med gläntor i öst.
Den schematiska bilden visar grovt det trädbevuxna
landskapets utbredning av både lövskog och barrskog.

Kommunens bördiga jordbruksmark
Jordbruksmarken i Varbergs kommun är bördig och består
av både betesmarker och grödor. Den odlade marken kan
fungera som en fysisk barriär, men visuellt sett skapar
den öppna landskap. Efter laga skifte blev landskapet
mer storskaligt. Mellanbygden utgörs fortfarande av ett
mer småskaligt landskap med intressant komplexitet av
ådalar, stenmurar och trädridåer.

LÄS MER

> Naturvårdsprogram för Varbergs Kommun
> Vindkraft i Hallands län

OMVÄRLDSSPANING

> Osets våtmark, Örebro
> Nasjonale turistveger, Norge
Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun
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DU KAN
DU FÅR
DU VÅGAR
2025 känns engagemang och delaktighet i
utemiljön. Inget sätter mer prägel på en ort
än de som bor där. Här ses, syns och växer
vi. Drömmar förverkligas och här finns plats
för alla. Olika behov och önskemål tolereras
och uppmuntras. De offentliga rummen är
färgstarka och inbjudande med ett rikt folkliv.
Parkerna är flexibla, lekfulla och fulla av nya
blandningar av aktiviteter och upplevelser.

På morgonen kan det vara yoga, på
eftermiddagen boule och kvällstid tar evenemang av olika slag och storlekar plats i det
offentliga rummet.
Utemiljön i Varberg är experimentell och det
finns alltid något nytt att upptäcka. Traditioner
lever kvar och utvecklas samtidigt som nya
skapas.

RIKTLINJER
4.1

Ge förutsättning att delta och sätta avtryck

4.2

Blanda aktiviteter och tillåt tillfälliga evenemang

4.3

Experimentera och utmana med tillfällig arkitektur

4.4

Ge rum för konst och moderna traditioner

4.5

Skapa plats för skolan utomhus

Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun
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DU KAN • DU FÅR • DU VÅGAR│RIKTLINJER
4.1

Ge förutsättning att delta och sätta avtryck

Det ligger i mångas intresse att få vara med
och påverka sin omgivning. Avtryck kan skapa
engagemang, delaktighet och samhörighet som
resulterar i kreativa idéer. Genom att utveckla
former för olika aktörer och privatpersoner att
sköta och ta ansvar för delar av utemiljön kan
bland annat värdet för allmänheten öka, den
lokala samhörigheten stärkas och den biologiska

4.2

Blanda aktiviteter och tillåt tillfälliga evenemang

Många av kommunens utemiljöer kan göras mer
välkomnande. Genom att blanda aktiviteter för
olika målgrupper kan utbyte skapas tillsammans
med ett rikt folkliv som gör att man vill stanna ute
länge. Det ska ges utrymme för tillfälliga evenemang
under hela året - till exempel midsommarfirande,

4.3

utsmyckning av god kvalitet är av tradition en del
av kommunens utemiljö. Den offentliga konsten
bidrar till orienterbarhet, identitet och berättelser.
Låt konsten komma in i ett tidigt planeringsskede
för att ge möjlighet till konstnärliga miljösatsningar.
För att underlätta detta och säkerställa konsten som
en del i den offentliga utemiljön, både i befintlig och
ny, behöver fokus läggas på samverkan, såväl inom
koncernen som med externa aktörer.

Skapa plats för skolan utomhus

Naturen är bra för inlärning: koncentrationen
och sinnena skärps. Förskolor och skolor ska ges
möjlighet till utomhuspedagogik med utemiljön
som kunskapskälla. Exempelvis kan klassrum
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platsens användning och möjligheter. Användning
av tillfällig arkitektur integreras till att bli en del
av kommunens arbetssätt genom samverkan och
används särskilt i stadsomvandling. Exempelvis
kan en byggtomt bli en tillfällig park.

Ge rum för konst och moderna traditioner

Kommunen har en rik kulturhistoria med
bland annat medeltida inslag, kurort, spår av
stenhuggarindustri och en parkkultur med
sommarblommor. Historia och traditioner kan
skapa trygghet, gemenskap och sammanhang
samtidigt som vi skapar framtidens historia nu.
Kommunens historia ska tas till vara, utvecklas
och berikas med nya kulturyttringar runt om
i kommunen för att tillsammans bidra till att
stärka identitet och gemensam kultur. Konstnärlig

4.5

parkmusik, höstens Kultur Dag & Natt och
skridskoåkning på torget. Planering av evenemang
ska samordnas så att arrangemanget förenklas och
olika evenemang och aktiviteter kan dra nytta av
varandra.

Experimentera och utmana med tillfällig arkitektur

Med tillfällig arkitektur kan vi experimentera i
utemiljön och skapa dialog om vad platser kan
och borde vara, utmana invanda föreställningar
samtidigt som historier skapas och saker sker. När
det finns ett behov av att ändra platsers funktion är
detta arbetssätt värdefullt för att testa alternativ för

4.4

mångfalden öka. Detta ska ske på sätt som säkrar
den allmänna tillgången och inte utesluter annan
användning. Kommunen ska uppmuntra och
bemöta lokala initiativ från föreningar och invånare
genom att bidra med kunskap, inspiration eller
ersättning. Olika former för dialog, särskilt i arbete
med närmiljön, behöver utvecklas så att alla ges
möjlighet att göra sin röst hörd.

Simma, lek och svärma

skapas utomhus, elever ta ansvar för skötsel eller
kojbyggarläger arrangeras. Samverkan mellan
pedagoger och markförvaltare behöver stärkas.

”Städer har möjlighet att ge
något åt alla, bara för att,
och endast när de skapas
av alla.”
/Jane Jacobs, Den Amerikanska storstadens
liv och förfall

A-lagare

Fruktförsäljare med
färska jordgubbar

Duvmatare
Utekaféer
Fontän för
nattbadare
Politiska
möten
Gatumusikanter

15 ARGUMENT FÖR
TILLFÄLLIG ARKITEKTUR
01. Vi kan skapa gemenskap
02. Vi kan skapa berättelser
03. Vi kan skapa dialog
04. Vi kan få saker att hända
05. Vi kan skapa nytt stadsliv
06. Vi kan experimentera och lära av det
07. Vi kan kommunicera när något byggs
08. Vi kan skapa destinationer
09. Vi kan öva genom att skissa i 1:1
10. Vi kan skapa affärsverksamhet
11. Vi kan skapa engagemang
12. Vi kan marknadsföra grannskap,
stadsrum och byggnader
13. Vi kan skapa mer involverande konst
14. Vi kan skapa delaktighet
15. Vi kan ändra attityder och beteenden

DRÖMTORGET

Om vi på redaktionen får välja vad som ska
finnas på torget, ser det ut så här.
/Tidningen Turist, Svenska turistföreningens
tidning nummer 2/2004

I VARBERGS KOMMUN
HAR INVÅNARNA 150 M2
OFFENTLIG GRÖNYTA VAR*
*Invånarantalet delat med den sammanlagda
ytan av bostadsnära parker, finparker,
kommunala institutioner, torg och gårdsgator
i maj 2012.

/Tina Saaby, Stadsarkitekt, Köpenhamn

LÄS MER

> Möten i staden - om vikten att se den
andre i vardagen
> Staden som åkermark

OMVÄRLDSSPANING

> Green Streets Program, Vancouver
> Terreiro do Paço, Lissabon

Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun
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5

TILL FOTS &
I RÖRELSE

2025 är kommunen i rörelse och vet vart
den är på väg. Det är enkelt och lockande
att promenera, strosa, vandra och spatsera
- året runt, dygnet runt och kommunen runt.
Invånarna är friska och finner variation både
i den korta slingan runt husknuten och i den
lite längre helgturen med kaffetermos och en
guidande podradio. Du delar promenadslingan
med många andra: hoppande grodor,
galopperande rådjur och surrande humlor
följer också stråken genom landskapet.
Lika viktigt som att promenera är det att kunna

åka skateboard, åka rullstol, cykla och rida,
vare sig du är barn eller pensionär. Här har alla
tillgång till en trygg och uppmuntrande rörelse
utomhus. Det är aldrig långt till en lekmiljö och
de minnesvärda lekplatserna stimulerar alla
sinnen och triggar fantasin.
Parkbänkar och platser för vila kantar stråken
där man hälsar på ett mötande leende.
Mötesplatser är fyllda med aktiviteter och
upplevelser, där dröjer man sig gärna kvar. Här
vill man vara och stanna ute länge. Kommunen
är sammanlänkad, allt är nära, alla är grannar.

RIKTLINJER
5.1

Bind samman upplevelser och aktiviteter

5.2

Bryt barriärer

5.3

Gör utemiljön tillgänglig

5.4

Informera och kommunicera

5.5

Skapa lekfulla miljöer

Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun
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TILL FOTS & I RÖRELSE │RIKTLINJER
5.1

Bind samman aktiviteter och upplevelser

Ett aktivt liv med motion, natur, promenader och
sociala möten är en grundsten i folkhälsan. En
förutsättning för promenader och cykelturer är att
sätta människan i centrum vilken även skapar en
befolkad utemiljö som upplevs trygg och trivsam.
Genom att binda samman värdefulla platser och

5.2

länka olika delar av tätorterna samt kommunen
kan samband och orienterbarhet skapas. Viktiga
gång- och cykelstråk ska vara väl omhändertagna
och ha god kontakt med omgivande bebyggelse
för att upplevas som trygga.

Bryt barriärer

Infrastruktur fungerar utmärkt för transporter
men kan samtidigt utgöra en barriär för
fotgängare, cyklister och djur. Genom att
överbrygga större infrastrukturleder med till
exempel landskapsbroar, tunnlar för grodor
eller cykelförbindelser kan kontakten mellan
kommunens delar samt med havet öka. Även
andra typer av barriärer, som exempelvis
jordbrukslandskap och vattendrag, kan vara

viktiga att överbrygga för att ge möjlighet
till rörelse för både djur och människor.
Genom att exempelvis anlägga beträdor*och
spridningskorridorer i jordbrukslandskapet
minskar dess barriärverkan och gör det möjligt
för människor och många djurarter att korsa
jordbruksmarken. I framtida planarbete ska
barriärer undvikas.

5.3 Gör utemiljön tillgänglig
Alla ska kunna ta del av utemiljön. Planera med
funktionsnedsatta, äldre och barn i åtanke. För
synskadade behövs ledstråk. Hinder som kanter
behöver justeras för att göra det möjligt för
rullstolar, rullatorer samt barnvagnar att ta sig

5.4

Informera och kommunicera

För att ha möjlighet att besöka och värna naturoch rekreationsområden är det viktigt att känna
till att de finns, att kunna hitta dit och att hitta
på plats. Genom att informera om olika platsers
möjligheter och värden kan vi skapa ett intresse

5.5

och en nyfikenhet att vilja besöka områden runt
om i kommunen. Informationsmaterial om
besöksmål i utemiljön behöver tas fram för olika
målgrupper, och finnas tillgängligt både digitalt,
tryckt och på plats i utemiljön.

Skapa lekfulla miljöer

Att leka är att lära, både för barn och vuxna.
Genom att integrera lek på fler ställen än de
traditionella lekplatserna kan vi skapa mer
tillåtande miljöer som uppmuntrar till rörelse.
Gågator kan göras lekvänliga med sittmöbler och
offentlig konst som ger klättermöjligheter. Barns
utforskande på egen hand ska göras möjlig. Där
spelar den bostadsnära naturen en viktig roll för
lek där man kan hoppa, studsa, springa, bygga
kojor och uppleva äventyr. Även andra platser
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fram, även på utvalda sträckor i naturmark. En
inventering och förslag hur tillgängligheten kan
ökas i till exempel gatumiljö, naturområden och
stränder behöver tas fram och även en standard
för nya områden.

Simma, lek och svärma

såsom utomhusgym, spontanidrottsplatser,
motionscentraler och utflyktslekplatser behöver
utvecklas och skapas. Genom belysning kan
användning året runt möjliggöras. Lekplatserna
ska vara spännande mötesplatser för många
åldrar och smaker. En fördjupad lekplatsriktlinje
behöver tas fram för att utreda dagens
lekplatsbehov samt för att se nya möjligheter för
lek.

Infrastruktur som barriär
Tydliga barriärer som förvårar rörelse i väst-östlig riktning
genom kommunen idag är E6:an, järnvägsspåren
Västkustbanan och Viskadalsbanan samt delar av
gamla E6:an.

”Platser där många
människor möts och rör
sig blir kreativa miljöer.
Kreativa miljöer har en
positiv inverkan på en
stads utveckling.”

/Möten i staden, Malmö stadsbyggnadskontor

* Beträdor
Jordbruksmarken kan fungera som en barriär. Där kan
den enklaste form av anlagda grönstråk, så kallade
beträdor, dvs tillfälliga remsor med insått vallgräs längs
åkrar, möjliggöra promenad eller ridning.

LÄS MER

> A Metropolis for people, Köpenhamn
> Aktiverende arkitektur och byplanlægning

Kommunens större rörelsestråk och leder
Kommunen rymmer flera större och kända leder för
vandring och cykling såsom Kattegattleden, Ginstleden,
Cykelspåret, Åkullaleden, Hallandsleden, Europaleden
och North Sea Bike Route.

Stråk för rörelse
Platser och Områden görs tillgängliga och binds
samman med stråk prioriterat för rörelser till fots och
med cykel. Stråken skapar sammanhang, underlättar
orienterbarhet och uppmuntrar till att använda
utemiljön. Tillsammans skapar stråken en helhet och
ett nät med olika vägar för olika sinnesstämningar.
Exempel på väl fungerande stråk är Åkullaleden och
Hälsans stig.

OMVÄRLDSSPANING

> ”Tur vej nett”, Oslo
> Prags Boulevard, Köpenhamn
Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun
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GRÖNBLÅ HUVUDSTRÅK I VARBERGS TÄTORT
Parker och naturområden har många viktiga
funktioner, bland annat för tätorternas identitet,
klimat och luft, människors välmående samt
för växt- och djurlivet. Tillsammans bildar
parker, naturområden och vattendrag en
grönblå struktur där sammanhängande stråk
är en viktig del. De grönblå stråken är viktiga
som rörelsestråk för både människor och djur,
de skapar sammanhang inom och mellan
grönytor och vattendrag, bidrar till en ökad
orienterbarhet, identitet och förståelse för
stadens struktur. Som stråken ligger i Varberg
ökar de också kontakten med havet samt det
omgivande kulturlandskapet.
En översiktlig karta som visar grönblå
huvudstråk i Varbergs tätort har tagits fram.
Ytterligare kartor för andra tätorter i kommunen
behöver tas fram i senare arbeten. Kartan visar
viktiga grönblå stråk att utveckla och skapa där
tre viktiga typer av huvudstråk har identifierats.
Alla betydelsefulla parker och naturområden
är inte utmärkta utan endast de som tillhör de
övergripande stråken.
Kommunen ska aktivt verka för att utveckla
och värna dessa grönblå stråk med hjälp av de
riktlinjer som tagits fram till ”Simma, lek och
svärma”.
KUSTSTRÅKET

NORRA
TVÄRSTRÅKET

BRYNSTRÅKET
NORRA
TVÄRSTRÅKET
MELLERSTA
TVÄRSTRÅKET

SÖDRA
TVÄRSTRÅKET

Schematisk bild över huvudstråken
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Kuststråk
Kusten och horisonten tillhör oss alla.
Kuststråket går i mötet mellan hav och land och
består av allt från den populära och välbesökta
Strandpromenaden till Getteröns naturreservat,
där stora delar är fåglarnas marker. Detta är
ett välanvänt stråk som är viktigt både för
rekreation och för fågelliv. Idag utgör Varbergs
hamn en barriär mellan stråkets två delar,
varför det är viktigt att utveckla ett tillgängligt,
mer urbant stråk förbi den nuvarande hamnen
för att binda samman kuststråket och skapa
en möjlighet för promenader och cykelturer.
Kuststråket fortsätter både norr och söder om
kartans utsnitt. Bebyggelse och privatisering av
kuststråket ska undvikas.

Brynstråk
Brynstråket går i gränsen mellan stad
och landsbygd. I norr underlättar stråket
havskontakt för boende i Göingegården och
Trönninge. Stråket går vidare längs Himleån
och Hammerkulle för att sedan fortsätta genom
det kommande industriområdet Holmagärde.
I söder avslutas stråket längs Vrångabäcken
och fram till Apelviken, och skapar därmed en
tydligare havskontakt för de boende i Breared.
Brynstråket skapar en offentlig och upplevelserik
utemiljö i stadsgränsen med utblick över
jordbrukslandskapet. Idag är stråket väletablerat
i vissa delar, men behöver på många sträckor
utvecklas i takt med att staden expanderar.

Tvärstråk
Tvärstråken ger nya och gamla bostadsområden
tillgång till kusten genom promenadvänliga
stråk. De binder ihop kuststråket och brynstråket
och möjliggör rörelse mellan tätortens olika
delar och kopplar samtidigt ihop tätorten med
omgivande landskap.
Tre tydliga tvärstråk går att urskilja. Det norra
går från hamnen till Brunnsbergsskogen där
det delar sig i en gren till Hammerkulle och

Trönningebjär
Himleån

Hammerkulle
Getteröns
naturreservat

Brunnsbergsskogen

Håstensskogen
Träslövs
ängar

Karlbergsskogen

Påskbergsskogen
Prästakullen

Hamraskogen

Vrångabäcken

N
1:45 000

vidare mot Trönningebjär, och en annan gren
mot Håstensskogen, Träslövs ängar och vidare
ut mot Åkullaleden. Det mellersta stråket går
genom centrums finmaskiga grönstruktur mot
Karlbergsskogen via en ny grön boulevard. Det
södra tvärstråket går genom Påskbergsskogen
och Prästakullen för att sedan leda ut i
jordbrukslandskapet och fram till Hamraskogen.

Grönblå huvudstråk i Varbergs tätort
Kartan visar en översiktlig kartläggning av huvudstråken.
De befintliga och de som saknas har givits olika färger.
Några platser har märkts ut med namn för att underlätta
orienteringen.
BEFINTLIGT
SAKNAS

Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun

27

OMVÄRLDSSPANING
vidga begreppen om vad ute också kan vara. Fyll
gärna på med fler intressanta projekt och egna
idéer!

KASTRUP SØBAD │ KÖPENHAMN

EKOSTADEN AUGUSTENBORG │ MALMÖ

Foto: Liv Sonntag

Foto: Liv Sonntag

Det finns många innovativa lösningar på att
ta sig an utemiljön. Här har vi samlat ett antal
exempel som kan inspirera och förhoppningsvis

VÄSTRA HAMNEN │ MALMÖ

MFO PARK │ ZÜRICH

Foto: Rebecka Rosén

Bostadsområdet har integrerat dagvatten som en
bärande struktur i utemiljön. Dammar, kanaler och
gröna tak skapar trivsamma, spännande och lekfulla
miljöer som tagits fram i dialog med de boende.

Foto: Rebecka Rosén

Intill Amager strands rekreations- och aktivitetspark
ligger en skulptural, offentlig badanläggning. Det
arkitektoniska verket i trä belyses efter mörkrets inbrott,
är handikappvänligt, inrymmer toaletter, vindskydd och
massor av badmöjligheter.

OSETS VÅTMARK │ ÖREBRO

NASJONALE TURISTVEGER │ NORGE

Ett populärt besöksområde har vuxit fram där det tidigare
låg en oljehamn och en soptipp. Genom ett uthålligt,
målinriktat arbete har kommunen lyckats återskapa
det rika fågellivet vid Hjälmarens strand, samtidigt som
örebroarna fått ett nytt rekreationsområde.
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Foto: Liv Sonntag

I skalet av en tidigare industrilokal har man byggt en
flervåningspark. 104 olika arter av klätterväxter klär in
stålskelettet där trappor med soldäck skapar svindlande
upplevelser och små rum. Det stora parkrummet
används bl.a. till konserter, teater och filmvisningar.

Foto: Erik Hansson

Grönytefaktor är ett relationstal som mäter grönyta
och dagvattenhantering i förhållande till kvadratmeter
bebyggd yta. Faktorn har formulerats så att den
garanterar rik växtlighet även på små ytor. I Sverige
användes faktorn för första gången i Västra Hamnen.

Längs Norges vindlande kust har man anlagt
turistvänliga utsiktspunkter för att förhöja upplevelsen
och komma närmare naturen med hjälp av modern
arkitektur. Turistvägarna har blivit en attraktion i sig.

TERREIRO DO PAÇO │ LISSABON

Foto: Rebecka Rosén

Foto: Ingrid Kristensson

GREEN STREETS PROGRAM │ VANCOUVER

Under konstruktionen av torget Terreiro do Paço
tillfördes tillfällig arkitektur i form av mobila möbler för
att skapa intresse och möjliggöra användning under
byggtiden. 45 färgstarka fåtöljer med olivträd skapade
personliga flyttbara miniträdgårdar.

PRAGS BOULEVARD │ KÖPENHAMN

EGNA IDÉER

Foto: Rebecka Rosén

Genom kommunens program för gröna gator
adopteras och transformeras överblivna grönytor av
stadens invånare till personliga blomstrande oaser.
Konversationer och möten skapas, kreativa idéer och
kunskap utbyts över de nya färgstarka rabatterna.

Den 1,8 km långa trafiksanerade gatan består numera
av ett parkband med sju områden med olika teman
fyllda med aktiviteter och upplevelser. Parkrummet
karaktäriseras av en miljö anpassad för vistelse och
rörelse till fots.
Illustration: Plan for parksystem og turveier.
1949. Olso kommune

TURVEJ NETT │ OSLO

Redan 1949 skapade Oslo sitt välkända ”turvej
nett”, ett grönt nätverk där invånarna lätt kan ta sig
från bostaden ut i naturen för att åka skidor. Ett bra
exempel på hur man kan bygga in rörelse och folkhälsa
i stadsplaneringen.
Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun
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BAKGRUND
1826 skrev skalden Esaias Tegnér följande i ett
brev för att beskriva Varberg:
”Varberg utan all fråga är det fulaste ställe i
Sverige; det är Nordens sanddosa, icke ett träd,
icke en skugga, icke en grön fläck så långt ögat
räcker, blott flintskalliga berg, och salt vatten
och skrivsand.”

Idag skulle nog få kalla Varberg det fulaste stället
i Sverige, och detta är tack vare händelser både
långt tillbaka i tiden och hur vi utvecklar staden
idag. Nedan följer en tidslinje som visar viktiga
händelser som på något sätt förändrat den
allmänna utemiljön i Varbergs kommun:

Hur flintskalliga Varberg blev ett grönskande badparadis
1200-tal

1600-tal

1810-tal

1850-tal

1860-tal

1870-tal

Fästningen
börjar byggas.
Varberg var
då kalt fram
till digerdöden
på 1350-talet.
Färre människor medförde
att landskapet
växte igen.

Ekskogar höggs
ner bland annat
för att bygga
ett pålverk runt
fästningen. Avverkningen fortsatte och nådde
sin kulmen på
1800-talet.

Svartekällan
hittas vilket
blir grunden för
Varberg som
brunns- och kurort. Inom 25 år
byggs Brunnsparken och Varmbadhuset. De
binds ihop med
den nya Sjöallén.

Societetsparken,
då en privat
inhägnad park,
anläggs. Parken
hette Badhusparken innan
Societetshuset
byggdes 1884.

Engelska parken
Varbergs första
allmänna park,
anläggs.

Påskbergsskogen planteras
genom initiativ
från rektorn H.
Rodhe. Sällskapet småfåglarnas
vänner bildas,
de tar hand om
och planterar de
flesta av stadens
parker.

1880-tal

1890-tal

1900-tal

1910-tal

1920-tal

1930-tal

Bexells stenar
börjar tala i Torstorps bokskog
under ledning av
godsherren och
riksdagsmannen
A. Bexell. Stenarna ”återupptäcktes” 1925.

Spontana nakenbad uppstår
i anslutning till
stenhuggeriverkstäderna.
Damernas och
herrarnas friluftsbad var insynsskyddade.

Barrträd börjar planteras i
större skala. Det
öppna landskapet omvandlas
på många ställen
till granplanteringar, en miljö
som inte tidigare
funnits i Varberg

Strandpromenaden byggs.
Promenerandet
var ett viktigt
inslag i kurorternas behandlingsprogram, frisk
havsluft var en
av kurens förnämsta faktorer.

Radiostationen Grimeton
invigs och
blir den första
direkta radioförbindelsen mellan
Sverige och USA.
År 2004 tas den
upp på UNESCOs
världsarvslista.

Nöjesparken
anläggs som en
folkpark med utomhusscen och
dansbanor.

1930-tal

1950-tal

1960-tal

1960-tal

1970-tal

1980-tal

Getterön blir en
del av fastlandet
när Getterövägen
anläggs. År 1970
blir området naturreservat och
idag är det en av
Sveriges bästa
fågellokaler.

Balgö blir Varbergs kommuns
första naturreservat (idag har
vi 31 stycken).

Brunnsbergsskogen och
Furubergsskogen definieras
och planläggs
som natur/park
i samband med
att närliggande
bostadsområden
byggs.

Kommunens
första lekplatser
byggs i samband
med en intensiv
period av bostadsbyggande.

Åkulla bokskogar blir naturreservat, en av
Sveriges främsta
bokskogar för rikedom av hotade
och ovanliga
arter samt riksintresse för både
rekreation och
naturvård.

Breared planteras innan
bostäderna
börjar byggas på
90-talet.
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Det första Kallbadhuset byggs.

VÅR VISION IDAG

Idag sätts ambitionen för kommunens utveckling
genom kommunens vision kring Varberg som
Västkustens kreativa mittpunkt år 2025. För
att komma dit krävs mod, nytänkande och
kunskap; nyckelord vilka även strategin för
Varbergs kommuns utemiljö tagit fasta på.
Utemiljöer sporrar särskilt kreativitet, genom att
erbjuda både ensamhet vid havet och platser för
människor att röra sig på, inspirera och influera
varandra.

SYFTE

Den vidare hanteringen av Varbergs kommuns
utemiljö kräver en gemensam riktning och en
långsiktig strategi. Detta för att säkerställa att de
befintliga värdena behålls och utvecklas, samtidigt
som potential tas till vara för att skapa nya värden
som gynnar både människor, flora och fauna.
Målet med strategin har varit att tillhandahålla
ett lättillgängligt dokument, som på ett enkelt och
tydligt sätt i ord och bild illustrerar inriktningen.

Fördjupning av öp 2010

Grönstrategin är en fördjupning av kommunens
Översiktsplan 2010 och görs på uppdrag av
kommunfullmäktige enligt beslut 2010-06-15.
Den är vägledande och ska tillämpas i beslut
som rör markanvändning- och skötselfrågor
samt vid framtagande av detaljplaner och
andra plandokument, men även i många andra
sammanhang.

En expansiv kommun

Varbergs kommun växer. Enligt översiktsplanen
behöver i genomsnitt 300-350 bostäder

byggas per år fram till 2030 för att tillgodose
kommunens framtida bostadsbehov. Enligt
plan och bygglagen ska kommunen behandla
bebyggelse-, infra- och grönstrukturen jämställt i
samhällsbyggarprocessen. Det är konkurrens om
marken med många aktörer som vill exploatera.
Med fler invånare ökar även användningen av vår
utemiljö och med det ett ökat slitage.
”Simma, lek och svärma” visar hur vi kan förtäta
med gröna värden och växa utan växtverk. Den
är ett av många steg i arbetet med att säkerställa,
utveckla och planera gröna kvalitéer för dagens
och framtidens invånare och besökare samt öka
den biologiska mångfalden.

För vem?

Grönstrategin riktar sig kommunövergripande
till politiker, planerare, projektörer och förvaltare
för att ha gemensamma mål och förhållningssätt
för utvecklingen av utemiljön i Varbergs
kommun. Dokumentet vänder sig också till
privatpersoner, organisationer och företag att för
att inspirera till engagemang i grönstrukturfrågor
och bredda ansvaret för utemiljön. En helhetssyn
och ett bredare samarbete är viktigt för att skapa
en rikare utemiljö.

Avgränsning

Dokumentet avgränsas genom att beröra platser
på en generell nivå. Vissa riktlinjer är mer
inriktade mot kommunal mark och kommunens
handläggning medan andra är tänkta att även
fungera som inspiration för allmänheten. För att
behandla specifika platser, antingen tematiskt
eller områdesvist, krävs ytterligare fördjupande
arbete. Läs mer under kapitlet ”FRAMÅT”.

Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun
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ARBETSPROCESS Vad hände med grönplanen?
I september 2011 startade arbetet med Strategin,
som då hade arbetsnamnet Grönplan. Det första
som gjordes var att definiera uppgiften internt
för att sedan söka efter inspiration hur andra
kommuner och länder arbetar med sin utemiljö.
Ett startmöte i september med deltagare från
flera av kommunens förvaltningar och bolag
innehöll en workshop där vi diskuterade vad
”Grönplanen” skulle innehålla och vad arbetet
skulle leda till.
Tidigt stod det klart att Grönplan inte var någon
bra titel då arbetet inte endast handlade om det
gröna. Någon statisk plan skulle det inte heller
bli. Utemiljön i Varbergs kommun är havsblå,
klippgrå, sandstrandsgul, lövsångargrön och
tulpanröd, för att inte tala om alla de människor
som färgsätter parker och natur med sin närvaro.
En långsiktig och levande strategi för detta var
det som skulle tas fram. Processen har varit

viktig där grönstrategins upplägg har formats
under resans gång. Arbetet har varit brett med
många inblandade för att öka delaktigheten
samt uppmärksamma och förbereda arbetet
med strategin, både vid framtagandet och vid
implementeringen.

Söka & Samla
En bred sökning gjordes där andra kommuners
Grönplaner, parkprogram och strategier, men
också Varberg kommuns förra Grönplan från
1987, har studerats. Även liknande dokument
från andra länder har synats och inspirerat
upplägget i ”Simma, lek och svärma”.
Workshops med driftspersonalen har genomförts, och personal från berörda förvaltningar
såsom Kultur- och fritidsförvaltningen, Barnoch
utbildningsförvaltningen,
Planeringskontoret,
Stadsbyggnadskontoret,
Miljöoch hälsoskyddskontoret och Hamn- och
gatuförvaltningen har varit delaktiga i
framtagandet av grönstrategins riktlinjer samt
hur de ska arbetas vidare med.

VARBERGS KOMMUN
874,4 km2
39,7 km2
58 576
67
140 km
2,4 m
150 m2
145
520
16
43
31
15 mil
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land
inlandsvatten
invånare
invånare/km2
fastlandskust
kust/person
grönyta/person
sjöar
öar
tätorter
småorter
naturreservat
cykelbanor

Simma, lek och svärma

Invånardialogen:
kommun?

Var

i

Varbergs

Som ett led i att undersöka vad kommunens
invånare uppskattar i utemiljön idag samt hur
den används genomfördes en invånardialog
under hösten 2011. Aktiviteter och upplevelser
inventerades och kartlades och de finns nu
lagrade i GIS. Fokus låg på vad som är bra idag
men det gavs även möjlighet för synpunkter om
framtida förändringar.

Seminariet: Där gräset är grönare
I april 2012 genomfördes ett uppskattat
seminarium för att sätta fokus på utemiljöfrågan
samt för att inspirera de som arbetar med
utemiljön. De inbjudna föreläsarna var
Köpenhamns stadsarkitekt Tina Saaby, Örebros
kommunbiolog Mats Rosenberg och Uppsalas

stadsträdgårdsmästare
Lars
Johansson.
Tillsammans gav de en bred bild av vad
utemiljön kan vara och användas till samt hur
de jobbat. De drygt 100 deltagarna var politiker,
tjänstemän, driftspersonal, föreningsaktiva,
byalag, kommunala bolag, grannkommuner,
länsstyrelsen och allmänhet.

Sortera & Välja ut
En projektgrupp och en styrgrupp har varit
delaktiga i valet av riktlinjer och vad som
ska prioriteras. Vissa delar i strategin är mer
specifika för Varbergs kommun, andra är mer
generella. Detta för att säkerställa en framtida
god grönplanering och boendemiljö och
samtidigt sikta högt och utveckla det unika i
kommunens utemiljö.

Formulera & Paketera
Grönstrategin riktar sig till en bred målgrupp,
därför har bild och formuleringen av text varit
viktig för att så många som möjligt ska kunna

ta till sig strategin. Dokumentet består både av
lekfulla och mer formella texter som tillsammans
med bilderna skapar en helhet. Strategin har
medvetet hållits kortfattad för att den ska vara
lätt att ta till sig.

Anta & Sprida
Dokumentet ”Simma, lek och svärma” tas upp
för behandling i Hamn- och gatunämnden i
oktober 2012. Därefter skickas den på remiss till
berörda instanser inom och utom kommunen.
Efter behandling av synpunkter tas dokumentet
upp i kommunfullmäktige för antagande.
Grönstrategin ska sedan presenteras och spridas
inom och utom kommunen; muntligt, som
tryckt dokument samt på kommunens hemsida.

Inspirera & Tillämpa
Under
rubriken ”FRAMÅT”
på
nästa
uppslag fördjupas det vidare arbetet med att
implementera grönstrategin.

TILLÄMPA
SÖKA

SAMLA

VÄLJA UT

PAKETERA

SPRIDA

INSPIRERA

ANTA
SORTERA

FORMULERA

Arbetsprocess
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FRAMÅT:

Genom samverkan, långsiktig planering, ny kunskap, initiativ och
engagemang
Förhoppningsvis
skapar
grönstrategin
förväntningar och engagemang. Med syftet att
skapa en gemensam riktning och plattform för
utveckling av utemiljön ska grönstrategin ses
som ingången till samtal, idéer, initiativ och
satsningar från aktörer såväl inom koncernen
som utanför. Under arbetsprocessen har det
blivit tydligt att utemiljön berör en stor del
av koncernens verksamheter. Utifrån våra
olika verksamheter har vi därför ett delat
ansvar för att leva upp till strategin och se de
möjligheter vår verksamhet ger för utveckling
av utemiljön. Detta kan exempelvis ske genom
att implementera delar av grönstrategin i olika
nämnders och verksamheters mål och budget.
Likaså förväntas de frågor som lyfts i strategin
engagera både privatpersoner, organisationer
och företag. I riktlinjen 4.1 har vi därför särskilt
lyft fram sådana initiativ, engagemang och idéer.

DELA PÅ APPLÅDERNA & MERA KUNSKAP
För helhetstänk krävs samverkan. Detta gäller
mellan förvaltningar och bolag inom koncernen,
men också samarbeten mellan koncernen och
privata aktörer och organisationer behöver
utvecklas och fördjupas.
Den kunskap som finns måste tas till vara och
fångas upp från den som har den. Inte minst
gäller detta den verksamhet som arbetar
närmast den miljö där värde skapas, i den
direkta kontakten med boende, besökare eller
näringsliv. Dokumentation av vårt arbete med
utemiljön är viktig på alla nivåer för att kunna
delas, utökas och kvalitetssäkras.

UPPDRAG
fördjupning
av ÖP
KF-beslut
20100615
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SIMMA, LEK OCH
SVÄRMA
Grönstrategi
för aktiviteter,
upplevelser och
biologisk mångfald i
utemiljön i Varbergs
kommun

Simma, lek och svärma

agera direkt
agera i projekt
planera åtgärd

AGERA DIREKT
En stor del av riktlinjerna handlar om
förhållningssätt
och
prioriteringar
som
kan göras inom ramen för den löpande
verksamheten. Det kan handla om förändrad
skötsel, nya arbetssätt och nya samarbeten.
Förändrad markanvändning eller områden
under omvandling innebär särskilt tacksamma
möjligheter till att agera direkt för att på något
sätt utveckla utemiljön i den riktning som
grönstrategin anger.

AGERA I PROJEKT
I samband med projekt som redan pågår,
exempelvis inom planeringsprocessen, ska
aktuella riktlinjer tillämpas för frågor som
rör såväl kvantitet som kvalitet på utemiljön
i allmänhet och kommunal mark i synnerhet.
Grönstrategins målbilder och riktlinjer kan
också fungera som utgångspunkt och inspiration
i diverse samverkansgrupper/samverkansforum
för exempelvis trygghet eller tätorternas
samrådsgrupper. Likaså ska riktlinjerna
genomsyra alla de investeringar som görs och
har bäring på utemiljön.

PLANERA ÅTGÄRD
För att konkretisera grönstrategin och dess
riktlinjer kommer det att vara lämpligt att ta
fram fördjupningar och handlingsplaner som
på ett mer konkret sätt anger hur koncernen bör
arbeta. De kan omfatta en eller flera riktlinjer
och vara tematiska (exempelvis lekplatsriktlinje
eller åtgärder för hotade arter) eller geografiska
(exempelvis utvecklingsplan för Apelviken
eller rekreationsområden på Årnäshalvön) En
annan tillämpning av är att årligen i samband
med budgetprocessen ange vissa riktlinjer att
fokusera särskilt på, och prioritera de kommande
åren.
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I VARBERGS KOMMUN
… kan invånarna engagera sig genom att adoptera en grönyta
… spelar pensionärerna boule vid skateparken
… går det att promenera längs hela kusten
… planteras träden så tidigt att de hinner växa upp innan husen byggs
… minns du lekplatserna och hela familjen är bjuden
… är det lätt att hitta till vandringsleder och längdskidsspår
… klipps inte gräset så ofta för att ge plats åt flora och fauna
… kan man plocka körsbär på torget
… är grönytefaktor centralt vid nybyggnation
… hörs porlande vatten i varje kvarter
… missar ingen filmprojektionen på fästningen
… upptäcks nya smultronställen varje dag
… kompenserar man vid förlust av grönområden
… tar man sig minst ett dopp om dagen

