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INLEDNING

BAKGRUND OCH SYFTE
Tyréns AB har fått i uppdrag av Varbergs kommun 
att ta fram ett kulturmiljöunderlag i samband med 
deras arbete med en ny detaljplan för en del av Var-
bergs hamn, Västerport etapp 1� Detaljplanen utgör 
den första etappen i planeringen av den nya stads-
delen Västerport� Planområdet utgörs idag av ett 
hamnområde med högskola, färjeterminal, hotell, 
parkeringshus m�m� Den nya detaljplanen syftar till 
att möjliggöra nya kvarter för bostäder, hotell, han-
del, kontor samt andra centrumfunktioner�

Planområdet ligger i direkt anslutning till riksintres-
set för kulturmiljövården; Varberg [N 13]� Planför-
slaget har varit ute för granskning och i samband 
med det aktualiserades frågan om att ta fram en 
utredning som redogör för vilken påverkan planför-
slaget kan få på det intilliggande riksintresseområ-
det� 

Syftet med utredningen är att identifiera och 
beskriva vilka kulturvärden kopplade till riksintres-
set som kan komma att påverkas av den nya pla-
nen� Vidare ska den bedöma och beskriva detaljpla-
nens påverkan och konsekvenser för riksintresset� 

METOD OCH UPPLÄGG
Rapporten inleds med en kulturmiljöbeskrivning 
av riksintresset för kulturmiljövården; Varberg [N 
13]� Kulturmiljöbeskrivningen utgår från de kultur-
värden och uttryck som är upptagna i riksintres-
sebeskrivningen antagen av Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ)� Genom analys och studier i fält samt inhämt-
ning av kunskap från befintliga kunskapsunderlag 

har de kulturhistoriska värden som ligger till grund 
för riksintresset förtydligats och beskrivs utifrån en 
tematisk uppdelning� 

Rapportens andra del, konsekvensbeskrivningen, 
inleds med en sammanfattning av planförslaget� 
Konsekvensbeskrivningen tar sin utgångspunkt i 
RAÄ:s handbok för Kulturmiljövårdens riksintres-
sen, Del C� I tidigare skede har kommunen tagit 
fram montage med vyer från olika platser i staden 
och en 3D-modell av det aktuella planförslaget� 
Ett urval av dessa har gjorts samt nya vyer med 
montage har tagits fram� Urvalet av vyer utgår från 
läsbarheten av riksintressets kulturvärden och hur 
de tar sig utryck i vyn� Modellen i montagen visar 
planförslagets byggnadsvolymer i vitt, det ger en 
bild av omfattning och höjder men redovisar inte 
detaljutformning� Bedömningarna av påverkan har 
gjorts utifrån besök på plats samt dessa montage-
bilder� Det ska tilläggas att vyerna visar en fixerad 
bild av hur miljön upplevs från de bestämda punk-
terna� Det innebär att de planerade åtgärderna kan 
komma att påverka kulturmiljöns fysiska och visu-
ella egenskaper också från andra utgångspunkter 
och synvinklar� 

AVGRÄNSNINGAR
Utredningens beskrivande del tar avstamp i kul-
turvärden kopplade till riksintresset Varberg och 
konsekvensbeskrivningen omfattar endast vilken 
påverkan och vilka konsekvenser planförslaget kan 
medföra för läsbarheten av riksintresset� Inledande 
i arbetet gjordes bedömningen att den del (område 
B) av riksintresset som utgörs av sanatoriemiljön i 

Apelviken inte kommer att påverkas alls och berörs 
därför inte i rapporten� Andra kulturmiljökvaliteter, 
som inte är kopplade till riksintresset men som lik-
väl har betydelse för Varbergs framväxt och kultur-
historiska sammanhang tas inte upp i utredningen�

Konsekvensbeskrivningen omfattar endast det 
aktuella planförslaget; Västerport etapp 1� Eventu-
ell påverkan och konsekvenser som övriga planer 
inom den nya stadsdelen kan medföra har inte 
utretts� 

Planområdet för Västerport etapp 1 är markerad med 
streckad linje.
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RIKSINTRESSE FÖR 
KULTURMILJÖVÅRDEN
Kulturmiljön är samhällets gemensamma resurs 
som ska förvaltas och utvecklas på ett långsiktigt 
hållbart sätt� Områden av riksintresse för kulturmil-
jövården är sammanhängande miljöer av särskilt 
stor betydelse ur ett nationellt perspektiv� Det är en 
miljö eller ett landskap som särskilt väl återspeglar 
viktiga historiska skeenden och samhällsproces-
ser på ett sätt som gör att kulturmiljön utgör en av 
platsens stora tillgångar� I dessa områden väger de 
kulturhistoriska värdena därför särskilt tungt vid 
beslut om ändrad användning av mark, vatten och 
den fysiska miljön i övrigt�

LAGSTIFTNING
Kulturmiljövårdens riksintressen regleras i 3 kap� 6 
§ miljöbalken, och ingår i hushållningsbestämmel-
serna� Bestämmelserna ska tillämpas vid beslut om 
ändrad markanvändning enligt miljöbalken, plan- 
och bygglagen�

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja 
en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälso-
sam och god miljö (1 kap 1 § miljöbalken)� En håll-
bar utveckling enligt miljöbalken ska förena kraven 
på att trygga landets försörjning med naturresurser 
på lång sikt, slå vakt om god natur- och kulturmiljö 
samt tillgodose samhällsbyggandets markbehov�

Hushållningsbestämmelsen omfattar dels områden 
av betydelse från allmän synpunkt och dels områ-

den av riksintresse� Kulturmiljöer av betydelse ur 
allmän synpunkt ska så långt som möjligt skyddas 
mot påtaglig skada� Lagen ställer inga krav på att 
områden med kulturhistoriska värden av allmänt 
intresse ska vara i förväg utpekade�

Områden av riksintresse skall skyddas mot påtag-
lig skada� Det är de värden som ligger till grund 
för utpekandet som ska skyddas från att påtagligt 
skadas�

RISK FÖR PÅTAGLIG SKADA
Kulturmiljöer är olika känsliga för olika typer av för-
ändring beroende på åtgärdens art och omfattning� 
Bedömningen av en åtgärds påverkan är därför 
alltid projekt- och platsspecifik� Naturvårdsverket, 
Boverket och RAÄ har utarbetat allmänna råd för 
bedömning av påtaglig skada på områden av riksin-
tresse enligt 3 kap� miljöbalken (NFS 2005:17)�

Påverkan på riksintressen ska bedömas utifrån kon-
sekvenserna på landskapets läsbarhet, det vill säga 
möjligheterna att uppleva och förstå miljöns kul-
turhistoriska sammanhang såsom det kommer till 
fysiskt uttryck i landskapet� Avgörande för bedöm-
ningen är i hur hög grad platsen fortsatt kommer 
att karaktäriseras av eller kunna återspegla det 
riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som 
ligger till grund för utpekandet� Det gäller både vad 
gäller miljön som helhet och på de enskilda objekt 
som är av betydelse för läsbarheten� 

I de fall en förändring innebär att riksintressets 
uttryck och karaktärsdrag försvagas finns risk för 

påtaglig skada� Det kan innebära att uttrycken 
förändras eller att det rumsliga samband och sam-
manhang fragmenteras på ett sätt som påtagligt 
försvårar läsbarheten av det kulturhistoriska sam-
manhanget� Om en åtgärd leder till att riksintres-
sets uttryck och karaktärsdrag förloras eller för-
vanskas bör skadan bedömas som påtaglig� Det 
kan handla om att fysiska uttryck försvinner eller 
att nytillskott dominerar över de karaktärsdrag och 
samband som är avgörande för riksintresset� Att 
fysiska uttryck och egenskaper förvanskas innebär 
att de förändras så att de inte längre tillräckligt 
tydligt återspeglar det kulturhistoriska samman-
hanget�
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KULTURMILJÖBESKRIVNING
VARBERG [N 13]
Motivering:

A� Det medeltida Varbergs slott och av detta bero-
ende stadsbildningar som successivt uppstått i 
dess närhet vilka speglar den strategiska betydel-
sen för Danmark under medeltiden, men framför 
allt svensk stadsbyggnad under 1600-talet, samt 
utvecklingen under 1800-talet i bad- och kurortens 
spår� (Slottsmiljö, Stadsmiljö, Fornlämningsmiljö)�

B� Varbergs kustsanatorium Apelviken, anlagt 
1902, som i planering och arkitektur speglar det 
tidiga 1900-talets ambitioner inom medicin och 
socialpolitik� (Sanatorium)�

Uttryck för riksintresset:

A� Slottet med delar från såväl dansk som svensk 
tid där befästningskonstens utveckling kan ses, 
samt nya användningar under 1800- och 1900-
talen� Området för den medeltida staden Getakärr 

med kyrkoruin norr om nuvarande stadskärnan� 
Det tidiga 1600-talets stadsområde, Platsarna, som 
vid 1800-talets slut åter bebyggdes med trähus i 
glest, stadsmässigt mönster� Varbergs nuvarande 
stadskärna som anlades efter en stadsbrand 1666, 
med regelbunden rutnätsplan och avslutande, svagt 
radierande gator i norr och söder, med småskalig 
trähusbebyggelse, huvudsakligen från 1700- och 
1800-talen� Bad- och kurortsmiljöer från 1800-talet 
och 1900-talets början samt det sena 1800-talets 
stadsutvidgning mot norr, med järnvägsmiljön och 
annan bebyggelse�

B� Klassicerande, herrgårdsliknande byggnader i 
en parkmiljö som anpassats till naturförutsättning-
arna� Bebyggelsen är huvudsakligen uppförd 1915-
1930, med hus för olika funktioner, eget kapell och 
kyrkogård�

RIKSINTRESSET VARBERG
Riksintresset innefattar flera områden som till-
sammans berättar om stadens uppbyggnad och 
utveckling� Det speglar främst Varbergs historiska 
utveckling från 1600-talet fram till sekelskiftet 
1900� Bibehållna stadsplanemönster, bevarad 
bebyggelse, visuella samband och fornlämningar 
utgör uttryck för upplevelsen och förståelse för 
riksintressets kulturhistoriska berättelse� Varbergs 
topografi och fästningens höga läge gör det möjligt 
att, på flera platser, komma upp på höjder och få 
en överblick av hela riksintresseområdet och se hur 
de olika områdena inom miljön ligger i förhållande 
till varandra�

Det område som i riksintressebeskrivningen 
benämns som område B är en sanatoriemiljö som 
genom byggnader och bebyggelsestruktur speglar 
det tidiga 1900-talets ambitioner inom medicin 
och socialpolitik� Miljön bedöms inte påverkas av 
den nya detaljplanen för Västerport etapp 1 och 
behandlas därför inte vidare i denna utredning�

I riksintressebeskrivningen är befästningen 
benämnd som slott, för tydlighet benämns den som 
fästningen i denna rapport�

Gränsdragningen för riksintresset Varberg. Utsnitt 
från länsstyrelsens informationskarta.
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För att förtydliga de 
kulturhistoriska värden 
som omfattas av riksin-
tressebeskrivningen har 
värdegrunderna delats 
in i följande teman; 
Fästningen, Olika tiders 
stadsbildningar och 
1800-talets stadsutveck-
ling� I följande avsnitt 
beskrivs endast de värde-
grunder som bedöms kan 
komma att påverkas av 
planförslaget Västerport 
Etapp 1� 

Kartan visar en förenklad 
bild av riksintressets olika 
delar, historiska skeden 
och berättelser som i flera 
fall också överlappar var-
andra.

1800-TALETS     
STADSUTVECKLING  
BAD- OCH KURORTEN

FÄSTNINGEN

1800-TALETS     
STADSUTVECKLING  
ESPLANADOMRÅDET

OLIKA TIDERS     
STADSBILDNINGAR  
1660-TALSSTADEN

OLIKA TIDERS     
STADSBILDNINGAR  
MEDELTIDA STADEN

OLIKA TIDERS     
STADSBILDNINGAR  
PLATSARNA

STRANDPROMENADEN 
och  APELVIKEN
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Fästningen är det äldsta byggnadsverket i Varberg. Det är en symbol för staden och Varbergs mest betydelsefulla landmärke från såväl havet som från staden. I vyn från piren 
utgör fästningen ett viktigt uttryck för förståelsen och upplevelsen av riksintresset Varberg och fästningens försvarsstrategiska läge är tydligt avläsbart. Vid fästningsanlägg-
ningens fot finns Kallbadhuset som utgör en betydelsefull symbolbyggnad för riksintressets berättelse om Varberg som bad- och kurort. Vyn är viktig för läsbarheten av riks-
intresset och har valts ut för bedömning av påverkan i konsekvensbeskrivningen.

FÄSTNINGEN
Varbergs fästning är en viktig symbol för regionen 
och staden� Den uppfördes ursprungligen som 
en mindre borgmiljö med slott på det strategiskt 
belägna Wardberget i slutet av 1200-talet� Bergets 
kontinuitet som utkiks- och försvarspunkt går till-
baka till förhistorisk tid� Fästningens olika utbygg-
nadsfaser berättar om medeltidens oroligheter och 
många krig mellan rikena Danmark och Sverige� 
Fästningens nuvarande form med omslutande sten-
klädda jordvallar och bastioner är uttryck för det 
sena 1500-talet och tidiga 1600-talets befästnings-
konst med syfte att stå emot samtidens kanoneld� 
Vid tiden för färdigställandet 1618 var Varbergs 
fästning bland de mest moderna av sitt slag� 
Utmärkande för fästningen är dess oförstörda yttre� 
I och med freden i Brömsebro 1645 blev Halland 
svenskt och fästningen utsattes aldrig för prövning 
i krig�

VIKTIGA UTTRYCK MED BÄRING PÅ FÄST-
NINGENS HISTORISKA BERÄTTELSE
Fästningens försvarsstrategiska läge på Wardber-
get� 

Fästningen som ett nav i Varberg med kontinuitet 
sedan 1200-talet och fästningens inverkan på sta-
dens placering och utformning sedan 1600-talet� 

Fästningens kraftfulla och kompakta siluett som 
landmärke för regionen och Varbergs stad� 

Flera århundrandens tidslager av försvars- och 
befästningskonst�

Illustrationen visar på fästningens framträdande läge 
och hur staden genom alla tider vuxit med hänsyn till 
fästningens närvaro.  Det är en schematisk överblick 
som visar ett exempel på de många platser varifrån 
Varbergs fästning är synlig.
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Också i vyn från småbåtshamnen på Getterön 
dominerar fästningens kraftfulla siluett i mötet 
med staden från vattnet. Varbergs topografi 
stegrar mot öster och den sammanhållna skalan 
i stadskärnan gör att kyrkans torn vid torget fung-
erar som en markör för 1660-talets stadsbildning. 
Vyn är viktig för läsbarheten av riksintresset 
och har valts ut för bedömning av påverkan i 
konsekvensbeskrivningen.

Vyn från Hästhaga (t.v.) visar hur fästningen och kyrkan 
märker ut sig i stadskärnans siluett. Byggnaderna utgör på 
så vis viktiga symbolbyggnader för riksintresset samt mar-
körer för stadens utveckling under olika tidsepoker också 
från Varbergs östra delar. Vyn är viktig för läsbarheten 
av riksintresset och har valts ut för bedömning av påver-
kan i konsekvensbeskrivningen.

Vyn från Påskberget (t.h.) visar fästningens dominanta roll 
i stadslandskapet. Sentida mer storskalig bebyggelse har 
uppförts i Varbergs östra delar utan att siktlinjerna mellan 
berget och fästningen har brutits.

Fästningens monumentalitet tillsammans 
med det utmärkande läget gör att fästningen 
också syns från i stort sett hela staden vilket 
förstärker rollen som betydelsefull symbol 
och landmärke� Den fungerar också som ett 
tydligt riktmärke i förståelsen för lokalise-
ringen av de olika stadsbildningarna genom 
Varbergs historia�
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I vyn från Strandpromenadens högsta punkt syns tydligt 
den sluttande terrängen mot väster som präglar Var-
bergs centrala delar. I stadssiluetten sträcker sig kyrkans 
torn strax över trädtopparna och möter fästningens höjd. 
Kyrkan markerar 1660-talsstaden och hur den anlades i 
skydd av fästningen men med ett visst avstånd.

Fästningen Tidiga 1600-talsstaden 1660-talsstaden

OLIKA TIDERS 
STADSBILDNINGAR
Varbergs stadshistoriska utveckling är tydligt avläs-
bar utifrån samband mellan befintligt vägnät, gatu-
struktur, kvartersuppbyggnad och bebyggelse� Den 
del av stadens utveckling som är minst tydlig är 
berättelsen om stadens medeltida förlaga Getakärr 
som ligger strax norr om stadskärnan� Det som 
återstår av Getakärr ovan mark är en kyrkoruin� 
Från platsen går det dock fortfarande att se fäst-
ningens siluett i söder� 

Efter upprepade oroligheter på 1500-talet övergavs 
Getakärr� För att bättre kunna skydda befolkningen 
från yttre hot uppfördes den nya staden på 1610-
talet, i skydd av fästningen� Staden på Platsarna 
uppfördes efter tidens ideal med ett geometriskt 
kvarterssystem� Staden på Platsarna blev inte 
långvarig� Redan år 1666 totalförstördes staden i 
brand� Vid den tiden hade Halland blivit svenskt� 

Det nya styret placerade staden nordost om Plat-
sarna, med ett strategiskt läge i förhållande till fäst-
ningen men på betryggande avstånd från murarna� 
Staden från 1666 utformades i rätvinkligt rutnäts-
mönster med småskaligt kringbyggda kvarter och 
fasader i gatuliv enligt det för tiden starkt rådande 
planideal inspirerat av italiensk renässans� Rutnätet 
utgick från ett centralt placerat torg med kyrka� 
Speciellt för Varbergs stadskärna är att gatustruk-
turen utformades försvarsstrategiskt i förhållande 
till fästningen� Samtliga gator lades med fästningen 
som fondperspektiv i väster med syftet att ifrån 
fästningen upptäcka fiender samt möjliggöra för 
kanoneld om staden skulle attackeras� Södergatan 
och Norrgatan anlades därför svagt radiellt utåtrik-
tade för att inte skymma sikten från fästningen� 

VIKTIGA UTTRYCK FÖR VARBERGS 
STADSBILDNINGAR MED BÄRING PÅ DESS 
HISTORISKA BERÄTTELSE
Visuellt samband mellan fästningen och platsen för 
den medeltida staden Getakärr med bevarad kyrko-
ruin�

Stadsstrukturen på Platsarna, belägen i skydd av 
fästningen�

Bevarat gatunät från den tidiga 1600-talsstaden på 
Platsarna� Bevarad terränganpassad trähusbebyg-
gelse från sent 1800-tal� 

1666 års stadsplan med strikt regelbunden rutnäts-
plan med rätvinkliga kvarter, schematisk gatustruk-
tur med raka genomgående gator i samma bredd 
och avsaknad av huvudgata� Kyrkan och torgets 
centrala position i staden� Småskalig stadsbebyg-
gelse�

Stadskärnans försvarsstrategiska utformning och 
visuella samband i förhållande till fästningen�
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I vyn från Strandpromenadens norra del, vid Strandgatan, möter fästningens tunga murar och höga vallar platsen för den tidiga 1600-talsstaden på Platsarna. Under 1800-
talet anlades det ett stråk av parker och byggnader på delar av den äldre stadsbildningen som idag utgör det område som speglar riksintressets berättelse om Varberg som 
bad- och kurort. Vyn är viktig för läsbarheten av riksintresset och har valts ut för bedömning av påverkan i konsekvensbeskrivningen.
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PLATSARNA - DEN TIDIGA 1600-TALSSTADEN
Staden på Platsarna grundades på 1610-talet i skydd av fästningen� När området återuppbyggdes på 1800-
talet utgick man från 1600-talets gatunät och den branta gatustrukturen� Det bibehållna gatunätet, fristå-
ende småskalig trähusbebyggelse anpassad efter topografin och med en variation av byggnadsvolymer och 
upplevelse av brokighet på tomterna är karaktärsdrag med betydelse för riksintresset inom delområdet�

GETAKÄRR - DEN MEDELTIDA STADEN
I riksintressebeskrivningen lyfts området för den 
medeltida staden Getakärr med kyrkoruin som ett 
uttryck för kulturmiljön, platsen ligger dock inte 
inom riksintresset Varbergs gränsdragning� Trots 
att Varberg har vuxit sig större och tätare fram till 
idag finns det fortfarande ett visuellt samband mel-
lan kyrkoruinen och fästningen vilket har stor bety-
delse för den medeltida staden Varberg�
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BäckgatanSödergatan

1660-TALSSTADEN
1660-talets Varberg anlades efter en för tiden 
karaktäristisk rutnätsplan� Genom att röra sig 
genom Varbergs stadskärna blir upplevelsen av 
rutnätsplanen tydlig och skapar förståelse för 
stadskärnans försvarsstrategiska utformning i 
förhållande till fästningen� De räta gatorna genom 
stadskärnan i nordsydlig riktning (svagt förskju-
tet) skapar långa obrutna siktlinjer och gatorna i 
östvästlig riktning med utblick mot fästningen är 
därför viktiga för förståelsen och upplevelsen av de 
historiska strukturerna�

Bilderna illustrerar hur 1660-talets rutnätsplan med fästningen som fond kan upplevas i Varberg idag. De visar 
också exempel på bevarad låg trähusbebyggelse i stadskärnan samt hur stenhusbyggandet tog fart, framförallt i 
anslutning till torget, under det sena 1800-talet som följd av strängare regleringar.
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I vyn från Stora torgets östra del syns torget, den centralt öppna platsen i den äldre rutnätsstaden med kyrkan som en viktig symbolbyggnad och landmärke mitt i staden. 
Platsbildningen härrör från 1660-talets stadsplan men utökades på 1800-talet. Vyn visar också exempel på bevarad småskalig trä- och stenhusbebyggelse från 17–1800-tal och 
ett, för Varbergs stadskärna, mer storskaligt stenhus från omkring sekelskiftet 1900, vilket också är uttryck för riksintresset Varberg. Vyn är viktig för läsbarheten av riksin-
tresset och har valts ut för bedömning av påverkan i konsekvensbeskrivningen.
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1800-TALET 
STADSUTVECKLING

ESPLANADOMRÅDET 
Nästa stora utvecklings- och stadsutbyggnadspe-
riod ägde rum under senare delen av 1800-talet 
och industrialismens tid� Ett uttryck för 1800-talets 
stadsutveckling är stadskärnans utvidgning åt 
norr� Slutet av 1800-talet var en expansiv tid för 
staden� Ekonomiska framgångar och en växande 
befolkning resulterade i en ny stadsdel norr om 
befintlig stadskärna� Stadsplanen från 1885 är 
tydligt influerad av samtidens internationella ström-
ningar inom stadsplanering med långa och breda 
trädplanterade huvudgator så kallade Esplanader� 
Huvudgatan ledde ofta fram till en fondbyggnad 
med betydande funktion för staden� Syftet var såväl 
att försköna städerna som att förbättra miljön och 
öka framkomligheten� Men det var kanske framfö-
rallt ett sätt att förhindra spridningen av bränder� 
Varberg, likt många svenska städer, eldhärjades 
ofta och svårt under 17–1800-talen�  Esplanadom-
rådet i Varberg utgörs av en rutnätsplan med breda 
trädplanterade gator, högborgerlig arkitektur med 
påkostade stenhus samt institutionsbyggnader� 
Bebyggelsemönstret är luftigt med fristående bygg-
nadskroppar i öppna kvarter�  Karaktäristiskt är det 
gröna långsmala parkstråket som upptar kvarteren 
närmast 1600-talsstaden� Bebyggelsetillägg har 
dock resulterat i ett mer slutet bebyggelsemönster 
än vad som ursprungligen var tänkt� Även grönstrå-
ket, den så kallade Esplanaden, har delvis bebyggts 
och fått förändrad form men planens grundkaraktär 
är fortfarande väl synlig� Järnvägen etablerades 
i staden under samma tid och utgjorde en viktig 
funktion för staden� Järnvägens stora betydelse 
manifesteras genom stationshusets placering som 
fondbyggnad i slutet av Eskilsgatan i väster� 

VARBERG SOM BAD- OCH KURORT
Varberg hade tidigt gjort sig ett namn som bad- 
och kurort, alltsedan Svartkällan vid Stora Apelvi-
ken togs i bruk som hälsokälla år 1811� År 1837 
flyttade badlivet in till staden med hälsobrunn i 
Brunnsparken väster om kyrkan� Under andra hälf-
ten av 1800-talet, strax utanför fästningens vall-
grav, växte en modern badort fram� Kall- och varm-
badhus samt Societetshus etablerades� Kallbad-
huset och Societetshuset fick en för tiden modern 
arkitektonisk utformning influerad av morisk arki-
tektur� Flera viktiga faktorer bidrog till stadens och 
badortens utveckling� Muddring och utbyggnad av 
hamnen möjliggjorde för större fartyg och ångbåts-
trafik� De förbättrade kommunikationerna i form 
av ångbåtslinjer mellan Sverige och Tyskland samt 
järnvägens etablering i staden medförde både en 
ökad badortsturism och varutransport� Trots senare 
tiders markanspråk och tillägg är 1800-talets bad-
ort ännu tydligt läsbar i centrala Varberg� Viktiga 
symboler för berättelsen om badortslivet är bad-
husen, societetshuset samt strandpromenaden� De 
gröna parkstråken vid fästningens vallgrav bands 
samman med stationen via Engelska parken och 
järnvägsparken� Bevarade parkmiljöer är därför vik-
tiga stadselement för att förstå 1800-talets rådande 
hälsoströmningar samt de historiska sambanden 
som möjliggjorde utvecklingen�  

VIKTIGA UTTRYCK FÖR ATT KUNNA 
UTLÄSA OCH FÖRSTÅ STADSDELENS 
URSPRUNGLIGA PLANIDÉ
Det sena 1800-talets planideal med grönstråk, 
breda trädkantade gator och långa utblickar mot 
havet� En öppen kvartersstruktur med fristående 
byggnader� Påkostad bebyggelse och institutions-
byggnader�

Stationshuset som markör för ett betydelsefullt 
utvecklingsskede för staden och som fondmotiv i 
slutet av Eskilsgatan�

Det gröna parkstråket, Esplanaden, som markör för 
mötet mellan den gamla och nya staden�

VIKTIGA UTTRYCK FÖR ATT KUNNA 
UTLÄSA OCH FÖRSTÅ BERÄTTELSEN OM 
BADORTEN
Symbolbyggnader för badortsepoken; Societetshu-
set, Kall- och Varmbadhuset�

Parkerna som bildar ett stråk och binder samman 
badorten, stationsmiljön och stadskärnan�

Strandpromenaden som binder samman såväl sta-
den som badorten med den före detta sanatoriemil-
jön i Apelviken�



 16 Slutrapport
2020-06-09 Kulturmiljöbeskrivning

Järnvägsstationen

Hamnen

Brunnsparken

Kallbadhuset
St

ra
nd

pr
om

en
ad

en

Engelska Parken

Järnvägsparken 

Kartan illustrerar 1800-talets stadsutveckling med bäring på riksintresset. Esplanadområdets luftiga rutnätsstruktur med breda gator är markerade i rosa. De gula pilarna 
markerar de siktlinjer som är av betydelse för förståelsen och upplevelsen av det sena 1800-talets planideal i förhållande till hamnen. Alléer och parkmiljöer av betydelse för 
riksintresset är schematiskt markerade i grönt. Det illustrerar såväl tidens stadsplaneideal som hur stadens olika delar  (fästning-badort-järnväg-stad) bands samman med 
gröna stråk. Särskilt viktiga symbolbyggnader är markerade med blå punkter.
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Engelbrektsgatan mot öster. De bevarade delarna av 
Esplanadens parkmiljö, till höger i bild, är ett viktigt 
stadselement för det sena 1800-talets stadsplaneideal. 
Esplanaden har delvis bebyggts, men tillsammans med 
de trädplanterade gatorna, bevarad bebyggelse samt 
bibehållna kvartersstrukturer kan planens ursprungliga 
grundtanke fortfarande förstås och upplevas.  

Bilden från Östra Långgatan mot norr visar mötet mellan 
den äldre stadskärnan och 1800-talets stadsutveckling. 
Det yngre stadsrummet präglas av grönska och luftighet i 
en större utsträckning än det äldre.   

1800-TALETS STADSUTVECKLING
Det sena 1800-talet var en expansiv tid för Varberg och en ny stadsdel planlades norr om stadskärnan� Den 
nya stadsplanen fortsatte på den äldre rutnätsplanen� Det sena 1800-talets stadsplaner kännetecknas av de 
för tiden nya inslagen i form av esplanader, alléer och parker, vilket kan upplevas tydligt i den här delen av 
riksintresset� Den rätvinkliga gatustrukturen skapar långa siktlinjer genom den äldre stadskärnan och från 
Engelbrektsgatan har man, trots de geografiska avstånden, utblick mot vattnet�

Engelbrektsgatan. Vyn är viktig för läsbarheten av riksintresset och har valts ut för bedömning av påverkan 
i konsekvensbeskrivningen.
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Ett karaktäristiskt inslag för planidealet under slutet av 1800-talet är hur gator avslutas med en byggnad i fonden. I Varberg bildar järnvägsstationen, uppförd i tidstypisk  
tegelarkitektur 1888, en fond för Eskilsgatan och utgör därigenom ett viktigt uttryck för upplevelsen av den historiska utvecklingen inom riksintresset. Vyn är viktig för läsbar-
heten av riksintresset och har valts ut för bedömning av påverkan i konsekvensbeskrivningen.
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1800-TALETS BAD- OCH KURORT
Varbergs identitet som bad- och kurort är en del av 
riksintressets berättelse och speglas framförallt genom 
det avtryck som tillkom under 1800-talet� Vid järnvägen 
börjar ett stråk av gröna parkmiljöer som kopplar sam-
man stadskärnan med fästningen� Områdets välbevarade 
byggnader, kall- och varmbadhusen samt societetshuset, 
är uppförda som väl synliga solitärer i tidstypisk arkitek-
tur har bibehållit sina funktioner, vilket i sig också har 
ett värde för riksintresset� Parkerna tillsammans med 
byggnader bildar en väl sammanhållen kulturmiljö med 
ett högt upplevelsevärde� Kallbadhuset syns även det från Societetshuset. Det är 

en unik byggnad som likt fästningen kommit att bli en 
stark symbol för Varberg.

Det finns en tydlig siktlinje och därigenom ett visuellt 
samband mellan Societetsparken och 1660-talets 
stadskärna.

Varmbadhuset likt Societetshuset och Kallbadhuset är 
viktiga symbolbyggnader för berättelsen om Varberg 
som bad- och kurort.



 20 Slutrapport
2020-06-09 Kulturmiljöbeskrivning

Från fästningen får man överblick av badortsmiljön med det storslagna Societetshu-
set som central punkt för kulturmiljön. Kyrkans torn i stadskärnans centrum sträcker 
sig över stadens bebyggelse och det för platsen storskaliga Varmbadhuset med torn. 
Parken följer fästningens vallgrav och övergår till Strandpromenaden som följer kus-
ten söderut. (Bilden är ett montage av två bilder.) Vyn är viktig för läsbarheten 
av riksintresset och den vänstra delen har valts ut för bedömning av påverkan i 
konsekvensbeskrivningen.
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KONSEKVENSBESKRIVNING
PLANFÖRSLAGET
Detaljplanen utgör den första av tre etapper i pla-
neringen av den nya stadsdelen Västerport� Tillsam-
mans med Farehamnen och Varbergstunneln ingår 
Västerport i ett större stadsutvecklingsprogram 
som syftar till att skapa en central stadsdel som 
kopplar ihop den nuvarande staden med havet� Den 
nya stadsdelen uppförs på frigjort markområde 
från industrihamnen och järnvägen� Det planeras 
även för ett nytt stationsområde med stationshus 
norr om befintligt stationshus� 

Planområdet för Västerport etapp 1 är centralt belä-
get på nuvarande hamnområde väster om Östra 
Hamnvägen och går under namnet Stadskvarteren 
på grund av sin närhet till befintlig stadskärna� 
Enligt planbeskrivningen ska karaktär och gestalt-
ning i Stadskvarteren ”anknyta till den gamla stads-
kärnan och ge en trivsam Varbergskänsla”� Strand-
promenaden ska förlängas längre norrut genom 
kajstråket� Planens bebyggelse ligger på båda sidor 
om en diagonal huvudgata – ”Diagonalen”� Diago-
nalen löper mellan det nya stationsområdet ner 
mot Campusområdet, och möjliggör långa siktlinjer 
med Varbergs fästning från 1200-talet som fond i 
sydväst� 

Detaljplanen omfattar 500 nya bostäder, hotell, 
handel, kontor samt centrumfunktioner� Planstruk-
turen inom planområdet för Västerport etapp 1byg-
ger vidare på befintlig stadskärnas slutna kvarter 
med kringbyggda gårdar och mindre torgbild-
ningar� Ny kvartersbebyggelse tillåts bli sex till sju 
våningar hög med undantag för hotellbyggnaden 
med tillåten högdel på 14 våningar� Planen anger 
högsta nockhöjd i meter över nollplan för bebyg-
gelsen� Enligt plankartans utformningsbestämmel-

ser ska kvarteren närmast Sjöallén ”anpassas efter 
kulturhistorisk värdefull bebyggelse utmed Sjöal-
lén”�

Som upplysning, under Administrativa bestäm-
melser uppmärksammas det gestaltningsprogram 
(Gestaltad livsmiljö -gestaltningsprogram för Väs-

terport 19-11-15) som tagits fram för Västerport�  
Det står att det ska nyttjas som stöd vid planering, 
projektering och utbyggnad av allmän plats samt 
som en gestaltningsmanual vid byggnation inom 
kvartersmark�

Illustrationsplan som visar en översiktsbild av den nya stadsdelen Västerport. Planområdet för etapp 1 är marke-
rat med röd linje. 
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3D-modell som redovisar möjlig utformning av detaljplanen för Västerport etapp 1. 

GESTALTNINGSPROGRAM
Gestaltningsprogrammet påpekar vikten av att den 
nya stadsdelen ska respektera platsens historia, 
befintliga kvaliteter och själ ”Stad över tid”� Led-
orden ”Lasta, Lossa, Stuva, Trava” ska genomsyra 
kajens utformning� Hamnelement som visar på 
hamnens tidigare verksamhet och funktion ska del-
vis bevaras som berättande inslag i den nya miljön, 
exempel som listas är Stena Lines fendrar, förank-
ringsringar i kajkanten, kajsten samt järnvägsspår 
för att nämna några� Gestaltningsprincipen för 
byggnadsarkitektur och offentlig miljö bygger på 
ledorden: ”God arkitektur berikar staden och håller 
för tidens tand���”� Programmet lyfter också princi-
per för bland annat fasadutformning, material- och 
kulörval samt teknik och klimateffektivitet� 

REFLEKTIONER 
PLANFÖRSLAG
En intressant reflektion, om man förenklar beskriv-
ningen av riksintresset Varberg, är hur det speglar 
200-åriga nedslag i stadens historiska utveckling 
(medeltid-1600-tal-1800-tal)� Planen som nu ska 
hanteras kommer då bli det senaste nedslaget som 
i framtiden kommer att uttrycka vår tids stads-
planeideal och behov i en tid där omvandlingen 
av hamnmiljöer är en återkommande företeelse i 
svenska hamnstäder�  

Delar av planprogrammet för Västerport samt 
detaljplanen för etapp 1 är genomtänkta med 
hänsyn tagen till stadens kulturmiljökvaliteter och 
uttryck� Här nedan beskrivs några av de planstruk-
turer och gestaltningsförslag vars påverkan kan få 
en positiv effekt på hur människor kan uppleva och 
förstå riksintressets kärnvärden inifrån planområ-
det� 

Vilka konsekvenser planförslaget bedöms medföra 
för läsbarheten av riksintresset redovisas i nästa 
avsnitt; Konsekvenser�

DIAGONALEN
Stora delar av planområdet har på grund av indu-
strihamnens verksamhet inte varit tillgänglig för 
allmänheten� Planförslagets huvudstråk, Diagona-
len, gör det möjligt att uppleva fästningen redan 
från den nya stationen, som planeras norr om den 
befintliga� Det bidrar till att stråket ökar möjlig-
heten att orientera sig inom den nya stadsdelen� 
Genom det visuella sambandet utmed gatusträck-
ningen förenas också den nya stadsdelen med två 
av riksintressets kärnområden; fästningen och 
1800-talets bad- och kurort� Den nya planen kom-
mer därigenom möjliggöra att fler människor, både 
Varbergsbor och besökare, kan ta del av den riksin-
tressanta kulturmiljön från en ny plats i staden� 

PLANMÖNSTER
Den nya stadsdelen bygger delvis vidare på stads-
kärnans befintliga stadsplanemönster med rutnäts-
struktur och kringbyggda kvarter� Sammanlänkade 
gator underlättar för att orientera sig mellan den 
gamla och nya staden� Där gatunätet har förlängts i 
planförslaget reduceras därför risken för barriäref-
fekter och nytillskott som kan försvåra läsbarheten 
av de historiska sammanhangen�  
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Plankarta för föreslagen ny detaljplan, daterad 2019-12-12. Planen möjliggör nya byggnader i högst 6-7 våningar 
samt en byggnad med högst 14 våningar. Det rödmarkerade området, där befintlig bebyggelse för högskolan finns, 
har försetts med utfomningsbestämmelser som säger att byggnad ska utföras med särskild hänsyn till kulturhisto-
riskt värdefull bebyggelse vid Sjöallén.  

FÖRLÄNGNING AV STRANDPROMENADEN 
MED KAJSTRÅK
Planförslagets förlängning av Strandpromenaden 
norrut via kajstråket mot Getterön bedöms påverka 
den visuella upplevelsen av kulturmiljön inom 
hamnen och riksintresset Varberg positivt� För-
längningen av Strandpromenaden knyter på så vis 
samman den nya stadsmiljön med fästningen och 
badortsmiljön� Kajstråket och den norra förläng-
ningen av strandpromenaden öppnar även upp för 
nya utblickar mot staden och fästningen med omgi-
vande badortsmiljö på ett längre avstånd� 

GESTALTNINGSPROGRAMMET
Gestaltningsprogrammet är ambitiöst och välarbe-
tat och poängterar vikten av att projektering och 
genomförande bland annat ska utgå från ”Platsens 
själ”, vilket har stor betydelse för hur den nya sta-
den förhåller sig till den befintliga� Ur kulturmiljö-
perspektiv är det viktigt att den nya stadsdelens 
bebyggelse därför också följer angivna principer 
och att programmet används som vägledning 
genom hela plan- och byggprocessen� Gestaltnings-
programmet är upptaget under upplysningar på 
plankartan vilket gör att det kan bli svårt att hävda 
de principer som tas upp vid framtida bygglov� 
Särskilt viktiga principer, som till exempel lämpliga 
kulör- och materialval, bör därför säkerställas i plan 
som utformningsbestämmelser�
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KONSEKVENSER

SMÅBÅTSHAMN OCH PIR
I vyerna från småbåtshamnen på Getterön och 
från piren vid fästningen framträder fästningens 
roll som landmärke i mötet med staden från havet 
tydligt� Likaså är förståelsen och upplevelsen av 
fästningens försvarsstrategiska läge på Wardberget 
tydlig i vyerna� Dess kraftfulla och kompakta kontur 
avtecknar sig mot himlen och dominerar i stadssi-
luetten� Vidare är det framförallt kyrkans torn som 
urskiljer sig i stadslandskapets siluett och utgör ett 
uttryck för riksintressets historiska berättelse om 
1660-talets stadsbildning� Likaså utgör Kallbadhu-
sets säregna gestalt med placering vid fästningens 
fot ett viktigt uttryck för riksintressets kärnvärde 
kopplade till Varbergs historia som bad- och kurort� 
Kallbadhuset har likt fästningen också kommit att 
bli ett landmärke och en symbolbyggnad med bety-
delse för Varbergs identitet�  

PÅVERKAN OCH KONSEKVENS
Planförslagets bebyggelse är placerad på det som 
i dagsläget utgörs av hamnområde� Det är ett, i 
förhållande till staden, lågt markområde� Den före-
slagna bebyggelsen skapar en tät miljö och skalan 
är övergripande högre än stadsbebyggelsen österut 
som därigenom skyms� I vyn från småbåtshamnen 
kommer läsbarheten av järnvägsstationens läge i 
förhållande till hamnen och parkmiljön intill fäst-
ningen förloras� De för riksintresset betydelsefulla 
byggnadernas (kyrkan, kallbadhuset, fästningen) 
synlighet kommer inte påverkas av det nya plan-
förslaget i vyn� I båda vyerna blir det dock tydligt 
hur det nya hotellet utmanar fästningens roll som 
landmärke då det högre våningsantalet är påtag-
ligt� Fästningen kommer att ligga fortsatt fritt med 
tydlig synlighet men upplevelsen av dess monu-
mentalitet och utmärkande läge försvagas� Hotel-

lets högdel bedöms medföra störst påverkan på 
såväl stadsbilden som den visuella upplevelsen av 
fästningen som ett kärnvärde för riksintresset och 
bedöms ge upphov till stora negativa konsekvenser 
för kulturmiljön i dessa vyer� De negativa konse-
kvenserna som planförslagets lägre bebyggelse 
medför bedöms bli måttliga� 

Vy från piren vid fästningen.
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Vy från småbåtshamnen på Getterön.
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STRANDPROMENAD OCH 
HÄSTHAGA
Strandpromenaden är ett flitigt använt rekreations-
stråk av stor betydelse för Varbergborna men även 
ett betydande besöksmål� Från Strandpromenadens 
högsta punkt, söder om staden, visar vyn flera riks-
intressanta uttryck för stadens historiska utveckling 
med fästningen central i blickfånget� Vyn visar sta-
dens karaktäristiska topografi, med succesivt steg-
rande terräng� Över trädridån längre österut sticker 
kyrkans torn upp och utgör en symbolbyggnad för 
1660-talets rutnätsstad (se bild sid� 10)� Härifrån 
är det även möjligt att urskilja andra uttryck för 
riksintresset såsom platsen för den tidiga 1600-
tals staden på Platsarna beläget i Wardbergets rand 
samt fästningens olika utbyggnadsperioder, vilka 
manifesterar byggnadsverkets kontinuitet på plat-
sen sedan medeltiden och dess betydelse för sta-
dens försvar� Även från Hästhagas höjd går det att 
se fästningens och kyrkans karaktäristiska siluetter 
i förhållande till resten av staden�  

PÅVERKAN OCH KONSEKVENS
Utifrån montagen blir det tydligt att planförslagets 
kvartersbebyggelse inte kommer få någon visuell 
påverkan på stadsiluetten och kulturmiljön från 
högsta punkten av Strandpromenaden� I vyn från 
Hästhaga skymtar förslagets kvartersbebyggelse 
men den integreras med den befintliga siluetten 
och medför därigenom inte heller någon påver-
kan� Däremot blir hotellets högdel ett nytillskott 
i vyn sett från såväl Strandpromenaden som från 
Hästhaga� Liksom fästningen och kyrkan utmärker 
sig hotellet genom sin höga byggnadsvolym och 
bedöms bli påtagligt synlig i blickfånget mot sta-
den� Hotellets höjd påverkar fästningens dominans 
i blickfånget och konkurrerar med fästningen och 
kyrkan som landmärken och symbolbyggnader� 
Varbergs stadshistoriska utveckling och de histo-

riska sambanden mellan fästningen och 1600-talets 
stadsbildningar kommer fortsatt kunna utläsas i 
vyn men hotellets inverkan på stadssiluetten med-
för en visuell påverkan som försvårar riksintressets 
läsbarhet� Sammantaget bedöms hotellbyggnadens 
påverkan på några av riksintressets kärnvärden från 
denna vy vara relativt stor och de negativa konse-
kvenserna för läsbarheten bedöms bli måttliga till 
stora� 

Vy från Hästhaga.
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Vy från Strandpromenadens högsta punkt.
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STRANDPROMENAD-
STRANDGATAN
Vyn från Strandpromenadens norra del, i över-
gången till Strandgatan, är ett utsnitt som samlar 
flera uttryck för riksintressets historiska skeden 
och Varbergs stadshistoriska utveckling� Fästning-
ens tunga murar och höga vallar är uttryck för 
såväl 1600-talets befästningskonst som fästning-
ens inverkan på stadens placering och utform-
ning under det tidiga 1600-talet� Mötet mellan 
fästningen och trähusbebyggelsen på Platsarnas 
sluttningar till höger i bilden skapar vidare förstå-
else för hur den tidiga 1600-talsstaden placerades i 
skydd av fästningen� I det lägre partiet däremellan 
utgör den gröna parkmiljön på den äldre stads-
bildningen ett uttryck för riksintressets berättelse 
om Varberg som bad- och kurort samt 1800-talets 
rådande hälsoströmningar� 

PÅVERKAN OCH KONSEKVENS
Hotellets högdel kommer att bli ett nytt och synligt 
blickfång i vyn�  Den högre byggnaden medför en 
skalförskjutning och reser sig över parkmiljöns 
jämna och gröna siluett mellan fästningen och 
bebyggelsen på Platsarna� Den lägre bebyggelsen 
i planförslaget följer Sjöalléns befintliga byggna-
der och parkmiljöns trädkronor och integreras 
därigenom relativt väl med den befintliga siluet-
ten� Parkens vegetation är härifrån tät och har en 
avskärmande effekt� Planens föreslagna bebyggel-
ses synlighet och visuella påverkan ökar dock san-
nolikt under årets avlövade månader� Sammantaget 
bedöms påverkan på riksintressets kärnvärden från 
denna vy vara begränsade och de negativa konse-
kvenserna för läsbarheten bli måttliga�

Vy från Strandpromenadens norra del.
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FÄSTNINGEN
Vyn från den höga vallen ger en bild av mötet 
mellan hamnområdet och två betydelsefulla kärn-
områden för riksintresset; Societetsparken och 
fästningen� Parken som breder ut sig med det stor-
slagna Societetshusets centrala placering är uttryck 
för riksintressets berättelse om hur Varberg växte 
som bad- och kurort i anslutning till fästningen 
under det sena 1800-talet� Det är en sammanhål-
len kulturmiljö där Societetshuset utgör en av flera 
symbolbyggnader som finns samlade i anslutning 
till det gröna stråk som löper mellan järnvägen och 
fästningen som också speglar de hälsoströmningar 
som blev allt starkare under denna tid� Genom att 
vända blicken ytterligare mot öster från utgångs-
punkten kan fler av riksintressets centrala delar 
avläsas� Kyrkan som markerar 1660-talsstaden, 
bebyggelsen på Platsarnas höga läge och hur park-
miljön övergår till Strandpromenaden vilken fortsät-
ter längs kusten och fysiskt binder samman denna 
del av riksintresset med delområdet i Apelviken� 

PÅVERKAN OCH KONSEKVENS
Härifrån kommer synligheten av planförslagets nya 
bebyggelse bli påtaglig� Förslagets bebyggelse, 
både den lägre kvartersbebyggelsen och hotellet, 
höjer sig över den befintliga siluetten och innebär, 
i synnerhet genom hotellets höga våningsantal att 
skalan förändras� Riksintressets läsbarhet kommer 
inte påverkas nämnvärt, det kommer fortfarande 
var möjligt att uppleva och förstå sambanden mel-
lan kulturmiljöns olika delar� Parkens vegetation 
har en avskärmande effekt som ramar in riksintres-
sets kärnområden och bildar tillsammans med Sjö-
alléns bebyggelse en skiljelinje mellan kulturmiljön 
och den nya stadsdelen� Förslaget innebär en viss 
visuell påverkan men sammantaget bedöms de 
negativa konsekvenserna i denna vy bli måttliga�

Vy från fästningen.
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TORGET
Vyn från Stora torget återger på ett pedagogiskt 
sätt viktiga delar av den riksintressanta berättelsen 
som speglar stadens historiska utveckling som 
startade i och med Varbergs återuppbyggnad på 
1660-talet� Staden anlades efter en för tiden karak-
täristisk rutnätsplan inspirerad av italiensk renäs-
sans där rätvinkliga kringbyggda kvarter utgår från 
ett centralt placerat torg med kyrka� Den småska-
liga stadsbebyggelsen, placerad i gatuliv, är fysiska 
uttryck för stadskärnans historiska utvecklingsske-
den� Kyrkan med sin centrala placering utgör en av 
riksintressets viktiga symbolbyggnader�

PÅVERKAN OCH KONSEKVENS
Sett från torget kommer planförslagets lägre kvar-
tersbebyggelse inte vara synlig och därmed inte 
innebära någon påverkan på riksintressets kultur-
värden� I vyn kommer hotellets högdel bli synlig 
och utgöra en ny volym som reser sig strax över 
stadskärnans småskaliga bebyggelse� Kyrkan, som 
varit hjärtat i stadskärnan allt sedan staden planla-
des (nuvarande kyrkobyggnad uppfördes 1769–72 
och ersatte en äldre kyrka från 1600-talets slut) på 
1660-talet avtecknar sig mot himlen och utgör det 
centrala blickfånget på torget i dagsläget� Hotellet 
bedöms medföra en begränsad påverkan på den 
visuella upplevelsen av kyrkan som högrest solitär 
och symbolbyggnad för riksintressets kulturhisto-
riska sammanhang� Påverkan på den sammanhållna 
skalan i stadskärnan bedöms bli liten� Sammanta-
get bedöms hotellet innebära små negativa konse-
kvenser för läsbarheten av riksintresset i denna vy� 
Planförslagets lägre bebyggelse bedöms inte med-
föra några negativa konsekvenser� 

Vy från Stora torget.
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ESKILSGATAN
Vyn visar Eskilsgatans sträckning mot väster från 
korsningen vid Östra Långgatan� Det är en vy som 
på ett tydligt sätt återspeglar riksintressets berät-
telse om Varbergs stadsutveckling under det sena 
1800-talet då stadskärnan utvidgades åt norr� I vyn 
kan tidens stadsplaneideal med breda trädplante-
rade gator och en fondbyggnad med betydande 
funktion för staden upplevas� Stationsbyggnaden 
och dess läge är därigenom ett fysiskt uttryck och 
en symbolbyggnad för ett viktigt utvecklingsskede i 
Varbergs historia� De formklippta träden förstärker 
gatans tydliga riktning mot stationen� 

PÅVERKAN OCH KONSEKVENS
Härifrån kommer synligheten av planförslagets nya 
bebyggelse bli märkbar� Förslagets bebyggelse, 
både den lägre kvartersbebyggelsen och hotellet, 
höjer sig över den befintliga och innebär en skal-
förskjutning i vyn� Den fria siktlinjen mot stations-
byggnaden bryts inte men planförslaget medför 
att stationsbyggnadens roll som fondbyggnad för 
gatan försvagas� Den kommer inte längre avteckna 
sig som en fond mot himlen utan istället mot den 
nya bebyggelsen� Den tillkommande bebyggelsen 
bedöms medföra en visuell påverkan på riksintres-
sets uttryck i denna vy och de negativa konsekven-
serna på läsbarheten bedöms bli måttliga� 

Vy från Eskilsgatan.
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ENGELBREKTSGATAN
Vyn västerut utmed Engelbrektsgatan, vid kors-
ningen Sveagatan, samlar flera betydelsefulla 
uttryck för riksintressets berättelse om Varbergs 
stadsutveckling under det sena 1800-talet då stads-
kärnan utvidgades åt norr, det så kallade Esplanad-
området� Tidens stadsplaneideal med luftig kvar-
tersstruktur, stenhusbebyggelse, långa siktlinjer, 
trädplanterade gator och stora avskärmande grön- 
ytor vars främsta syfte var att skydda staden för 
spridning av bränder är karaktärsdrag som präglar 
området� 

PÅVERKAN OCH KONSEKVENS
Planförslaget påverkar inte läsbarheten av riksin-
tresset från vyn längs Engelbrektsgatan� Förslagets 
kvartersstruktur bygger vidare på det befintliga 
stadsplanemönstret från 1880-talet och bryter inte 
siktlinjen mot väster� Tidigare har gatan mött järn-
vägsparkens trädlinjer men idag utgör istället havet 
fondmotiv i gatans slut� Placeringen av den nya 
kvartersbebyggelsen innebär att blickfånget ut mot 
havet smalas av något, men påverkan är marginell� 
Genom förlängningen av Engelbrektsgatan i plan-
förslaget, förlängs också siktlinjen och förstärker 
istället det för riksintresset betydande uttrycket av 
lång huvudgata� Sammantaget bedöms planförsla-
get inte innebära några negativa konsekvenser för 
den riksintressanta kulturmiljön i denna vy� Vy från Engelbrektsgatan.
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GETAKÄRR KYRKORUIN
I vyn från Getakärrs kyrkoruin anas fästningens 
taklandskap bakom befintlig bebyggelse och träd-
ridå� Beroende av varifrån man placerar sig i när-
het till ruinen syns fästningens bebyggelse mer 
eller mindre� Kyrkoruinen ligger i en sluttning och 
genom att ställa sig något högre upp syns fästning-
ens takåsar tydligare samtidigt som vissa byggna-
der istället skyms av träd till exempel� På platsen 
för den medeltida staden är kyrkoruinen det enda 
spår, ovan mark, som markerar den äldre stadsbild-
ningen� Det är därigenom det visuella sambandet, 
mellan kyrkoruinen och fästningen som är riksin-
tressets uttryck och skapar förståelse för det med-
eltida skedet i Varbergs historia� 

PÅVERKAN OCH KONSEKVENS
Planförslagets bebyggelse påverkar den visuella 
upplevelsen av fästningen härifrån genom att 
skymma delar av bebyggelsen på fästningens höjd� 
Beroende av var man står vid ruinen blir denna 
påverkan mer eller mindre påtaglig (jämför vybil-
den till höger med bilden på sid� 12)� Eftersom 
fästningen inte skyms helt kommer det fortsatt 
finnas ett visuellt samband mellan de två platserna� 
Sammantaget bedöms planförslagets negativa kon-
sekvenser på läsbarheten vara måttliga� 
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SAMMANFATTANDE ANALYS: KONSEKVENSER

Planförslaget som bedömts är en del av ett stort 
stadsbyggnadsprojekt som kommer påverka Var-
bergs centrala delar� Planområdet utgörs till stora 
delar av frigjord mark som tidigare utgjort hamn-
ytor� Befintliga byggnader inom området är inte 
betydelsefulla från kulturhistorisk synpunkt kopp-
lat till riksintresset� Planförslaget medför en stor 
karaktärsförändring för stadens siluett som helhet, 
den tillåter bebyggelse i en helt ny skala� Störst 
påverkan medför hotellets högdel� Den kommer att 
bli ett nytt påtagligt inslag som, mer eller mindre, 
syns från i stort sett alla håll i Varbergs centrala 
delar� 

FÄSTNINGEN OCH 1660-TALSSTADEN
De negativa konsekvenser som planförslaget med-
för för fästningen, som stadens mest tongivande 
byggnad och navet för stadens utveckling allt 
sedan medeltiden, bedöms bli stora i upplevelsen 
av riksintresset på ett längre geografiskt avstånd 
från planområdet och Varbergs centrum� Planför-
slaget innebär att fästningen förlorar sin visuella 
dominans som präglar stadssiluetten i dagsläget� 
Det är särskilt den föreslagna bebyggelsens läge 
vid fronten mot vattnet som utmanar fästningens 
roll som landmärke och försvagar den visuella upp-
levelsen av fästningens monumentalitet�  I utblick-
arna mot staden söderifrån framträder hotellet som 
en ny iögonfallande volym som bryter den idag 
jämna stadssiluetten mellan fästningen i väster och 
kyrkan som markör för 1660-talets stadsbildning 
österut� 

Planförslagets påverkan på riksintressets uttryck 
för såväl 1660-talets stadsbildning som fästning-
ens stadshistoriska roll bedöms bli mindre på ett 
kortare geografiskt avstånd� Varbergs topografiska 
förhållanden är en faktor som här mildrar effekten 
av påverkan� Inifrån stadskärnan och Stora torget 
och vid Strandgatans södra del kommer planförsla-
get innebära en viss skalförskjutning i förhållande 
till dagens relativt väl sammanhållna skala� Men 
påverkan är begränsad och de negativa konsekven-
ser som det medför bedöms bli måttliga� 

1800-TALETS STADSUTVECKLING
Påverkan som planförslaget medför på riksintres-
sets berättelse om Varbergs stadsutveckling under 
1800-talet är sammantaget relativt begränsad� Plan-
förslaget kommer dock innebära en skalförskjut-
ning i förhållande till den befintliga bebyggelsen 
i stadskärnans norra del och därigenom försvaga 
järnvägsstationens betydelse� De inre samman-
hangen blir intakta men mot en fond av ny stad� 

Riksintressets uttryck för Varberg som bad- och 
kurort utgörs av parkmiljön och de solitära bygg-
naderna i anslutning till fästningen� Kulturmiljön är 
av sådan art och karaktär att den redan i dagsläget 
skiljer ut sig från den omgivande staden både vad 
det gäller struktur och funktion� Den bedöms där-
för också vara mer tålig för åtgärder som förändrar 
det omkringliggande stadslandskapet så länge inte 
det gröna stråk som binder samman miljön påver-
kas� 

De negativa konsekvenserna för läsbarheten av 
1800-talets stadsutveckling bedöms övergripande 
bli små� De negativa konsekvenserna för läsbarhe-
ten av 1880-talets stadsplaneideal i Esplanadområ-
dets norra del bedöms bli högre, men måttliga� 

PÅVERKAN RIKSINTRESSET
Övergripande kommer läsbarheten av riksintres-
sets kulturhistoriska sammanhang fortfarande vara 
möjlig och den riksintressanta kulturmiljöns kärn-
värden kommer inte att gå förlorade� Bärande sam-
manhang och strukturer bevaras och betydelsefulla 
siktlinjer kommer att bibehållas vid genomförande 
av planförslaget� Symbolbyggnader och represen-
tativ bebyggelse för stadens olika stadshistoriska 
uttryck kommer inte heller att påverkas fysiskt av 
förslaget� 

Hotellets högdel innebär, för i synnerhet fäst-
ningen, att den visuella upplevelsen av ett för riks-
intresset mycket betydelsefulla uttryck försvagas� 
Det riskerar att skada riksintresset som helhet� 
En enstaka byggnad med den här höjden kan vara 
acceptabelt, men en fortsatt utbyggnad av Varberg 
i samma skala kan medföra att de negativa konse-
kvenserna för kulturmiljön blir betydligt större�   
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