Stadsbyggnadsprogram för Varberg
Riktlinjer
Godkänd som planeringsunderlag av kommunfullmäktige 2020-09-15

Stadsbyggnadsprogram Varberg
Arbetsteam och arbetsmetod
Stadsbyggnadsprogrammet har tagits fram 2018-2019 i samarbete mellan stadsbyggnadskontoret (SBK), hamn- och gatuförvaltningen (HGF) samt samhällsutvecklingskontoret (SUK) i Varberg. Stadsbyggnadsprogrammet har utarbetats på uppdrag av
byggnadsnämnden.
Projektgruppen på stadsyggnadskontoret har förberett underlagsmaterial, checklistor, rapportmallar, möten, skrivit vissa texter och sammanställt programmet:
Eva Örneblad, Klara Mörk, Pontus Karlsson, Jesper Adolfsson (konsult Nya planer AB)
samt Love Gardtman
Styrgruppen har ansvarat för styrning av projektet och har tagit inriktningsbeslut:
Claus Pedersen (SBK), Maria Söderlund (SBK), Jeanette Larsson (SUK) och Cecilia
Frederiksen (HGF)
Fem arbetsgrupper har producerat texter och övrigt material enligt framtagna
mallar:
SBK - Maria Söderlund, Frida Eriksson, Klara Mörk, Johan Mood, Helena Kransén,
John Cronqvist, Lena Johansson, Karl Samuelsson, Marie Åberg, Johan Thein, Camilla
Svensson, Emma Ceije, Linnea Enochsson, Emma Johansson, Pontus Karlsson, Inger
Axbrink, Linda Isaksson, Love Gardtman HGF - Åsa Svensson, Samaneh Shahrokhi,
Andreas Lindqvist, Karin Nyberg, Katharina Wellholt, Pär Selander, Josefine Adolfsson, Erika Bergström, Linda Isaksson och Björn Pihlqvist
Layout
Klara Mörk (SBK), Pontus Karlsson (SBK) och Jesper Adolfsson (konsult Nya planer
AB)
Foto och illustrationer:
Tillhör stadsbyggnadskontoret om inget annat anges
Kartbearbetning:
Klara Mörk

2

Arbetet med Stadsbyggnadsprogrammet har delats in i två faser – en första fas som
innehåller inventering och beskrivning av befintliga miljöer och som redovisas i
bilagan Inventering och nuläge samt en del som fokuserar på riktlinjer för utveckling och
bevarande i dokumentet Riktlinjer.
Arbetet inleddes med en kick-off efter sommaren 2018 för berörda tjänstepersoner.
I början av 2019 genomfördes ett seminarium som även riktade sig till nämnderna
och kommunstyrelsens presidier. Under arbetets gång har förvaltningen löpande
informerat byggnadsnämndens arbetsutskott om arbetets framdrift.
En referensgrupp bestående av 12 personer med olika intresseområden har träffats vid
tre tillfällen; vid uppstart, efter framtagandet av inventeringen samt efter framtagandet av riktlinjerna. Referensgruppen har bestått av representanter från följande verksamheter: Trygg i Varberg, Arkkas arkitekter, Martinssons fastigheter, Länsstyrelsen i
Hallands län, Gamla Varberg, ägare av COOP och Gallerian, Etikhus, Kommunala tillgänglighetsrådet, Kulturmiljö Halland, en stadsbyggnadsforskare från Kungliga
Tekniska Högskolan samt Varbergs kommuns socialförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning. I samma faser har också en medborgargrupp träffats. Medlemmarna
i medborgargruppen fick ansöka om att delta och 16 personer valdes ut, i första hand
utifrån geografisk spridning i programområdet för att kunna representera sitt närområde och i andra hand för att få en spridning av ålder och kön och bakgrund.
Stadsbyggnadsprogrammet redovisas i två skalnivåer. Både riktlinjerna och bilagan
innehåller en inledande och övergripande del som hanterar hela staden. Som utgångspunkt för arbetet har stadsbyggnadskontoret även identifierat 17 delområden som
var för sig uppvisar en viss grad av enhetlighet och har legat till grund för arbetet.
Bebyggelsemiljöerna har studeras i förvaltningsövergripande grupper med utgångspunkt från olika aspekter som sammanhållna bebyggelsetyper, höjder, kulturmiljöer, rörelsestråk och områdenas relation till övriga staden. Medborgargruppen gav
ytterligare kunskap om stadslivet i de olika fördjupningsområdena.
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1.1 Bakgrund
Varbergs befolkning växer och prognoserna pekar mot att befolkningstillväxten kommer att fortsätta. Efterfrågan på bostäder i stadsområdet är
hög och kommunen har också ambitioner
om att en majoritet av den framtida utbyggnaden i kommunen ska ske genom
förtätning inom stadsområdet.
Bebyggelseförtätning innebär generellt
en större befolkningstäthet, med möjlighet för fler att dela på resurser som
infrastruktur och service samt att gå eller
cykla istället för att använda motorfordon.
Att bygga inom stadsområdet förbättrar
också möjligheterna att spara värdefull
mark utanför stadsområdet. Samtidigt
innebär förtätning också utmaningar. En
tätare bebyggelse skapar högre belastning
på befintlig infrastruktur och utemiljöer, vilket kan kräva åtgärder för att förbättra dessa. All bebyggelse har en påverkan på sin omgivning. Vid förtätning är omgivningen den befintliga staden och bebyggelsen med all dess komplexitet och
alla människor som rör sig där. Att förtäta
ställer krav på att det finns riktlinjer och
strategier för hur förtätningen ska ske.

Fördjupad översiktsplan för
stadsområdet (antagen av KF
2010)
Som övergripande utvecklingsinriktning
anges att en mer sammanhållen och tät
bebyggelse ska bidra till kortare avstånd
och ett minskat transportbehov. Ny bebyggelse ska tillkomma genom komplettering inom eller intill redan befintlig bebyggelse så att gjorda investeringar och befintliga strukturer kan nyttjas
och att ianspråktagande av omkringliggande jordbruksmark kan undvi4

kas. Samhällsutvecklingen ska göra det
enkelt och attraktivt att cykla, gå och
använda kollektivtrafik. En tätare stad
skapar bättre förutsättningar för en
blandad och varierad bebyggelse, ett ökat
underlag för service samt kan i stort bidra
till en tryggare och mer tillgänglig stadsmiljö.
I syfte att konkretisera översiktsplanens
intentioner tas strategier fram för olika
sakområden. Tillsammans ger översiktsplanen och strategierna vägledning för
stadens utbyggnad så att en långsiktigt
hållbar utveckling främjas. Förtätning är
en utpekad ambition i översiktsplanen
och det är därför angeläget att ta fram
en strategisk inriktning för hur detta ska
genomföras.

Västerport

1 INLEDNING

Lokalt torg
Stadslivsstråk

Stadslivsstråk

Nedan görs en sammanfattning av de
strategier som berör ämnet förtätning och
som detta dokument måste förhålla sig till
utöver den fördjupade översiktsplanen.

Förtätningsstrategin
2017 antogs Förtätningsstrategin för
Varbergs stadsområde av kommunfullmäktige. Där beskrivs tre strategier för
stadens förtätning:
•
•
•

utveckla Västerport till blandstadsdel
omvandla vägar till stadslivsstråk
förtäta nära lokala torg

Till de tre strategierna hör även en del som
behandlar förtätning inom befintlig bebyggelse där staden delas upp i tre zoner
utifrån avstånd till stadskärnan. Vardera
zon beskrivs med övergripande riktlinjer
för förtätningen. Dock finns ett behov
av att fördjupa dessa riktlinjer och förtätningsstrategin antogs därför med två
följduppdrag. Detta är det första av dessa
följduppdrag och det syftar till att beskriva
viktiga värden i stadsområdets olika delar
och utgöra riktlinjer för bevarande och
utveckling av stadsmiljön. Det andra

Lokalt torg

ZONINDELNING
FÖRTÄTNINGSSTRATEGI

Zon 1 - Varbergs stadskärna
Zon 2 - Central omvandling
Zon 3 - Förtätning inom 3 km

Karta från Varbergs förtätningsstrategi

följduppdraget syftar till att fördjupa riktlinjer för stadsdelstorgen och stadslivsgatorna som pekats ut i förtätningsstrategin och kommer behandlas efter
att detta program är färdigt. Därför går
detta program inte djupare in på dessa
områden.
De tre zonerna som beskrivs i strategin
har olika potential för förtätning. Zon 1
utgörs av Varbergs stadskärna, zon 2 av
centrala områden under omvandling
och zon 3 av områden inom 3 km från
stadskärnan. Arbetet med Stadsbyggnadsprogrammet har utgått från samma
avgränsningar med mindre justeringar
och beskriver och sätter riktlinjer för utveckling och bevarande på kvartersnivå
i zon 2 och 3. Inom dessa har staden delats in i 17 delområden. Zon 1 behandlas
inte närmare i Stadsbyggnadsprogrammet, eftersom det är av riksintresse för
kulturmiljövården och det redan finns bra
och tydliga program för hur staden ska
bevaras och utvecklas där.

Andra relevanta underlag
Bebyggelsestrategi (antagen av KF
2013)
Bebyggelsestrategin utvecklar översiktsplanens tankar om en tät och sammanhållen bebyggelse. Förtätning inom stadsområdet lyfts fram som huvudinriktning
för stadens utbyggnad. Detta förtydligas
genom att utbyggnad av tätorten ska ske
inifrån och ut och i stor utsträckning intill
befintlig bebyggelse vilket inte kräver nya
stora infrastrukturinsatser. Flerbostadshusprojekt och andra större projekt ska
prioriteras.
Trafikstrategi (antagen av KF 2015)
En övergripande målsättning är att skapa
ett hållbart transportsystem där bebyggelseutvecklingen och transportsystemet går
hand i hand. För att uppnå ett hållbart resande krävs att förbättringar görs i gång-,
cykel- och kollektivtrafiksystemen så att

bilberoendet kan minska. Samhällsplaneringen ska inriktas på att minska transportbehoven, vilket exempelvis görs genom
att det vid nyexploateringar av bostadsområden ska finnas god tillgång på gångoch cykelvägar och attraktiv kollektivtrafik. Varbergs innerstad ska vara anpassad till människorna, inte till bilen.
Grönstrategi (antagen av KF 2013)
Grönstrategin visar hur vi kan förtäta med
gröna värden och syftar till att säkerställa,
utveckla och planera gröna kvaliteter för
dagens och framtidens invånare och besökare samt öka den biologiska mångfalden. När staden växer är det viktigt att säkra tillgången på grönytor genom att skapa
nya gröna punkter, platser och områden
och ta till vara på viktiga rekreationsområden. Vid förtätning behöver bebyggelseexploateringen vara med och bidra
till att den befintliga grönstrukturen klarar
den ökade användningen.
Handelsstrategi (antagen KF 2014)
Vid alla etableringar av detaljhandel ska
stadskärnan prioriteras som förstahandsval. Tillgången till kommersiell service
och bostadsnära dagligvaruhandel bör
stärkas i tätortens olika stadsdelscentrum.
Levande stadsdelscentrum ska ha hög
tillgänglighet för gående och cyklister
samt fungera som lokala nav för kollektivtrafiken.

Politik för gestaltad livsmiljö

Barnkonventionen

Propositionen "Politik för gestaltad livsmiljö" (Prop. 2017/18:110) tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade
livsmiljön och utgör en samlad nationell
arkitekturpolicy. Det politiska målet slår
fast att arkitektur, form, design, konst och
kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbyggandet eftersom den gestaltade
livsmiljön påverkar alla människor i deras
vardag utifrån bland annat hälsa och välbefinnande.

FN:s konvention om barnets rättigheter
antogs av FN:s generalförsamling 1989
och ratificerades av Sverige 1990. Enligt konventionens fyra grundprinciper
ska alla barn behandlas lika, barns bästa
beaktas liksom barns rätt till liv och utveckling samt barns rätt att få komma till
tals. Där ställs tydliga krav på kommunen att utveckla barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- och
trafikplaneringen samt att tydliggöra
barnperspektivet i det kommunala arbetet.

Målet och dess delpreciseringar är styrande för statens initiativ och är också
vägledande för Varbergs kommun i
arbetet med den gestaltade livsmiljön och
bland annat stadsbyggnadsprogrammet.
Övergripande mål
"Arkitektur, form och design ska bidra till
ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat
samhälle med omsorgsfullt gestaltade
livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den
gemensamma miljön."

Fyra av de 54 artiklarna i FN:s konvention om barns rättigheter har direkt
tillämpning i den fysiska planeringen och
i arbetet med stadsbyggnadsprogrammet.
Två av artiklarna handlar om barns rätt
till dialog vid utformningen av deras livsmiljöer. De två andra har en direkt til�lämpning i utformningen av staden.
•

Det ska uppnås genom att:
•

•
•
•

•
•

hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden
kunskap om arkitektur, form och
design utvecklas och sprids
det offentliga agerar förebildligt
estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och
utvecklas
miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla
samarbete och samverkan utvecklas,
inom landet och internationellt.

•

•

•

Barnet har rätt att bilda sig en egen
uppfattning, uttrycka sina åsikter och
få dem beaktade utifrån sin ålder och
mognad i frågor som berör henne
eller honom.
Barnet har rätt till yttrandefrihet
oberoende av vilket uttrycksmedel det
väljer.
Barnets bästa ska stå i främsta rummet vid alla åtgärder som berör
barnet.
Barnet har rätt till vila och fritid,
lek och rekreation anpassat till dess
ålder.
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Varbergs Vision:

1.2 Syfte

Västkustens
kreativa mittpunkt

Gällande översiktsplan och strategidokument innehåller inte fördjupade
studier kring vilka förutsättningar det
finns för förtätning i olika bebyggelsemiljöer. För att åstadkomma en god stadsutveckling samt skapa en tydlighet och
förutsägbarhet gentemot bland annat
exploatörer ska Stadsbyggnadsprogrammet identifiera förtätningspotentialen och
utveckla riktlinjer för vilken typ av förtätning som är lämplig i olika delar av
staden. Stadsbyggnadsprogrammet ska
visa vägen för Varbergs utveckling och
tidigt i planeringen säkerställa ett Varberg
av hög kvalitet.

Verksamhetsidé:

"Vi ska förenkla människors
vardag och inspirera dem att
uppnå sina drömmar."
Ledord:

• Nytänkande
• Kunskap
• Framåtanda
• Mod

Fortsatt arbete
Stadsbyggnadsprogrammet anger en
rekommendation och varje förändring
behöver prövas mot kommunens översiktsplan och mot plan- och bygglagen
(PBL), exempelvis vid hantering av planbesked eller vid prövning av markens
lämplighet genom detaljplaneläggning.
Stadsbyggnadsprogrammet är ett ramverk för kommande detaljplaner, markanvisningar och exploateringsavtal. Ytterligare frågor som måste utredas vidare är
exempelvis:
•
•
•
•
•
•

6

Hur en trygg och säker stadsmiljö säkerställs?
Hur områdena kan utformas för att
uppfylla de krav som finns för buller,
ljusförhållanden m.m?
Vad saknas och vilka behov uppstår
vid en utveckling? Bostadstyper, förskolor, skolor, vård m.m.
Finns det möjligheter att förbättra
kollektivtrafiken genom andra hållplatslägen, busslinjer etc?
Vilken grönska ska värnas och speciellt, hur kan brister åtgärdas?
Hur tas idrotts- och rekreationsbehovet om hand?

Att bygga bostäder längs trafikerade gator
innebär mer komplicerade processer eftersom det finns många aspekter att ta hänsyn
till i genomförandet. För att kunna planera
för och bygga ut längs med stråken krävs
att ett helhetsgrepp tas för respektive stråk.
Kommunen bör arbeta vidare med ytterligare planeringsunderlag för att skapa
en helhetsbild av vilka åtgärder som behöver genomföras på hela sträckorna.
Genom att utreda stråken ur ett helhetsperspektiv kan de finansiella delarna för
genomförandet av strategin hanteras tidigt
i processen.

kreativa och innovativa förmåga. För att
bibehålla den levande stadskärnan är det
viktigt att handel och service även fortsättningsvis i första hand lokaliseras till
stadskärnan.
När staden förtätas är det extra viktigt att
värna stadens gröna och blåa rum. Parker, grönstråk, stränderna och havet är
viktiga rekreations- och mötesplatser och
i Varberg ska alla ha tillgång till dem. När

staden växer ska grönstråken och stråken
längs med vattnet fortsätta att utvecklas.
Samtidigt som staden som helhet har en
varierad bebyggelse med god tillgång till
service finns också större homogena bostadsområden med sämre tillgång till
service. I dessa områden kan det behövas
tillskott av nya sorters byggnader, nya
funktioner i bebyggelsen och nya vägar
eller stigar som kopplar ihop områden.

Aktualisering och uppföljning
Byggnadsnämnden har i uppdrag att
aktualisera programmet vid behov.

Principer för en god och hållbar stadsmiljö
Förtätning kan och ska ske på många olika
sätt beroende på områdets förutsättningar. Det kan ske både genom ny bebyggelse
på innergårdar, påbyggnader av befintliga
hus, vindsinredningar, ny bebyggelse på
lucktomter, grönytor eller parkeringsytor
men också genom omvandling av befintlig
bebyggelse till nya ändamål.
Stadsbyggnadsprogrammets utgångpunkt
är att förtätning ska ske med bibehållen
och stärkt karaktär och attraktionskraft.
Stadens årsringar, olika bebyggelseepoker
och specifika kulturmiljöer är viktiga för
att kunna läsa av staden och förstå hur
staden har växt fram. Det är därför viktigt
att stadens helhetskaraktär och dess ”själ”
bibehålls, samtidigt som att det möjliggörs för förändring och förtätning över
tid. Varbergs stadsbild och kulturhistoriska arv är en ovärderlig resurs som ger
staden dess identitet och är basen för ett
rikare stadsliv. När staden växer, måste
höga krav ställas på den nya bebyggelsen,
för att inte tappa identiteten och upplevelsen av trygghet. När människor är trygga
och har tillit till varandra ökar stadens

Stadsbyggnadsprogrammet ska möjliggöra:
Att staden ska bebyggas på ett hållbart och sammanhållet sätt genom
• Fler bostäder med olika upplåtelseformer på redan bebyggd mark.
• En närhet och tillgänglighet till intressanta platser och stråk att träffas på.
• Korta avstånd till service och en tillgänglig kollektivtrafik.
• Bibehållen grönstruktur.
Att staden ska förändras med särskild omsorg om Varbergs identitet genom
• Varsam stadsutveckling utifrån platsens karaktär och förutsättningar.
• Att värna om och vidareutveckla stadens koppling till havet.
• En balans mellan den gamla stadskärnan och den moderna staden.
• Att integrera ny bebyggelse i den befintliga staden.
• Att synliggöra stadens olika byggnadsepoker och kulturmiljöer.
Att stadsrummet ska vara attraktivt för många att vistas i genom
• Inspirerande arkitektur med vackra byggnader och levande gaturum.
• En balans mellan öppet och privat och en välkomnande känsla.
• Att värna om ljus och luft.
• En utveckling av gröna värden för närrekreation och ökad livskvalitet.
• En utformning av byggnader och områden som minskar risken för brott och
ökar upplevelsen av trygghet.
En ökad förutsägbarhet i stadsplaneringen genom
• En tidig sammanvägning av olika intressen.
• En tydligare inriktning för olika områden utifrån platsernas förutsättningar.
• Tydligare planeringsunderlag utifrån kommunens vilja.
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2 ÖVERGRIPANDE
RIKTLINJER FÖR
BEBYGGELSEUTVECKLINGEN
2.1 Varbergs karaktär
Bebyggelsen i Varberg består förenklat av en liten kompakt stadskärna med
stadskvarter, omgiven av småstadsområdet dominerat av småhus och mindre
flerbostadshus. Det är stor variation i
enskilda byggnaders ålder och uttryck.
En stor kvalitet är att de historiska miljöerna är aktiva med innehåll som berikar
stadslivet, speciellt tydligt är det under
sommarhalvåret då många sommarboende och besökare väljer att vistas i staden.
Bebyggelsen har växt på olika sätt genom
olika epoker. På 1600-talet lades rutnätsstrukturen för stadskärnan, vilket under
flera århundraden definierade staden och
dess gränser, som utgjordes av Vallgatorna. I slutet av 1800-talet växte staden ur
sina gamla gränser och fortsatte sedan
att expandera under den fortsatta urbanisering som rådde i Sverige och Varberg.
1960-talets miljonprogram i Sverige ledde till en mer storskalig utbyggnad av bostadsområden och andra byggnadssätt än
tidigare. Den befintliga bebyggelsen har i
detta program delats in i 10 olika karaktärer, där varje karaktär har egna kvaliteter
och förutsättningar för förändring, se kartan till höger.
Bilden av Varberg är för många förknippad
med havet, fästningen, torghandel, bad
och surfliv. Staden präglas av sitt läge vid
havet med utblickar och siktlinjer mot
havet från många platser i de centrala
delarna. På grund av topografin och att
stadslandskapet höjer sig österut finns
8

utblickar över hela stadens centrala delar
med havet i bakgrunden. Badlivsepoken
och den nuvarande spaepoken är viktig
för stadens utveckling med bland annat
badhusen, simstadion, nakenbaden, kurorten, societetsparken med sin restaurang
och aktiviteter runt om.
Staden har också en nära koppling till
naturen och som besökare kan man överraskas av att frilufts- och strandkänslan
är påtaglig även när man kommer till stationen eller på gator och torg i de centrala
delarna av Varberg.

Längre ut från stadskärnan, zon 3 i förtätningsstrategin, präglas staden av en mer
funktionalistisk planering där sammanhållna bostadsområden ligger omgivna av
parkområden och trafikleder. Ofta utgör
dessa trafikleder mer eller mindre stora
barriärer mellan de olika områdena. Där
har förtätning inte genomförts i samma utsträckning, mycket beroende av att bebyg-

Näringslivets utveckling är synlig genom
industribyggnader, järnvägen, hamnen
och färjan men också närheten till jordbruksmark och gårdar som skapat behov av
ett stort torg för bland annat torghandeln.
Den levande stadskärnan med sitt breda
kommersiella utbud och sin höga andel
lokala butiker och näringsidkare präglar
staden.
Liksom många andra svenska städer var
det först under andra halvan av 1900-talet
som Varbergs stadsbebyggelse växte med
större områden åt gången. Det som ofta
beskrivs som årsringar av bebyggelse består i Varberg av mindre segment som tillkommit successivt. Staden är inte större
än att man inom tre kilometers radie från
torget kan nå hela stadsområdet och det
finns mycket bra förutsättningar att röra
sig till fots eller med cykel under stora delar
av året. Även handel och kommunal service
finns väl utbyggt inom gång- och cykelavstånd från bostadsbebyggelsen vilket
underlättar för vardagslivet.
Inom de mest centrala delarna, zon 1 och
zon 2 i förtätningsstrategin, är det vanligt
att bebyggelsen byts ut på en tomt åt gången. Därigenom har heterogeniteten bibehållits även om tendensen är att skalan
ökar och att en större byggnad ersätter en
mindre.

BEBYGGELSEKARAKTÄRER

Den äldsta stadskärnan
Öppen kvartersstad
Äldre små flerbostadshus
Äldre småhus
Lamellhus
Yngre gruppbyggda områden
Yngre småhus
Yngre flerbostadshus
Offentliga byggnader
Verksamhetsområde

gelsen är yngre. De byggnationer som tillkommit under 2000-talet inom befintliga
planerade områden har präglats av att
grönområden eller större sammanhängande parkeringsytor omvandlats. Det är
också inom denna zon som de första bostadshusen med fler än 8 våningar börjat
växa fram.

2.2 Bevarande och
förändring
Stadsbyggnadsprogrammet syftar till att
ge riktlinjer för den framtida bebyggelseutvecklingen inom zon 2 och 3 i förtätningsstrategin. Detta görs utifrån ett
ställningstagande om bebyggelsemiljön i
det aktuella området i huvudsak antingen
ska bevaras eller förändras. I redovisningen av respektive delområde presenteras
principer för bebyggelseutvecklingen som
är baserade på platsens specifika förutsättningar.
Stadsbyggnadsprogrammet redovisar i
huvudsak fyra grader av bevarande och
utveckling i de olika stadsområdena i Varberg. I riktlinjerna redovisas också bevarande och utveckling av viktiga stråk.
Även värdefull grönstruktur redovisas.

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt
Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur på kvartersmark
Stråk
Tål större förändringar
Framtida stadslivsstråk
Särskilt höga utformningskrav
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Bevarande
Nedan redovisas översiktligt de områden i Varberg där den bebyggda miljön har så
pass stora arkitektoniska och kulturhistoriska värden att de i huvudsak bör bevaras.
Indelningen utgår från de bedömningar som har gjorts tidigare, i dokumentet Stadens
karaktärer (godkänt av BN 2012), och den inventering av programområdet som gjordes
under arbetet med stadsbyggnadsprogrammet. Nedan redovisas två nivåer av bevarande.

Område mycket känsligt 		
för förändringar

Befintlig miljö är styrande för förändringar och tillskott.

Område känsligt för
förändring

Befintlig bebyggelse är vägledande för
förändringar och tillskott.
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I området närmast Varbergs stadskärna återfinns de äldsta bebyggelsemiljöerna och
därmed också de största stadsmässiga värdena. Det är även där känsligheten för förändringar är störst. När omvandlingar sker i dessa områden bör det ske med omsorg.
De känsligaste och värdefullaste miljöerna och byggnaderna bör behållas och de förändringar som görs i området bör samspela med dessa.
När vi rör oss i staden upplever vi den i stråk och siktlinjer. Vad som finns i siktlinjen
från en värdefull kulturmiljö har betydelse för helhetsupplevelsen av denna miljön. En
omsorgsfull utformning är därför viktig i hela stråk som ligger i kulturmiljöernas siktlinjer, och nytillskott bör samspela väl med de kulturmiljöer som finns i samma stråk.
Område mycket känsligt för förändringar
Områden med höga eller mycket höga kulturmiljövärden och ett sammanhållet uttryck.
Dessa områden uppvisar en påtaglig homogenitet i kraft av bebyggelsens ålder och
arkitektoniska uttryck, karaktären på områdets rumsligheter (gator, trottoarer, platsbildningar) och en ofta intakt fastighetsindelning sedan området byggdes ut. I dessa
områden bör den befintliga miljön vara styrande för förändringar och tillskott, som
dessutom ska ges en gestaltning som bidrar till arkitektonisk kvalitet. Det är särskilt
viktigt att bedömningen av en förändrings eller ett tilläggs lämplighet utgår från Stadens
karaktärer (Varbergs styrdokument för kulturmiljöer, godkänd av byggnadsnämnden
år 2012).
Område känsligt för förändring
Områden med ett sammanhållet uttryck och tydliga arkitektoniska eller kulturhistoriska värden. Befintliga miljöer uppvisar en samlad karaktär och berättar om stadens
framväxt och är därför inte lämpliga för några större förändringar eller tillägg. Den befintliga miljön bör vara vägledande för förändringar och tillskott, dessa bör därför ges
en gestaltning som utgår från den befintliga miljöns förutsättningar.
Stråk med särskilt höga utformningskrav
Dessa stråk utgör en tydlig fond eller förlängning av riksintresset stadskärnans siktlinjer, och behöver därför förhålla sig till de kulturhistoriska miljöerna i skala och uttryck.
Flera av dem utgör också viktiga gång- och cykelstråk, vilket ställer höga krav på att
miljöer och material ger sinnliga upplevelser även för den som rör sig i långsam takt.

Område mycket känslig för förändringar

Område känsligt för förändring

Förändring

Område där förändring är önskvärd

I det följande redovisas översiktligt de områden i Varberg där den bebyggda miljön har
större förutsättningar att hysa en förändring, eller där det är önskvärt. Även om trycket på förtätning är stort i de centrala delarna, så är det främst en bit ut från centrum
som bättre rumsliga förutsättningar finns för omvandling eller förtätning. Där finns
mark som kan nyttjas effektivare och mer värdeskapande, där förtätning kan bidra med
kompletterande funktioner i ensartade områden. Dessa återfinns framförallt längs
några av de stråk som leder in till staden.

Område möjligt för förändring

Genom att till exempel omvandla miljöer som präglas av mycket trafik, kan barriäreffekterna i staden minskas så att stadsmiljön som helhet blir mer attraktiv. En förtätning kan även skapa förutsättningar för etableringar av olika typer av verksamheter,
vilket bidrar till liv och rörelse i gaturummet samt ökad en upplevelse av trygghet i
stadsmiljön. Förutsättningarna för en etablering av verksamheter är större ju närmare
centrum man kommer.
Område där förändring är önskvärd
Områden där ny bebyggelse har stor potential att tillföra värden till både närområdet
och staden. Många av dessa områden är idag ineffektivt nyttjade, samtidigt som de
ligger intill viktiga kommunikationsstråk och knutpunkter i staden. Ny bebyggelse kan
genom större förändringar eller tillägg tillföra nya kvaliteter och ny gestaltning av helhetsmiljön.
Område möjligt för förändring
Områden som inte är särskilt känsliga för förändring. Det kan vara områden som från
början byggts med en struktur och ett uttryck som tillåter nya tillskott och förändringar
eller miljöer där mycket förändring redan skett. Samtidigt finns här befintlig bebyggelse
som troligen kommer att finnas kvar lång tid framöver. Ny bebyggelse kan genom förändringar eller tillägg i olika omfattning tillföra nya kvaliteter till området.
Stråk som tål större förändringar
Delar av stadens södra respektive norra entré, Södra vägen och Birger Svenssons väg,
kan utformas som gaturum inramade av byggnader och med hänsyn till befintlig bebyggelse vid förtätning. Dessa stråk är under omvandling och förtätning av bebyggelsen längs stråket är önskvärt. Nya byggnader bör vända sig mot gatan för att stödja ett
mer befolkat offentligt rum och för att definiera gaturummet tydligare. Bebyggelsen
längs gatan bör skapa ett gemensamt sammanhang med goda kopplingar över gatan.
Byggnader längs gatan kan ha en högre skala än de som ligger längre bort från gatan. I
strategiska lägen, som till exempel i en kollektivtrafiknod eller i ett område där det kan
byggas särskilt tätt, bör möjligheten till lokaler i bottenplan finnas.
Framtida stadslivsstråk
I Förtätningsstrategin för Varbergs stadsområde (antagen av kommunfullmäktige
2017) pekas Trädlyckevägen och Österängsvägen ut som lämpliga för att omvandlas till
framtida stadslivsstråk, med ett gaturum inramat av byggnader. Dessa stråk ska på sikt
omvandlas till mer stadsmässiga gator. Hur detta närmare kan ske kommer att utredas
inom ramen för ett eget följduppdrag. Enligt förtätningsstrategin innebär det bland
annat att gatornas karaktär förändras, bebyggelse placeras med en tydlig framsida
mot gatan och ökat fokus läggs på gång och cykeltrafikanter. Vägarna är redan idag utpekade som pendlingsstråk för cykel samt som viktiga stråk för kollektivtrafiken. Samtidigt som strategin bedöms kunna bidra till att stärka ett hållbart resande är det viktigt
att vägarnas funktion som kollektivtrafik- och cykelstråk kan säkerställas och utvecklas.

Område där förändring är
önskvärd

Ny bebyggelse kan genom större förändringar eller tillägg tillföra nya kvaliteter och ny gestaltning av helhetsmiljön.

Område möjligt för
förändring

Ny bebyggelse kan genom förändringar eller tillägg i olika omfattning tillföra
nya kvaliteter till området.
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Övriga förutsättningar
Grönstruktur
En grönstrategi finns antagen och ett arbete med en grönblå plan har nyligen påbörjats,
men kommer färdigställas först efter att stadsbyggnadsprogrammet beräknas vara färdigställt. För att lyfta fram värdet av att bevara dessa områden huvudsakligen obebyggda redovisas stadens viktiga grönstruktur i kartor i stadsbyggnadsprogrammet. För vidare vägledning i utformning av dessa hänvisas till kommande grönblå plan.
Värdefull offentlig grönstruktur
Detta är viktig grönstruktur som kommunen har rådighet över i form av park- eller
naturmark. De bör i allmänhet inte bebyggas men kan förändras för att stärka deras
funktion som park eller naturmark.
Värdefull grönstruktur på kvartersmark
Här finns både kyrkogårdar, mark som tillhör sjukhuset, koloniområden och större
bostadsgårdar. Gemensamt är att de spelar en större roll för sitt närområde. Det kan
handla om att de är en viktig del i bebyggelsemiljön eller i ett sammanhängande stråk.
Det kan också handla om att området i övrigt har en brist på offentlig grönstruktur och
att bostadsgårdarna därför börjat fungera som bostadsnära parker. Vid ny planläggning
bör möjligheter att stärka skyddet för denna grönstruktur ses över.
Kulturmiljöer
Stadsbyggnadsprogrammets riktlinjer förhåller sig också till de redan framtagna riktlinjerna för kulturmiljöer. För stadsområdets kulturmiljöer finns ett styrdokument med
inventering och riktlinjer för kulturhistoriskt viktiga sammanhållna miljöer; Stadens
Karaktärer (Godkänd av BN 2012). Där beskrivs kulturhistoriskt intressanta och sammanhållna miljöer som är representativa för sin tid, samt riktlinjer för att bevara och
utveckla bebyggelsens kulturhistoriska värden. I stadsbyggnadsprogrammet har detta
varit en utgångspunkt för bedömningarna av ett områdes utvecklings- och bevarandemöjligheter, men områdena som redovisas som kultumiljöer i Stadens Karaktärer är
värdefulla i olika grad och på olika sätt. Därför har en fördjupad bedömning gjorts där
en del av dessa områden lyfts fram som mer värdefulla att bevara i sin helhet än andra.
Stadsbyggnadsprogrammet ska ses som ett komplement till de riktlinjer som finns i
Stadens Karaktärer.
Under 2005-2009 gjordes en inventering av kulturvärden i alla byggnader i Halland.
Byggnader med kulturvärden delades in i klass A,B och C utifrån deras kulturhistoriska
värde. En stor del av de värdefulla byggnaderna återfinns i Varbergs centralare delar,
med sådan täthet att det är svårt att enkelt redovisa dem i detta programs riktlinjer,
men de återfinns i bilagan inventering och nuläges som också tagits fram som underlag
för stadsbyggnadsprogrammet. De riktlinjer som anges i detta stadsbyggnadsprogram
berör i allmänhet ett kvarter eller område som helhet och redovisar inte enskilda byggnaders värden. För enskilda byggnader gäller fortfarande den bedömning som gjorts vid
inventeringen av kulturvärden 2005-2009. Det är också viktigt att påpeka att eftersom
inventeringen utfördes för 10-15 år sedan, kan det vara så att fastigheter har förändrats
sedan dess. Mer information om klassningen finns på http://www.kulturmiljohalland.
se/bebyggelseinventering.html
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3 OMRÅDESVISA FÖRDJUPNINGAR

9
14
13
12

15

Från de stadsbyggnadsprinciper som gäller hela stadsområdet följer nu områdesvisa
fördjupningar. Stadsområdet har delats in i 17 områden. se kartan till vänster. För varje
område finns generella riktlinjer som ger en uppfattning om vad det är för ett område
och vilka behov som finns för förändring respektive bevarande i området.
Dessa utvecklas i frågor att besvara vid förändringar i området. Syftet är ett verktyg
som initierar en tidig dialog mellan de parter som är involverade i en byggprocess, om
vilka värden en förändring kan tillföra kvarteret, området eller staden som helhet. Att
lyfta blicken och skapa en gemensam bild av omvandling och stadsutveckling utifrån ett
helhetsperspektiv är viktigt, enskilda och tillfälliga förhållanden mindre viktigt.

7

6

5

Slutligen finns mer specifika riktlinjer för varje kvarter och stråk inom området, där en
klassificering gjorts utifrån bebyggelsens känslighet för förändring respektive möjlighet
för förändring.

8

10

Generella riktlinjer för
området som ger en bild av
vilka behov som finns för
områdets förändring respektive bevarande
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Till dessa riktlinjer finns också en bilaga med en beskrivning av de befintliga strukturer
och värden som ligger till grund för bedömningarna.

16

...till frågor att besvara vid
förändringar i området...
Stadsdelen

Rummen

Husen

Funktion

2

Planeringsinriktning

Fråga att förhålla sig
eller ta hänsyn till i
området generellt

Fråga att förhålla sig
eller ta hänsyn till i
området generellt

Fråga att förhålla sig
eller ta hänsyn till i
området generellt

Form

1

3.1 Upplägg och avgränsning

4

3

...Från planeringsinriktning för
området...

Fråga att förhålla sig
eller ta hänsyn till i
området generellt

Fråga att förhålla sig
eller ta hänsyn till i
området generellt

Fråga att förhålla sig
eller ta hänsyn till i
området generellt

...och ner till specifika riktlinjer för
varje kvarter.
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OMRÅDESINDELNING
STADSBYGGNADSPROGRAM

Fördjupningsområde

ZONINDELNING
FÖRTÄTNINGSSTRATEGI

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt
Viktig grönstruktur

Zon 1 - Varbergs stadskärna
Zon 2 - Central omvandling
Zon 3 - Förtätning inom 3 km
13

Område 1

Hur bidrar nya
byggnaders form till
en mångfald av uttryck?

B

Östra Ha

Planeringsinriktning
En ny kvartersstad vid havet
Området ska omvandlas till en ny
blandad stadsdel med en mångfald av funktioner. Bebyggelsen
ska vara stadsmässig och hållbar.
Kontakten med havet är mycket
viktig och allmänhetens tillgång till
havet ska säkras. Det havsnära läget
ställer också krav på bebyggelsen
att hantera starka vindar och skapa
skyddade platser och rum. Området
saknar idag grönska och förändringar här bör därför tillföra någon form
av grönska. Fler olika funktioner i
området ska öka tryggheten i området när fler människor rör sig i
området vid olika tider på dygnet.

Riktlinjer för stråk

Hänsyn bör tas till siktlinjer och kopplingar över vägen från den östra sidan, även
om nya tillskott på vägens västra sida med
fördel kan ha en högre och tätare struktur
än den befintliga bebyggelsen på den östra
sidan.
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Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt
Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur
på kvartersmark

C

Birger Svenssons väg
Birger Svenssons väg är under omvandling från att delvis vara en industrigata
till att bli en mer stadsmässig huvudentré
norrifrån, med mer omsorgsfullt gestaltat
gaturum.
Bostäder och verksamheter omedelbart intill resecentrum ger mycket goda
förutsättningar att skapa attraktiva bostadsmöjligheter och lokalisering av högkvalificerade tjänsteföretag i kommunen även i ett regionalt perspektiv. Det
är viktigt att den nya stadsgatan blir en
del av Varbergs centrum med en blandning av bostäder och verksamheter som
ger liv i stadsrummet och möjligheter till
variation för flanören.

g

Skapas förutsättningar
för grönytor och
platser som möter
olika behov och upplevelser?

son
s vä

Hur bidrar förändringen till en tätare och
högre stadsdel som
har fler kopplingar
mot havet och staden?

A

r Sv
ens

Hur bidrar förändringen till att ny
bebyggelse inrymmer
en mångfald av
funktioner och som
kan hantera förändringar över tid?

Birg
e

Skapas förutsättningar
för grönytor och
platser med siktlinjer
mot havet och skydd
mot vind?

n

Hur bidrar förändringen till en blandstad
med liv och rörelse
samt med kopplingar
till havet?

mnväge

Form

Funktion

Frågor att besvara vid förändringar i området
Stadsdelen
Rummen
Husen

Riktlinjer för kvarter
A

Delar av området är redan under
omvandling med flera detaljplaner som
nyligen antagits som tillåter blandade
användningar och de södra delarna kommer att domineras av det nya stationsområdet. Som helhet kan området förändras
till en mer blandstadskaraktär med fler
uttryck och funktioner såsom bostäder,
kontor och service. Fler funktioner i
området bidrar till att öka tryggheten
då fler människor rör sig i området vid
olika tider på dygnet. Mellan byggnader
bör nya grönytor skapas då detta saknas
i området idag. Nya byggnader längs
Birger Svenssons väg bör bidra till ett
gaturum med mer aktiviteter mot gatan.

För mer riktlinjer se gestaltningsprogram
för Birger Svenssons väg.

B Detta område ska utvecklas till ett
blandstadsområde. För mer detaljer, se
program för Västerport.
C

Campusområdet är sammanhållet
idag och ska få fortsätta vara det. Nya
byggnader får tillkomma med samma
skala och uttryck som det befintliga. Här
finns gott om service, särskilt sommartid, och mycket folk rör sig i detta området. Förändringar här ska bidra till
platsens karaktär av mötesplats.

Övriga riktlinjer
För fördjupade riktlinjer för delar av området se:
•
•
•

Planprogram för Västerport (2018)
Gestaltningsprogram för Birger
Svenssons Väg - södra delen (2017)
Stadens Karaktärer (2012)

Riktlinjer för stråk
Birger Svenssons väg
Birger Svenssons väg är under omvandling från att delvis vara en industrigata
till att bli en mer stadsmässig huvudentré
norrifrån, med mer omsorgsfullt gestaltat
gaturum.
Bostäder och verksamheter omedelbart intill resecentrum ger mycket goda
förutsättningar att skapa attraktiva bostadsmöjligheter och lokalisering av högkvalificerade tjänsteföretag i kommunen även i ett regionalt perspektiv. Det
är viktigt att den nya stadsgatan blir en
del av Varbergs centrum med en blandning av bostäder och verksamheter som
ger liv i stadsrummet och möjligheter till
variation för flanören.
Hänsyn bör tas till siktlinjer och kopplingar över vägen från den östra sidan, även
om nya tillskott på vägens västra sida med
fördel kan ha en högre och tätare struktur
än den befintliga bebyggelsen på den östra
sidan.

G

Östra Lån
ggatan

Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur på
kvartersmark

E

Magasin

F
H

sgatan

Trädlyckevägen
Vägen är utpekad i förtätningsstrategin
som framtida stadslivsstråk, och detta är
den mest centrumnära delen av stråket.
Bebyggelsen bör ha en tydlig framsida
mot gatan, vilket exempelvis kan uppnås
genom placering av entréer. I attraktiva
lägen bör det finnas möjlighet till lokaler
i bottenplan. Hastigheten anpassas efter
gatans funktion och korsningar skapas
som är säkra för gång- och cykeltrafik.
Där det finns bebyggelse intill gatan bör
avstånden mellan korsningar vara kort.
(Se Förtätningsstrategin för mer riktlinjer) Trädlyckevägen är ett viktigt pendlingsstråk för cykel. Vid nybyggnation är
det viktigt att ta hänsyn till ytor som i första hand bör vara till för cykelvägar.
Vallgatan och Magasinsgatan
Området intill stationen är del av riksintresset för kulturmiljövård, liksom stadskärnan. Det är dessutom en viktig entré
till staden. Nya byggnader ska ge uttryck
för sin tid, gestaltas med hög kvalitet och
omsorg om detaljer och material och samspela väl med den befintliga bebyggelsen.

Funktion
en

D

Västkustväg

r Sv
ens
son
s

C

Birg
e

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt

B

gsvägen
Götebor

väg

A

Hur bidrar förändringen till en
blandad stadsdel som
förhåller sig till de
historiska avtrycken?

Form

Frågor att besvara vid förändringar i området
Stadsdelen
Rummen
Husen

Hur förhåller sig förändringen till de olika
kvarterens tydliga
karaktärer?

Skapas förutsättningar för varierade gator
och grönytor som
bjuder in till vistelse?

Bidrar förändringen till
bostäder med inslag
av arbetsplatser?

Hur bidrar förändringen till att lyfta fram
och synliggöra
områdets historia?

Skapas förutsättningar för en större
skala i norr och längs
med omgivande
vägarna och en mer
småskalig struktur
centralt i området?

Område 2

Planeringsinriktning
Riktlinjer för kvarter
A

Kvarteren ska omvandlas till ett
mer blandat område, med bostäder och
service. Nya byggnader ska möta de
större stråken och bidra till ett mer livligt
gaturum på Birger Svenssons väg. Inom
området ska en mer finmaskig gatustruktur utvecklas. Även mer storskalig byggnadsstruktur kan tillåtas här. Hänsyn
ska tas till Västkustvägens funktion som
huvudgata.

B Den småskaliga strukturen får
förändras här, men stor hänsyn måste
tas till de intilliggande känsliga sammanhängande kulturmiljöerna på östra sidan.
C Känslig kulturmiljö. Inga större förändringar tillåts här. (Se Stadens Karaktärer 2e för mer detaljerade riktlinjer.)
D Den småskaliga strukturen av
fastigheter bör som helhet behållas, men
byggnader får förändras och höjderna
får variera inom kvarteren. Hänsyn bör
tas till de angränsande kulturmiljöerna
i kvarter C och F vid förändringar på
intilliggande fastigheter.
E

På grund av tidigare verksamheter
i kvarteret Renen 13 har området förorenats. Genom pågående marksanering
möjliggörs annan användning. De kultur-

historiska värdena i kvarvarande byggnad
bör beaktas. Vid kvarteret Renen 14 bör
saknat grönstråk och cykelstråk skapas.

F

Känslig kulturmiljö. Inga större
förändringar tillåts här. (Se Stadens
Karaktärer 1d och 2b för mer detaljerade
riktlinjer.)

G

Området kommer att ligga i direkt
anslutning till det nya stationsläget och
bör utformas utifrån detta. Mot Birger
Svenssons väg kan högre höjder
tillåtas och byggnader bör bidra till ökad
trygghet och ett mer livligt gaturum för
olika trafikslag. För mer riktlinjer se
gestaltningsprogram för Birger Svenssons
väg.

Stadens norra entré
Området utgör stadsområdets norra
entré. I de norra delarna finns goda
möjligheter att uppgradera området
från ett verksamhetsområde med
inslag av handel till en mer stadsmässig entré med blandade
funktioner.
Inom flera olika kvarter i områdets
mellersta och södra delar finns
tydliga spår av stadens tidiga framväxt. Här är viktigt att kvarteren får
fortsätta vara sammanhållna och
visa sin egen del av stadens gemensamma historia.

H Viktigt att behålla öppenheten, den
småskaliga variationen och kvartersstrukturen. Både fastighetsindelning och
kvartersindelning bör därför behållas och
kvarter ska inte byggas samman. Byggnader ska placeras i fastighetsgräns med
entréer mot gatan.
Övriga riktlinjer
För fördjupade riktlinjer för delar av området se:
•
•

Gestaltningsprogram för Birger
Svenssons Väg - södra delen (2017)
Stadens Karaktärer (2012)
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Område 3

					

Form

Husen

Stadsdelen

Rummen

Hur bidrar förändringen till att områdets
prägel av rekreation
och lugn bibehålls?

Hur förhåller sig förändringen till områdets
små omhändertagna
gemensamma ytor
för kvarteren samt de
större rekreationsområdena för hela
staden?

Skapas förutsättningar för
bostäder, med inslag
av service?

Hur bidrar förändringen till områdets
varierade grönytor?

Hur bidrar förändringen till småskalighet i öster, mer
variation i väster och
högre inslag mot de
omgivande vägarna?

C
B
Västkustvä
gen

Skapas förutsättningar
för ett område som i
huvudsak präglas av
grönska och där det
finns platser för olika
typer av upplevelser?

A

g
vä
s
d

sta

e
öd

G

G

F
H

vägen
Trädlycke

Riktlinjer för stråk
Trädlyckevägen
Vägen är utpekad i förtätningsstrategin
som framtida stadslivsstråk. Bebyggelsen bör ha en tydlig framsida mot gatan,
vilket exempelvis kan uppnås genom
placering av entréer. I attraktiva lägen bör
det finnas möjlighet till lokaler i bottenplan. Hastigheten anpassas efter gatans
funktion och korsningar skapas som är
säkra för gång- och cykeltrafik. Där det
finns bebyggelse intill gatan bör avstånden
mellan korsningar vara kort. (Se Förtätningsstrategin för mer riktlinjer.) Trädlyckevägen är ett viktigt pendlingsstråk
för cykel. Vid nybyggnation är det viktigt
att ta hänsyn till ytor som i första hand
bör vara till för cykelvägar.

Riktlinjer för kvarter
A

Väl sammanhållna kvarter med
begränsade möjligheter för förtätning.
Inga större förändringar av struktur eller
bebyggelse bör tillåtas här. (Se Stadens
Karaktärer 6d för mer detaljerade riktlinjer.)
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E

en

Planeringsinriktning
Grön karaktär
De gröna områdena här utgör
viktiga mötesplatser för både
boende i området och andra, och
utgör samtidigt viktiga habitat och
spridningsstråk för djur och växter.
De gröna ytorna ska i allmänhet
inte bebyggas, inte heller de större
bostadsgårdarna. Platser mellan
områden ska utvecklas ytterligare
som mötesplatser. Ny bebyggelse
ska framförallt förläggas mot de
omgivande vägarna. All förtätning
bör bidra till utveckling av de kvarvarande grönytorna.

D

ägen
Äckregårdsv

Funktion

Frågor att besvara vid förändringar i området

B Relativt sammanhållna kvarter, men
med en något friare struktur som kan
kompletteras med ny bebyggelse i skala
som är anpassade till närområdet. Gröna
samlingsplatser bör bevaras och utvecklas som grönytor. Mot gatorna
finns parkeringsytor som kan bebyggas
förutsatt att parkeringens funktion kan
ersättas.

E Området är nyligen planlagt för
bostäder och skola och det är framförallt
den ändringen som bör ske.

C Parkeringsytor kan bebyggas, under
förutsättning att tillräcklig parkeringsyta
finns kvar eller kan ersättas på annat sätt.
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse på
Brunnsberg och Västkustvägens funktion
som huvudgata. Befintlig del av stadens
grönstråk bör bevaras.

G

D

Placering av byggnader bör
följa områdets mönster, i förhållande till
gatan och med luftiga mellanrum mellan
huskroppar. (Se Stadens Karaktärer 4a
för mer detaljerade riktlinjer.) Befintlig
del av stadens grönstråk bör bevaras
liksom natur- och kulturvärderna kring
Brunnsbergs gård. Hänsyn ska tas till
Västkustvägens funktion som huvudgata.

F Relativt sammanhållna kvarter,
men med en något friare struktur som
kan kompletteras med ny bebyggelse i
mellanskala. Gröna samlingsplatser bör
bevaras och utvecklas som grönytor.
Väl sammanhållna kvarter med
begränsat utrymme för förtätning. Inga
större förändringar av struktur eller
bebyggelse bör tillåtas här. (Se Stadens
Karaktärer 6b för mer detaljerade riktlinjer.)

H Kvarter som nyligen bebyggts. Finns
ytterligare ytor längs med vägen med
möjlighet för mer bebyggelse för att utveckla Trädlyckevägen till stadslivsgata.
Ny bebyggelse kan uppföras med samma
skala som befintlig.
Övriga riktlinjer
För fördjupade riktlinjer för delar av området se:
•

Stadens Karaktärer (2012)

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt
Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur på kvartersmark

Frågor att besvara vid förändringar i området
Sten
å

Rummen

Husen

Skapas förutsättningar
för aktivitet, bostäder
och centrumfunktioner?

Hur bidrar förändringen till mötesplatser
inom bostadskvarter
samt till platser för
sport och lek?

Bidrar förändringen till
bostäder, fritidsanläggningar eller
service?

Hur bidrar förändringen till en hög täthet
som är anpassad till
befintlig struktur?

Skapas förutsättningar för ytor med
olika typer av
aktiviteter som bidrar
till mellanmänskliga
möten?

Bidrar förändringen
till högre bebyggelse
längs stråken och
lägre bebyggelse inom
de befintliga småskaliga strukturerna?

gen

B

leden

Öster

C

n

Äckregårdsväge

Stadsdelen
Funktion

savä

Form

A

Område 4

E

Planeringsinriktning

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt

D
Trädlyckevägen

Ökad funktionsblandning
Bebyggelsen i området vänder sig
till stor del inåt, med en del ödsliga
ytor i utkanterna, som kan upplevas
otrygga. Ny bebyggelse bör bidra till
mer funktionsblandning inom områdets olika delar, och ökad aktivitet
i mer ödsliga delar.

Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur
på kvartersmark

Riktlinjer för stråk

Riktlinjer för kvarter

Trädlyckevägen
Vägen är utpekad i förtätningsstrategin
som framtida stadslivsstråk. Hastigheten
anpassas efter gatans funktion och korsningar skapas som är säkra för gång- och
cykeltrafik. (Se Förtätningsstrategin för
mer riktlinjer.) Något högre bebyggelse
än omgivande bebyggelse kan tillåtas här.
Samtidigt behöver framkomligheten på
vägen säkras. Trädlyckevägen är ett viktigt pendlingsstråk för cykel. Vid nybyggnation är det viktigt att ta hänsyn till ytor
som i första hand bör vara till för cykelvägar.

A

Park- och naturytorna ska bevaras
och utvecklas med mer variation. Större
parkeringsområden kan bebyggas, under
förutsättning att tillräcklig parkeringsyta
finns kvar eller kan ersättas på annat sätt.
Byggnaderna får förändras, men deras
funktioner som skola och fritidsanläggningar är viktiga att bevara. Nya byggnader får variera i höjd och skala.

B Här finns flera viktiga funktioner att
bevara, såsom skola och fritidsanläggningar men deras form kan förändras
utefter funktionernas behov. Här finns
också koloniområden som bör bevaras i
sin helhet. Ny bebyggelse bör anpassas
höjdmässigt till den lägre skalan i området.

C

Sammanhängande kvarter med
begränsat utrymme för kompletteringar.
Mindre förändringar såsom mindre tillbyggnader och påbyggningar kan tillåtas.

D Håstens torg bör förtätas och utvecklas ytterligare. Vid förtätning ska ytor för
fotgängare och cyklister prioriteras.
Kvarteren intill torget bör ha en högre
skala än omgivande bebyggelse och bidra
till att skapa en tydligare torgbildning
med samband till omgivande bebyggelse
och vägar för att skapa goda förutsättningar för service på platsen. Trygghetsperspektivet och till exempel överblickbarhet är viktigt.

E

Byggnader får förändras och
kompletteras, både genom påbyggnader,
tillbyggnader och nya byggnader på obebyggd mark, men strukturen i området
bör bevaras. Befintliga grönstråk bör
bevaras och stråk mellan områden bör
säkerställas. Mindre platser och mötesplatser för de boende kan utvecklas för
det ändamålet. Kvarter ska även fortsatt
hållas bilfria.
Övriga riktlinjer
För fördjupade riktlinjer för delar av området se:
•
•

Stadens Karaktärer (2012)
Förtätningsstrategi för Varbergs tätort (2017)
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Område 5

Riktlinjer för stråk
Trädlyckevägen
Vägen är utpekad i förtätningsstrategin
som framtida stadslivsstråk, och detta är
den mest centrumnära delen av stråket.
Bebyggelsen bör ha en tydlig framsida
mot gatan, vilket exempelvis kan uppnås
genom placering av entréer. I attraktiva
lägen bör det finnas möjlighet till lokaler
i bottenplan. Hastigheten anpassas efter
gatans funktion och korsningar skapas
som är säkra för gång- och cykeltrafik. Där
det finns bebyggelse intill gatan bör avstånden mellan korsningar vara kort. (Se
Förtätningsstrategin för mer riktlinjer.)
Trädlyckevägen är ett viktigt pendlingsstråk för cykel. Vid nybyggnation är det
viktigt att ta hänsyn till ytor som i första
hand bör vara till för cykelvägar.
Engelbrektsgatan och Magasinsgatan
Engelbrektsgatan och Magasinsgatan utgör viktiga utblickar och är viktiga gångoch cykelstråk. Övergången från riksintresset stadskärnan till övriga stadsdelar ska
gestaltas med omsorg och ges gröna inslag.
Östra Vallgatan
Östra Vallgatan utgör fondmotiv för rutnätsstaden och förändringar måste samspela med de kulturhistoriska byggnaderna i stadskärnan i både skala och uttryck.
Träslövsvägen
Gatan utgör en viktig koppling till stadskärnan, i miljöer med stora kulturhis-

18

atan
Östra Vallg

Engelbrektsga

tan

C

Riktlinjer för kvarter
A

Kvarteren kan bebyggas i en tätare
struktur, men det är viktigt att behålla
kvarterets gröna karaktär då den har
betydelse för ett större område. Skolverksamheten ska ges möjlighet att utvecklas
efter behov. Hänsyn ska tas till Västkustvägens funktion som huvudgata.

B

Bebyggelsen i denna kvartersstad har
en variation i karaktär och uttryck som
bör behållas. Nya byggnader bör utformas som en del av en kvartersstruktur,
med öppna gårdar och fasad mot gata.

C

Kvarteren har genomgått flera successiva förändringar över åren och har
inte längre en tydligt sammanhållen karaktär. Nya exploateringar bör dock förhålla sig till närheten till riksintresset för
kulturmiljövård, Esplanadområdet. Kyrkogården bidrar till områdets gröna och
öppna karaktär och bör inte bebyggas.
Struktur, fastighetsindelning och
byggnader bör behållas. Här finns höga
kulturvärden både i enskilda byggnader

D

E

F

Hur förhåller sig
förändringen till olika
tidsepokers prägel i
området?

toriska värden. Den här delen av Träslövsvägen är dessutom början på ett
stadslivsstråk vilket ställer krav på att
utformningen av gatan i detta område ska
kunna binda ihop nya tillskott i öster med
äldre och känsligare delar i väster. Gatans
karaktär kan vara något mer storskalig än
kvartersgatorna intill, men med bibehållna kulturhistoriska miljöer.

D

B

I

G

en

Möjliggör för ny nod i öster
Området runt korsningarna Västkustvägen-Träslövsvägen Föreningsgatan har redan idag ett
flertal målpunkter och är en
strategisk plats att utveckla som
knutpunkt och målpunkt. Ny bebyggelse här bör möjliggöra denna
utveckling.

Skapas förutsättningar att bevara
områdets varierande
karaktär?

Skapas förutsättningar för en
dynamik mellan
omgivande livliga
stadslivsgator och
lugnare lokalgator
inom kvarteren?

Hur skapas förutsättningar för olika
funktioner i bottenplan längs stadslivsstråken?

äg
stv

Behåll ett varierat och
dynamiskt område
Området är brokigt, med många
olika bebyggelsekaraktärer sida vid
sida, och många olika funktioner
nära. Allt för storskaliga
exploateringar bör undvikas i detta
område, och de sammanhängande
tidstypiska karaktärer som finns
inom området bör bevaras. Inslagen
av små gröna platser ska behållas
och utvecklas.

Hur förhåller sig
förändringen till de
många små gröna
ytornas funktion som
parker för området?

A
äd
Tr
Magasins
gatan

tku

Planeringsinriktning

Hur bidrar förändringen till att den
mångfald av
funktioner som finns
behålls och nya kan
utvecklas?

en

g
vä
e
k
lyc

s
Vä

Form

Funktion

Frågor att besvara vid förändringar i området
Stadsdelen
Rummen
Husen

H

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt

J

Trä
slöv
svä
ge

n

Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur
på kvartersmark
och det sammanhängande området Östermalm. (Se Stadens Karaktärer 2a för
mer detaljerade riktlinjer.) Även kvarterets små grönytor är viktiga att bevara.

E

Kvarteren har kulturhistoriska
kvaliteter som ska bevaras. Förändringar och tillägg bör anpassas till områdets
struktur, fasadmaterial och volym. (Se
Stadens Karaktärer 4b för mer detaljerade riktlinjer.)

F Kvarteret tål förändring, men ligger
i anslutning till mer känsliga kvarter. Ny
bebyggelse bör därför anpassas till bebyggelsen i omgivande kvarter, i uttryck
och skala.
G Bör få behålla sin småskaliga och
öppna karaktär. Fastighetsindelning ska
behållas och byggnader placeras med
entré mot gatan. Intill Bexellska Ryggåsstugan bör särskild hänsyn tas till dess
kulturhistoriska värde.
H Kvarterets gröna och öppna karaktär
bör bevaras. Byggnader får i allmänhet

förändras.

I

Kvarteret bör omvandlas och förtätas
med en högre skala som vänder sig mot
vägen och bättre sammankopplar Västkustvägens östra och västra sida, med
hänsyn till vägens funktion som huvudgata och god framkomlighet.

J Området ligger utmed Västkustvägen
mellan två områden där förändring är
önskvärd. Sammanhanget med bebyggelse och funktioner utmed Västkustvägen
och Träslövsvägen bör särskilt beaktas
och utvecklas vid förändringar, med hänsyn till gatornas funktioner som huvudgator och behov av god framkomlighet.
Övriga riktlinjer
För fördjupade riktlinjer för delar av området se:
•
•
•

Stadens Karaktärer (2012)
Varbergs stadskärna (2012)
Förtätningsstrategi för Varbergs tätort (2017)

en
keväg

c
Trädly

D

C

A

Funktion

Frågor att besvara vid förändringar i området
Husen
Stadsdelen
Rummen

E
Magasinsgata

n

en

Form

äg
stv

G

I
K

J

gata
n

tan

ings

tku

s
Vä

F

Kan förändringen
bidra till gröna tvärstråk genom området?

Hur bidrar förändringen med nya funktioner
till området?

Hur bidrar förändringen till att tillskapa gröna
kopplingar?

Skapas förutsättningar
för en dynamik
mellan omgivande
livliga stadslivsstråk
och lugnare lokalgator
inom kvarteren?

Representerar ny bebyggelse i området ett
uttryck för sin tid?

H

Engelb
rektsg
a

Före
n

B

Hur bidrar förändringen till att den mångfald av funktioner som
finns behålls och nya
kan utvecklas?

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt
Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur på kvartersmark

Riktlinjer för stråk

Riktlinjer för kvarter

Trädlyckevägen och Österängsvägen
Båda vägarna är utpekade i förtätningsstrategin som framtida stadslivsstråk.
Bebyggelsen bör ha en tydlig framsida
mot gatan, vilket exempelvis kan uppnås
genom placering av entréer. I attraktiva
lägen bör det finnas möjlighet till lokaler
i bottenplan. Hastigheten anpassas efter
gatans funktion och korsningar skapas
som är säkra för gång- och cykeltrafik.
Där det finns bebyggelse intill gatan bör
avstånden mellan korsningar vara kort.
(Se Förtätningsstrategin för mer riktlinjer) Båda vägarna är viktiga pendlingsstråk för cykel. Vid nybyggnation är det
viktigt att ta hänsyn till ytor som i första
hand bör vara till för cykelvägar.

A

Engelsbrektsgatan och Magasinsgatan
Gatorna utgör både viktiga utblickar och
cykel och gångstråk mot stadskärnan och
havet. Övergången från stadskärnan till
övriga stadsdelar bör gestaltas med omsorg och få mer gröna inslag.

Förtätning bör i första hand ske
mot Trädlyckevägen som en del i vägens
omvandling mot stadslivsstråk. Rivning
bör undvikas och gårdsmiljöerna mellan husen bör behållas öppna. Hänsyn
ska tas till Västkustvägens funktion som
huvudgata.

B

Den småskaliga strukturen och de
sammanhängande kulturmiljöerna ska
som helhet behållas. Både fastighetsindelning och kvartersindelning bör hållas
och hela kvarter ska inte byggas samman.
(Se Stadens Karaktärer 3c för mer detaljerade riktlinjer.)

C

Förtätning bör i första hand ske mot
Trädlyckevägen som en del i vägens omvandling mot stadslivsstråk. Placering av
byggnader bör följa mönstret inom respektive kvarter. De stora mellanrummen
mellan huskropparna bör inte byggas
igen. (Se Stadens Karaktärer 5b för mer
detaljerade riktlinjer.)

Område 6

Planeringsinriktning
Grönska

Bevara befintlig grönstruktur och
utveckla gröna stråk inom området

D

Sammanhållna kvarter med begränsat utrymme för större förtätningar inom
området, mindre tillskott är möjliga.

E Den småskaliga strukturen och de
sammanhängande kulturmiljöerna ska
som helhet behållas. Både fastighetsindelning och kvartersindelning bör hållas
och hela kvarter ska inte byggas samman.
(Se Stadens Karaktärer 3a för mer detaljerade riktlinjer.)
F Kvarteren har inga starka bevarandevärden men där finns begränsat utrymme
för förtätning utan rivning eller påbyggnad. Rivning bör vara väl motiverat för
att tillåtas och tillföra nya värden till
staden och området. Hänsyn ska tas till
Västkustvägens funktion som huvudgata.
G Den småskaliga strukturen ska som
helhet behållas i fastighetsindelningen,
men enskilda byggnader får förändras
och höjderna får variera inom kvarteren.
H

Den småskaliga strukturen bör bevaras likt bebyggelsen utefter Magasinsgatan. Fastighetsindelningen bör bevaras.
Bebyggelsen längs med Engelbrektsgatan
kan tåla en högre exploateringsgrad.

I

Kvarteren har redan fått nytillskott
och ytterligare förändringar är möjliga.
Förändringar bör bidra till att koppla
ihop den småskaliga sturkturen i
väster och norr med strukturen i söder
och öster.

J Kvarteret är tätt och enhetligt vad
gäller tomtstorlek, byggnaders placering
och utformning och bör få fortsätta vara
det. Där finns inget utrymme för förtätning. (Se Stadens Karaktärer 5d för mer
detaljerade riktlinjer.)

Möjliggör för ny nod i söder
Området runt det som idag är en
planskild korsning mellan Västkustvägen, Träslövsvägen och
Föreningsgatan, kan på sikt bli en
viktig knutpunkt. Där finns redan
idag ett flertal målpunkter. Ny bebyggelse här bör möjliggöra denna
utveckling.

K

Kvarteret saknar idag en tydlig
struktur och vänder sig bort från omgivande gator. Vid omvandling bör en
högre skala som vänder sig mot Västkustvägen och Österängsvägen möjliggöras. Kopplingar över dessa gator bör
även förbättras, med hänsyn till gatornas
funktion som huvudgator och behovet av
god framkomlighet
Övriga riktlinjer
För fördjupade riktlinjer för delar av området se:
•
•

Stadens Karaktärer (2012)
Förtätningsstrategi för Varbergs tätort (2017)
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Område 7

Är den ursprungliga
strukturen urskiljbar
trots förändringen?

Hur bidrar förändringen till ett framtida stadslivsstråk?

Hur förhåller sig förändringen till
områdets enhetliga
karaktär?

B2

3
C

Före
ning
sga
tan

Funktion

Hur bidrar förändringen till bättre tillgång till
bostadsnära service?

A1

leden

Hur bidrar förändringen till förbättrade kopplingar?

Trädlyckevägen
Öster

Hur kompletterar förändringen stadsdelens
funktion?

Form

Frågor att besvara vid förändringar i området
Stadsdelen
Rummen
Husen

Engelbrektsg

atan

D
4

Planeringsinriktning

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt

Tillför nya funktioner och
uttryck

Området består idag nästan uteslutande av småhus i form av
äganderätter. Vid förändringar här
ska fler funktioner och annan typ av
bebyggelse premieras.

Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur på kvartersmark

Förbättra kopplingar

Hela stadens ska lättare kunna nå
Furubergsskogen som rekreationsområde för hela staden. Passager
över framförallt Trädlyckevägen bör
utvecklas, både grönstråk, gång- och
cykelstråk och den sammanhängande bebyggelsen.
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Riktlinjer för stråk

Riktlinjer för kvarter

Trädlyckevägen
Vägen är utpekad i förtätningsstrategin
som framtida stadslivsstråk. Hastigheten
anpassas efter gatans funktion och korsningar skapas som är säkra för gång- och
cykeltrafik. (Se Förtätningsstrategin för
mer riktlinjer.) Något högre bebyggelse
än omgivande bebyggelse kan tillåtas här.
Samtidigt behöver framkomligheten på
vägen säkras. Trädlyckevägen är ett viktigt pendlingsstråk för cykel. Vid nybyggnation är det viktigt att ta hänsyn till ytor
som i första hand bör vara till för cykelvägar.

A

Bebyggelse på de idag gräsbevuxna ytorna kan skapa ett bättre samband
mellan Trädlyckevägen och Karlbergs
bostadsområde. En omvandling av
dessa ytor kan bidra till ökad upplevelse av trygghet längs Trädlyckevägen.
Byggnader bör vända sig mot gatan och
skapa tydliga kopplingar över gatan med
hänsyn till gatans funktion som huvudgata. Befintligt nord-sydligt grönstråk bör
behållas.

B Området är inte känsligt för förändring. Förändringar bör bidra till att bättre
koppla samman området med intilliggande områden och staden som helhet.

C Karlberg är enhetligt i både husens
placering på tomten och dess arkitektur.
Den ursprungliga strukturen med små
volymer och fastighetsindelning bör vara
tydligt urskiljbar vid tillskott. Kopplingar
till Furubergsskogen är viktiga att bevara.
(Se Stadens Karaktärer 5f för mer detaljerade riktlinjer.)
D S
 kolan och förskolan fyller viktiga
funktioner, men formen är inte känslig
för förändring. De ska ges möjlighet att
utvecklas efter behov.

Övriga riktlinjer
För fördjupade riktlinjer för delar av området se:
•
•

Stadens Karaktärer (2012)
Förtätningsstrategi för Varbergs tätort (2017)

A
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svägen
Träslöv

G

Husen

Funktion

Karlbergsvägen

B

Rummen

Hur skapas god tillgänglighet till grönområden samt föreslaget stadslivsstråk?

Hur skapas förutsättningar för att bevara grönområdenas
kvaliteter?

Hur bidrar förändringen med fler funktioner
i bebyggelsen?

Hur bidrar förändringen till variation
i området?

Hur förhåller sig förändringen till
områdets gröna stråk?

Hur bidrar förändringen med nya former?

Område 8
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Frågor att besvara vid förändringar i området

D

F

Planeringsinriktning

Österängsvägen

en

I

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
men utrymmet för det är begränsat utan
rivning av befintlig bebyggelse. Nya byggMöjlig för förändring
nader bör anpassas i volym och skala i
Förändring är önskvärt
mötet med den befintliga bebyggelsen.
Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur
på kvartersmark

Riktlinjer för stråk
Österängsvägen
Vägen är utpekad i förtätningsstrategin
som framtida stadslivsstråk. Se Förtätningsstrategin för riktlinjer. Något högre
bebyggelse än omgivande bebyggelse kan
tillåtas här. Samtidigt behöver framkomligheten på vägen säkras. Österängsvägen
är ett viktigt pendlingsstråk för cykel.

Riktlinjer för kvarter
A Sammanhållna kvarter med begränsat utrymme för förtätning inom kvarteren. Endast mindre förändringar kan
tillåtas. (Se Stadens Karaktärer område
5d för mer detaljerade riktlinjer.)

D

Väl sammanhållna kvarter med
begränsat utrymme för förtätning. Inga
större förändringar av struktur eller bebyggelse ska tillåtas här. (Se Stadens Karaktärer 5g för mer detaljerade riktlinjer.)

B Tillskott av nya funktioner skulle vara särskilt positivt för att få till en
större funktionsblandning i kvarteren.
Bebyggelsen har en variation i uttryck
med byggnader från flera tidsepoker.
Längs mindre gator bör förtätning vara
i liknande skala som omgivande bebyggelse. Där finns även kulturhistoriska
kvaliteter i form av några byggnader som
är viktiga att bevara. Kontakten med Furubergsskogen och befintligt grönstråk bör
behållas. Östervi Idrottsplats bör få behålla sin funktion som fritidsanläggning.
Större förtätning bör i första hand ske
mot Österängsvägen och följa de senaste
tillskotten i volym och skala.

E Området är inte tidigare detaljplanelagt, men är en strategisk plats för ny
bebyggelse i större skala med bostäder
och service som vänder sig mot Österängsvägen. Hänsyn bör fortfarande
tas till eventuell kvarvarande befintlig
bebyggelse och det fornminne som finns
på platsen.

C Bebyggelsen är mindre varierad i
dessa kvarter än i kvarter B. Tillskott
av nya funktioner och uttryck kan vara
positivt för att öka områdets variation,

G

F Bebyggelse på de idag träd- och
ängsbevuxna ytorna kan skapa ett bättre
samband längs med och över Österängsvägen. Bebyggelse bör bidra till att
koppla samman områdena på Österängsvägens båda sidor med hänsyn till vägens
funktion som huvudgata.
Kvarteret saknar idag en tydlig
struktur och vänder sig bort från omgivande gator. Vid omvandling möjliggörs
en högre skala mot omgivande vägar och

Tillför nya funktioner och
uttryck

bebyggelsestrukturen bör bidra till bättre
länkar över dessa. Ny bebyggelse ska i
första hand vara verksamheter och inte
bostäder. Hänsyn ska tas till Västkustvägens funktion som huvudgata.

H Kvarteret utgörs idag till stor del av
parkeringsytor. Vid omvandling möjliggörs en högre skala som vänder sig mot
Österängsvägen och bidrar till bättre
kopplingar över den, samt värnar och
utvecklar länkar vidare till Prästakullen.
Kvarteret har idag en viktig funktion som
en av angöringspunkterna till sjukhuset.
Vid förändringar ska framkomligheten
till sjukhuset och dess funktioner kunna
säkerställas.

Området består idag av en mycket
stor andel småhus i form av äganderätter. Vid förändringar bör tillskott
av service, andra boendeformer
samt upplåtelseformer premieras.

Förbättra kopplingar

Kopplingarna och sambanden över
Österängsvägen behöver bli bättre,
både grönstråk och gång- och cykelstråk mot Prästakullen och sjukhuset, liksom en sammanhängande
bebyggelse längs vägen.

I Sjukhuset är en viktig samhällsfunktion. Detta kan i sig kräva förändringar
som följd av nya behov hos verksamheten. Hänsyn ska tas till Västkustvägens
funktion som huvudgata.
Övriga riktlinjer
För fördjupade riktlinjer för delar av området se:
•
•

Stadens Karaktärer (2012)
Förtätningsstrategi för Varbergs tätort (2017)
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Område 9

Skapas förutsättningar
för verksamheter och/
eller service?

A

Söder
g.

Form
Behåll sammanhållna
kulturhistoriskt värdefulla
områden

Området är rikt på sammanhållna
kulturhistoriskt värdefulla miljöer i
både sammanhängande stråk och i
de enskilda kvarteren. Det är
viktigt att dessa fortfarande upplevs
som sammanhållna miljöer och
stora förändringar bör undvikas. I
området finns en mängd enskilda
byggnader med höga kulturvärden
som inte bör rivas och även mindre
förändringar ska ske restriktivt.

Riktlinjer för stråk

Riktlinjer för kvarter

Södergatan och Östra Vallgatan
Övergången från stadskärnan till övriga
stadsdelar bör gestaltas med hänsyn till
kulturvärden. Dessa gator utgör en fond
för rutnätsstaden och förändringar bör
samspela med de kulturhistoriska byggnaderna i stadskärnan, både gällande
skala och uttryck. Södergatan ligger dessutom inom riksintresset för kulturmiljövård. (Se ”Varbergs stadskärna” för fler
riktlinjer.)

A

Träslövsvägen och Rosenfredsgatan
Gatorna i området utgör viktiga kopplingar till och från stadskärnan, utmed miljöer med höga kulturhistoriska värden. Den
här delen av Träslövsvägen är början på
ett förtätningsstråk längre österut vilket
ställer krav på att utformningen ska kunna binda ihop nya tillskott i öster med
äldre och känsligare delar i väster. Träslövsvägen har annan karaktär än övriga
kvartersgator.
Östra Vallgatan och Östra Långgatan
Gatorna bör gestaltas som mer småskaliga stadsgator med byggnader i gatuliv
och aktiva fasader i bottenplan. Kontakt
mellan gaturum och gårdar bör eftersträvas. Bebyggelsen bör anpassas efter gatornas bredd och karaktär. Gaturummen bör
utformas för gående och cyklister.

22

Hur bidrar förändringen till tydligt
urskiljbara tidsepoker
med hög arkitektonisk
kvalitet?

Kvarteret ligger inom området som
är riksintresse för kulturmiljövård. Förändring inom kvarteret är möjlig och bör
då förhålla sig till kringliggande kulturmiljöer i uttryck och form. Fastighetsindelning får brytas.

B Befintlig bebyggelse saknar större
bevarandevärden, men kvarteret ligger
i ett kulturhistoriskt mycket känsligt
område och är dessutom en del av riksintresset för kulturmiljövård, vilket ställer
höga krav på utformningen. Ny bebyggelse bör placeras i fastighetsgräns mot gata.
Höjd och volym mot gata bör anpassas
till intilliggande kvartersbebyggelse.
Mot Södergatan och Östra Vallgatan bör
det finnas variation i fasad och kontakt
mellan gaturum och innergård. (Se ”Varbergs stadskärna”, kv Slaktaren för mer
riktlinjer.)
C De västra kvarteren genomgår eller
har nyligen genomgått större förändringar med nybyggnation i större skala än
omgivningen. Kringliggande kvarteren
består av kulturhistoriskt känslig bebyggelse och miljöer. Vid ytterligare förändringar inom området bör ny bebyggelse
vara högre i väster och trappas ner österut. Byggnadens placering på fastigheten
bör anpassas efter befintliga strukturer.
Förändringar utmed Träslövsvägen bör
bidra med att binda ihop nya tillskott i
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Planeringsinriktning

Hur förhåller sig förändringen till närliggande gatas
karaktär och entrén till
stadskärnan?

d
re
nf
se
Ro

D

Hur förhåller sig förändringen till
platsens historia och
dess struktur?

B

Lasarettsg.

E

Östra Vallg
.

Skapas förutsättningar
för nya stadsmässiga
mötesplatser?

Husen

Malmg.

Hur bidrar förändringen med kvaliteter till
gaturummet?

Rummen

Östra Lå
ngg.

Stadsdelen

Kungsg.

Funktion

Frågor att besvara vid förändringar i området
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Ring

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt
Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur på kvartersmark

öster med känsligare delar i väster. Förändringar utmed vägen bör bidra med liv
i gaturum och en attraktiv entré till stadskärnan. Fastighetsindelning får brytas.

ighetsindelning bör i allmänhet behållas
och förändringar ska ske med hänsyn till
kringliggande bebyggelse. Grönområdet
Palissaden bör inte bebyggas.

D Kvarteren är inkluderade i något av
stadens äldre sammanhängande kulturmiljöområden. (Se ”Stadens Karaktärer”
1b, 1e, och 2c för mer riktlinjer.) Inom
kvarteren finns en mängd kulturhistoriskt värdefulla byggnader klassade som
omistliga eller mycket viktiga, och de
norra kvarteren är en del av riksintresse
för kulturmiljövård. (Se ”Varbergs stadskärna”, kv Bokbindaren, Kronofogden
och Åkaren för mer riktlinjer.) Kulturmiljöerna bör bevaras i dessa kvarter,
vilket även inkluderar gaturummen och
de gröna ytorna. Inga större förändringar
bör tillåtas och volymer bör bibehållas.

F Kvarteret är till stor del under omvandling med ny högre bebyggelse på
tidigare delvis obebyggda platser. Då allt
mer mark blir bebyggd är det av ännu
större vikt att Drottnings Blankas plats
behålls och utvecklas som en öppen och
allmän plats med goda vistelseytor.

E Kvarteren har en småskalig fastighetsindelning med varierad bebyggelse
som bör fortsätta vara det. Något större
variation i höjd kan tillåtas på strategiska
platser där även verksamheter i bottenplan kan vara positiva inslag. Högre
bebyggelse med större volymer bör generellt lokaliseras längs Ringvägen. Fast-

G

Flertalet av kvarteren är utpekade
som något av stadens äldre sammanhängande kulturmiljöområden. (Se
”Stadens Karaktärer” 1b och 3b för mer
riktlinjer.) Den sammanhängande strukturen bör bibehållas till volymer och
förändringar ska ske med stor hänsyn till
befintlig bebyggelse och anpassning efter
gatornas olika karaktärer. Fastighetsindelning bör i allmänhet bibehållas.
Övriga riktlinjer för området:
För fördjupade riktlinjer för delar av området se:
•
•

Stadens Karaktärer (2012)
Varbergs stadskärna (2012)
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Bidrar förändringen till
att den välbevarade
sammanhållna
kulturmiljön som
helhet fortsatt kan
upplevas?

Skapas en större
variation av mötesplatser?

Skapas förutsättningar
för nya funktioner eller
boendeformer?

Hur förhåller sig
förändringen till den
sammanhållna och
småskaliga
strukturen?

Hur förhåller sig förändringen till entréer
till närliggande grönområde?

Hur förhåller sig förändringen till
områdets tidstypiska
särdrag?
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Frågor att besvara vid förändringar i området

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt

Planeringsinriktning

Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur på kvartersmark

Bevara kulturmiljöer i
områdets södra och centrala
delar

Riktlinjer för stråk

Riktlinjer för kvarter

Del av Träslövsvägen
Vägen är utpekad i förtätningsstrategin
som framtida stadslivsstråk, och detta är
den mest centrumnära delen av stråket.
Bebyggelsen bör ha en tydlig framsida
mot gatan, vilket exempelvis kan uppnås genom placering av entréer. Här bör
finnas lokaler i bottenplan. (Se Förtätningsstrategin för mer riktlinjer.) Goda
kopplingar för gång och cykel över gatan
bör anordnas. Träslövsvägen är ett viktigt
pendlingsstråk för cykel. Vid nybyggnation är det viktigt att ta hänsyn till ytor
som i första hand bör vara till för cykelvägar.

A Förändringar här har potential att
stärka ny nod med kvarteren norr om
Träslövsvägen. Mot Träslövsvägen kan ny
bebyggelse gå upp något i höjd och bör
vara vänd mot vägen. Bebyggelsen bör
vara högre mot Träslövsvägen och gradvis bli lägre för att möta befintlig villabebyggelse söderut. (Se Stadens Karaktärer
2d för mer detaljerade riktlinjer.) Vid
förändringar inom kvarteren är det positivt om offentliga mötesplatser skapas.
Hänsyn ska tas till Västkustvägens funktion som huvudgata.

Träslövsvägen
Träslövsvägen övergår här från den äldre
gatustrukturen inom mer känslig bebyggelse i väster till förtätningsstråket Österängsvägen österut. Mötet mellan dessa
sker framförallt i korsningen Tjädervägen/Träslövsvägen. Byggnader utmed
stråket bör i uttryck och form samspela
väl med omkringliggande miljöer.

Område 10

B Fastigheter med möjlighet till anpassade förändringar, där befintlig struktur
och bebyggelse bör vara vägledande, så
att området även fortsättningsvis uppfattas som ett sammanhållet och tidstypiskt
område i sin helhet. Fastighetsindelning
bör bibehållas. Vid ny bebyggelse utmed
Träslövsvägen bör byggnad vända sig
mot gatan.

C Den småskaliga sammanhängande
kulturmiljön ska bevaras i sin helhet. (Se
Stadens Karaktärer 2d för mer detaljerade riktlinjer)
D Både förändring och ny bebyggelse
är möjlig, men utrymmet är begränsat
och förändring utmed Ugglevägen bör
anpassas med varsamhet i mötet med befintlig sammanhängande kulturmiljö. (Se
Stadens Karaktärer 2d för mer beskrivning av kulturmiljö.) Fastighetsindelning
bör bibehållas, framförallt i de västra
delarna.
Övriga riktlinjer
Stadens Karaktärer (2012)
Förtätningsstrategi för Varbergs tätort
(2017)

Området är ett välbevarat
sammanhållet och levande exempel
på stadsbyggnad från tidigt 1900tal. Miljön ska bevaras så att den
fortfarande kan upplevas, framförallt utmed Tranebergsgatan.

Förtätning i områdets
nordöstra del
Området är idag småskaligt och
glest befolkat, med i stort sett en
och samma boendeform. Andra och
tätare boendeformer bör tillskapas,
samt funktioner och mötesplatser
som kan bidra till en mer levande
stadsdel. Området runt det som
idag är en planskild korsning mellan
Västkustvägen, Träslövsvägen och
Föreningsgatan, kan på sikt bli en
viktig knutpunkt. Där finns redan
idag flertal målpunkter och
Österängsvägen ska på sikt omvandlas till stadslivsgata. Ny bebyggelse här bör möjliggöra denna
utveckling samt bidra med en god
trafikplats och bör planeras med
medvetenhet om kringliggande
eventuella förändringar.
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Frågor att besvara vid förändringar i området
Stadsdelen
Rummen
Husen

Hur påverkar förändringen tillgången
till natur både inom
kvarteren och som de
större områdena för
hela staden?

Hur förhåller sig förändringen till bostadsområdets variation
och mångfald?

Området domineras av bostäder och
omges av naturområden
eller trafikerade vägar. Där finns få
servicefunktioner och målpunkter,
vilket gör att området upplevs
separerat från övriga staden. En
mer sammanhängande stadsväv
mot och över Österängsvägen bör
skapas. Både mot bebyggelsen i
norr, inom området och mot
Breared i söder bör tydliga, sammanhängande länkar skapas för att
bättre integrera området i staden.
Vid framtida utbyggnad bör tillgången till närbelägen lokal service
förbättras både genom nya
funktioner i området och förbättrad tillgänglighet till service i
andra områden.
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Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt
Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur på kvartersmark

Bevara naturområden

Utveckla målpunkter och
hållbart resande

C

Riktlinjer för stråk
Österängsvägen
Vägen är utpekad i förtätningsstrategin
som framtida stadslivsstråk. Hastigheten
anpassas efter gatans funktion och korsningar skapas som är säkra för gång- och
cykeltrafik. (Se Förtätningsstrategin för
mer riktlinjer.) Något högre bebyggelse
än omgivande bebyggelse kan tillåtas här.
Samtidigt behöver framkomligheten på
vägen säkras. Österängsvägen är ett viktigt pendlingsstråk för cykel. Vid nybyggnation är det viktigt att ta hänsyn till ytor
som i första hand bör vara till för cykelvägar.

Riktlinjer för kvarter
A

Nya byggnader bör i första hand
uppföras mot Österängsvägen och bidra
till vägens utveckling som stadslivsstråk,
med en högre täthet och volym än det
befintliga. Fastighetsgränser får brytas.

B Området kan omvandlas med en
högre täthet än det befintliga. Fastighesgränser får brytas.
C Kvarteren är under utveckling med
nyligen antagna detaljplaner som ska följas. De känsliga naturvärdena på Helgesbjär bör bevaras.

en

Visar förändringen
särskild omsorg till
områdets naturnära
karaktär och
kopplingen till det
äldre jordbruks och
skogslandskapet?

B

Österled

Hur bidrar förändringen till bättre tillgång till
bostadsnära service?

n

Funktion

Hur skapas god tillgänglighet till
Prästakullen?

Form

A

Hur bidrar förändringen till goda gång och
cykelförbindelser samt
tillgången till mötesplatser, lekplatser och
natur?

Planeringsinriktning
Prästakullenområdet är ett stort och
mångfunktionellt grönområde av
värde för hela staden, både genom
sina ekologiska, rekreativa och
kulturella värden. Även Helgesbjär
är viktigt som bostadsnära naturområde. Eventuell förtätning och
andra åtgärder inom området ska
anpassas för att inte påverka
värdena negativt.

Österängsvägen

Vall
insv
äge

Område 11

n

e
väg

Hur skapar förändringen förutsättningar för att öka
kontakten mellan
rekreationsområdet
och gaturummen?

Hur förhåller sig förändringen till områdets utpräglade
funktion som bostadsområde?

Hur bidrar förändringen till att
bevara områdets
befintliga karaktär och
småskalighet?

Hur bidrar förändringen till bevarande
av områdets tidstypiska arkitektoniska kvalitéer? Hur väl anpassad
är förändringen till det
karaktäristiska landskapet mot havet?

n

Järnvägsspår

C

Form

B

Hur bidrar förändringen till att tillgängliggöra rekreationsområdet
Hästhagabergen för
resten av staden?

a
zgat
holt

St
ran
dpro
m

Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur på kvartersmark

A
d
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g
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Frågor att besvara vid förändringar i området
Stadsdelen
Rummen
Husen
Funktion

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt

svägen
Apelvik

D

Riktlinjer för kvarter
A Den sammanhängande bebyggelsemiljön med husens stringenta placering
och likartade utformning bör bevaras i
sin helhet. Ursprungligt utförande och
material bör vara vägledande vid förändringar. (Se Stadens karaktärer 4e för mer
detaljerade riktlinjer.)
B Fastighet med möjlighet till förändring. Vid förändringar bör tillgängligheten till intilliggande naturområde beaktas. Ökad exploateringsgrad kan prövas.
Byggnaden är områdets enda servicefunktion, vilket är viktigt att säkerställa vid
förändring.

D Område där förändring är möjlig.
Vid förändringar bör tillgängligheten till
intilliggande naturområden förstärkas
samt bebyggelsens anpassning till topografin och landskapsbilden från
Apelviken beaktas. Vid utveckling av ny
bebyggelse bör den exakta gränsen mot
Hästhagabergen studeras närmare.

Hur förhåller sig förändringen till
områdets kulturhistoriska lämningar?

Område 12

Planeringsinriktning
Stärk kopplingen till kustlandskapet
Kopplingarna mellan bostadsområdet och Hästhagaberget bör
förstärkas, likaså tillgängligheten
till havet när järnvägen försvinner.
Öka fotgängare och cyklisters tillgänglighet inom området samt till
omgivande naturområden. Anpassa
ny bebyggelse med hänsyn till landskapsbild och topografi.

Övriga riktlinjer
För fördjupade riktlinjer för delar av
området se:
•

Stadens Karaktärer (2012)

C Karaktären med fristående villor
som anpassats till intilliggande naturområde bör bevaras. Vid förändringar bör
ursprungligt utförande vara vägledande
Befintliga tegelfasader bör bevaras. (Se
Stadens Karaktärer 5e för mer detaljerade
riktlinjer.)
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Område 13

Utveckling av rummen
Området är till stor del privat idag
med begränsad andel offentliga
platser. De strörre gröna bostadsgårdarna utgör viktiga bostadsnära
miljöer och bör behållas och utvecklas. Vid ökad exploatering
behöver de grönytor som finns i
angränsande områden utvecklas för
att tåla ett högre nyttjande.

Funktion

Riktlinjer för stråk

bevaras.

Södra Vägen/Almers väg
Där Södra Vägen övergår i Almers väg blir
gatan smalare. Byggnaderna vänder sig
fortsatt mot gatan. Förändringar bör göras med hänsyn till gatans funktion som
stadens södra entré och dess identitetsskapande värde. Struktur och skala i befintlig bebyggelse bör följas. En fortsatt
utveckling av verksamhetsstråk ska eftersträvas.

D

Riktlinjer för kvarter
A

Bebyggelsen som helhet ska bevaras.
Området karaktäriseras av fristående hus
i trädgård med bostadshus placerat mot
gatan. (Se Stadens Karaktärer 1e för mer
detaljerade riktlinjer.)

B Bevara de öppna och tillgängliga
bostadsgårdarna. Befintlig skala bör
bevaras.
C

Bevara de öppna och tillgängliga
bostadsgårdarna. Befintlig skala bör
26

Karaktärer 3d för mer detaljerade riktlinjer.)

Ett område som redan förtätats i flera omgångar med lägre anpassad bebyggelse i två våningar. Ytterligare tillskott
är möjliga. Byggnader ska vända sig mot
gata.

Övriga riktlinjer
För fördjupade riktlinjer för delar av området se:

E

•

Miljö möjlig för förändring. Möjligheten att addera våningar kan utredas.
Bevara de öppna bostadsgårdarna.

F Kvarteren har förtätats i flera
omgångar med flerbostadshus i 3 till 5
våningar. Byggnaderna har varierad
utformning och kvarteret kan tåla ytterligare variation i fasadmaterial och färg.
Byggnader ska vända sig mot gata.
G

Miljön är möjlig för förändring.
Bebyggelse bör i öster möta den lägre
skalan på de befintliga radhusen längs
Almers väg. I väster, mot Södra vägen,
kan byggnader i större skala tillåtas.

H Radhusen bör bevaras som helhet
och det finns inget egentligt utrymme att
bygga mer inom kvarteret. (Se Stadens

Stadens Karaktärer (2012)

E
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Planeringsinriktning

D

m
Al

Hur bidrar förändringen till att skapa
attraktiva, gröna gaturum?

Hur bidrar förändringen till att
bygga vidare på
mångfalden av bebyggelseuttryck i
området?

C

gen

Hur förhåller sig
förändringen till den
sammanhängande
och tidstypiska
prägeln?

Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur på kvartersmark

B

ä
ra v

Skapas förutsättningar
för att fler servicefunktioner samlas
längs Södra vägen?

A
S öd

Hur förhåller sig
förändringen till att
grönytor på kvartersmark fyller en viktig
funktion i hela stadsdelen?

n

Skapas förutsättningar för viss funktionsblandning? Hur bidrar
förändringen till att
offentliga platser för
vistelse utvecklas?

ta
zga

Husen

n

e
väg
Ring

h o lt

Rummen

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt

d
Ban

Stadsdelen

Form

Frågor att besvara vid förändringar i området

G

H

n

R

B

en

a Väg
Södr

E

A

C

F

D
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m
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en

Södra Vägen/Almers väg
Där Södra Vägen övergår i Almers väg blir
gatan smalare. Byggnaderna vänder sig
fortsatt mot gatan. Förändringar bör göras med hänsyn till gatans funktion som
stadens södra entré och dess identitetsskapande värde. Struktur och skala i befintlig bebyggelse bör följas. En fortsatt
utveckling av verksamhetsstråk ska eftersträvas.

A

Området tål viss förändring, företrädesvis genom anpassade tillägg och
komplettering av befintlig bebyggelse.
Förnyelse bör ske med hänsyn till relation till det gröna kvarteret Kilen och
siktlinjen från Ringvägen mot havet/
strandpromenaden.

Hur bidrar förändringen till att gröna ytor
som tillåter spontana
aktiviteter bevaras?

Hur förhåller sig
förändringen till den
halvprivata zonen
mellan bostadshus och
allmän plats? Hur
möter byggnaden
gatan?

Hur syns det att
förändringen låter
hänsyn till befintliga
strukturer och värden
styra?

Visar förändringen
särskild omsorg vid
anpassning till siktlinjer och/eller stadens
södra entré?

Hur tar förändring
och komplettering av
befintlig bebyggelse
hänsyn till kulturhistoriska värden och
identitet?

g
vä
tt s

Område 14

Planeringsinriktning

Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur på kvartersmark

Riktlinjer för stråk

Riktlinjer för kvarter

Hur bidrar förändringen till att varierade
boendeformer och
funktioner som servar
hela staden bevaras
och kompletteras?

ga

tte
Ka

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt

Husen

Funktion

Stadsdelen
äge
ingv

Rummen

Form

Frågor att besvara vid förändringar i området

B Området innehåller flertalet karaktärsskapande byggnader som också har
kulturhistoriska värden, såsom Landeriet
Freden och Påskbergsskolan. Vid förändringar i området krävs hänsyn till de olika
kulturhistoriska miljöerna även om där
kan finnas möjlighet till anpassade förändringar. (Se Stadens Karaktärer 4c för
mer detaljerade riktlinjer.)

E
Delar av området norr om Danska
vägen är lämpliga för förnyelse, företrädesvis genom kompletteringar med allmänna funktioner som servar ett större
område av staden än enbart stadsdelen.
Förändring bör göras med hänsyn till
platsens gröna och rekreativa värden
samt kulturmiljövärden kopplade till
bostadskvarteren på gatans södra sida.

C Kvarter med möjlighet till anpassade
förändringar. Ny bebyggelse och kompletteringar bör göras med de enskilda kvarterens karaktärer som utgångspunkt. De
få gröna allmänna ytorna bör värnas vid
förnyelse. (Se Stadens Karaktärer 1e, 3d
och 4c för mer detaljerade riktlinjer.)

F

D Den småskaliga sammanhängande
kulturmiljön bör bevaras i sin helhet.
Även förändringar i liten skala bör undvikas för att värna områdets särdrag i
synnerhet utmed Köpstadsvägen. Allmänningar som löper som gröna kilar in i
bostadsområdet bör bevaras. (Se Stadens
Karaktärer 4d för mer detaljerade riktlinjer.)

Utveckling av rummen
Inslagen av små gröna platser ska
bevaras och utvecklas. Den södra
halvan av området utgörs till stor
del av kvartersmark med begränsad
andel offentliga platser. Vid ökad
exploatering behöver de grönytor
som finns utvecklas för att tåla ett
högre nyttjande.

Fastighet med möjlighet till förändring och komplettering. Vid förändring
bör god tillgänglighet till Arena Varberg
och befintlig idrottsanläggning fortsatt
tillgodoses.
Övriga riktlinjer
För fördjupade riktlinjer för delar av
området se:
•

Stadens Karaktärer (2012)
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Område 15
Funktion

Hur bidrar förändringen till förbättrade förutsättningar för service
längs Södra vägen?

Hur bidrar förändringen till stadsmässighet
samtidigt som stadsdelens öppenhet mot
havet bibehålls?

Hur påverkas den
öppna känslan mot
havet av den föreslagna förändringen?

Hur kompletterar föreslagna byggnader det
befintliga byggnadsbeståndet?

Planeringsinriktning
Öppenhet mot havet
Området präglas av hus i park. De
öppna parkmiljöerna bör utmärka
området även i framtiden. Gaturummen kan utvecklas och områden
präglat av parkering kan omvandlas
med fler funktioner. Ytorna mellan
husen kan utvecklas och förstärkas
som mötesplatser med aktiviteter
och odlingar.

Riktlinjer för stråk
Södra vägen
Södra Vägen utgör här entré till staden
och bör ha en stadsmässig karaktär, med
byggnader som avgränsar gaturummet
och goda miljöer för att gå och cykla. Här
finns också utblickar mot fästningen som
är viktiga att ta vara på.

Riktlinjer för kvarter
A

Området har en genomtänkt öppen
struktur mot havet, med gröna miljöer
som bör bevaras. Det finns möjlighet till
förtätning om hänsyn tas till den befintliga bebyggelsen och siktlinjerna mot
havet. (Se Stadens Karaktärer 6e för mer
detaljerade riktlinjer.)

B Obebyggda ytor mot Södra vägen kan
utvecklas med ny bebyggelse som vänder
sig mot gatan och bidrar med nya kopplingar över vägen. Befintliga utsikter mot
havet bör behållas.
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C Området är formmässigt sammanhållet och relativt tätt, med litet utrymme för förtätning. Förändringar här bör
anpassas efter den befintliga bebyggelsen
och hushöjderna bör inte vara högre. (Se
Stadens Karaktärer 6f för mer detaljerade riktlinjer.)
D Möjlighet att utveckla området och
förtäta mot Södra vägen finns. Hänsyn
tas till befintlig bebyggelse och siktlinjerna mot havet. (Se Stadens Karaktärer 6e
för mer detaljerade riktlinjer.)
Övriga riktlinjer
För fördjupade riktlinjer för delar av
området se:
•

Stadens Karaktärer (2012)

Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur på kvartersmark

B
A

en

Hur påverkar förändringen möjligheten att röra sig över
de öppna ytorna som
finns här idag?

g
Vä

Hur påverkas
områdets grönområden och möjligheterna
till rekreation inom
området av den föreslagna förändringen?

ra

Husen

d
Sö

Rummen

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt
vägen
Apelviks

Stadsdelen

Form

Frågor att besvara vid förändringar i området

C
Apelviksleden
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F

Form

D

g
Vä

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt
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Funktion

Frågor att besvara vid förändringar i området
Stadsdelen

Rummen

Husen

Hur bidrar förändringen till områdets
variation av gröna
funktioner såsom
odling, lek och
rekreation?

Hur bidrar förändringen till att stråk
och gårdar präglas av
grönska och upplevs
som trygga?

Skapas förutsättningar
för centrumfunktioner?

Skapas förutsättningar för bebyggelse
som avgränsar området mot de omgivande
vägarna och att det
finns välkomnande
entréer till området i
alla väderstreck?

Bidrar förändringen till
att stora gröna
rumsligheter är omväxlande öppna och
slutna?

Representerar ny bebyggelse i området ett
uttryck för sin tid?

Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur på kvartersmark

nyttjandet. (Se Stadens Karaktärer 5a för
mer detaljerade riktlinjer.)

Södra vägen
Södra Vägen utgör här entré till staden
och bör ha en stadsmässig karaktär, med
byggnader som avgränsar gaturummet
och goda miljöer för att gå och cykla. Här
finns också utblickar mot fästningen som
är viktiga att ta vara på.

C Söderlyckans tre punkthus har en
särpräglad arkitektur, konsekvent i form
och materialval. Genom sitt nutida formspråk och tydliga struktur skapar de ett
eget balanserat sammanhang. Kompletteringar bör undvikas och förändringar
göras med hänsyn till områdets arkitektoniska kvaliteter.

A

Skolområdet tål förändringar och
högre bebyggelse då det möter Påskbergskogens uppvuxna vegetation.
Viktigt att bevara goda utemiljöer.

B Området tål viss förändring, företrädesvis genom att byggnader kan
byggas på och byggas till, men de
stora gröna innergårdarna och den gröna
kopplingen från Påskbergsskogen över
Södra vägen ska bevaras. Vid ytterligare
exploatering kan ökade investeringar
i form av exempelvis ökad skötsel av
grönytor krävas för att hantera det ökade

Planeringsinriktning
Gröna rum och kopplingar

Riktlinjer för stråk

Riktlinjer för kvarter

Område 16

D Området längs med Västkustvägen
tål större förändring vilket kan bidra till
att skapa tydligare gaturum med en mer
stadsmässig struktur. Vid förändring
krävs hänsyn till i den intilliggande Påskbergsskogen och allmänhetens tillgång
till den. Stora delar av ytorna längs med
Västkustvägen är under omvandling med
en nyligen antagen detaljplan som ska
följas. Hänsyn ska tas till Västkustvägens
funktion som huvudgata.

antagen detaljplan som ska följas. Vid
övriga förändringar bör vikt läggas vid
att skapa ett stadsmässigt gaturum längs
Södra Vägen, samt bejaka kvarterens
utblickar.

F Söderhöjd är redan bebyggt med tre
höga punkthus som kräver ett visst utrymme för att komma till sin rätt. Restriktivitet till kompletteringar inom kvarteret krävs. (Se Stadens Karaktärer 7e för
mer detaljerade riktlinjer.)

Inom området finns flertalet
gröna rum som exempelvis uppvuxna lummiga innergårdar, lekplats och skogspartier. Dessa fyller
flertalet viktiga och varierade
funktioner, samt länkar samman
flera större gröna områden. Vid
komplettering av bebyggelse bör de
de gröna rummen och
länkarna bevaras och stärkas ytterligare. Företrädesvis sker förtätning
genom byggnation på redan hårdgjorda ytor alternativt påbyggnad
eller tillbyggnad av befintlig
bebyggelse.

Övriga riktlinjer
För fördjupade riktlinjer för delar av
området se:
•

Stadens Karaktärer (2012)

E Kvarteren är en del av stadens södra
entré med utblickar mot havet, centrum
och fästningen. Här finns en nyligen
29
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Här ryms redan en
mängd uttryck. På
vilket sätt sätter den
nya bebyggelsen sin
egen prägel?

E

I

Kvarter
Mycket känsligt för förändringar
Känslig för förändring
Möjlig för förändring
Förändring är önskvärt

Förbättra kopplingar och
mötesplatser

Riktlinjer för kvarter
A Relativt sammanhållna kvarter, men
med en något friare struktur som kan
kompletteras med bebyggelse i anpassad
skala.
B

En modern form av öppen kvartersstad som kan förtätas med ytterligare
bebyggelse med liknande volym och höjd
som det befintliga. (Se Stadens
Karaktärer 5a för mer detaljerade riktlinjer.)

C

Väl sammanhållna kvarter med
begränsat utrymme för förtätning. Inga
större förändringar av struktur eller
bebyggelse inryms inom området. Vid exploatering bör hänsyn tas till naturvärden
och framkomlighet på Västkustvägen.

D Väl sammanhållna kvarter med
begränsat utrymme för förtätning. Inga
större förändringar av struktur eller
bebyggelse bör tillåtas här. (Se Stadens
Karaktärer 6c för mer detaljerade riktlinjer.)
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H

G

Planeringsinriktning

Området är generellt inte känsligt
för förändring. Då det byggts med
bostäder relativt nyligen är dock utrymmet för fler förändringar något
begränsat. Grönområden och gröna
stråk bör bevaras och förstärkas.
Området har flera olika centrum,
som delvis saknar tydliga innehåll
och kopplingar. Mötesplatser så
som torg med centrumfunktion bör
förbättras och utvecklas för en
attraktiv livs- och boendemiljö.
Därtill bör förbindelser och stråk bli
tydligare till intilliggande områden
och Varbergs stad som helhet.

org
ata
n

Breare

F

en

Hur bidrar förändringen att utveckla
de befintliga rumsligheterna som naturliga
mötesplatser?

Bre

äg
tv
us

Hur bidrar förändringen till att länka
samman området
med staden som
helhet?

Hur bidrar förändringen till att stråk
och platser präglas av
trivsel och trygghet?

Hur bidrar förändringen till att
skapa förutsättningar för bostadsmiljöer
med gröna inslag?

Vä
st k

På vilket sätt bidrar
förändringen till
områdets variation
av funktioner så som
odling, lek och
rekreation?

A

k
st
Vä

Form

Funktion

Frågor att besvara vid förändringar i området
Stadsdelen
Rummen
Husen

Ma
rm

Område 17

Grönstruktur
Värdefull offentlig grönstruktur
Värdefull grönstruktur på kvartersmark

E

Öppen struktur som kan förtätas och
byggas samman. Grönt stråk bör bevaras
och förstärkas.

F Området är under utveckling med
nyligen antagna detaljplaner som ska
följas. Ny bebyggelse i anknytning till
sporthallen bör anpassas till kommunala
behov.
G Området är under utveckling med
nyligen antagen detaljplan för bostäder
som ska följas.
H

Väl sammanhållen kvartersstruktur
med begränsat utrymme för förtätning.
Inga större förändringar av struktur eller
bebyggelse bör tillåtas här. (Se Stadens
Karaktärer 7b för mer detaljerade riktlinjer.)

I Kvarteren är relativt nyligen bebyggt
och har begränsat utrymme för förtätning. Området är slutet och förändringar bör bidra till att skapa bättre

J

kopplingar till handelsområdet i söder,
framförallt för gång- och cykeltrafik. Den
stora lekparken i mitten är en viktig tillgång. Mindre ytor med träd och buskar
bör utvecklas för friare lek och naturupplevelser.

J

Handelsområdet är idag vänt med
baksidan mot bostadskvarteren och har
dessutom bristande tillgänglighet för
gång- och cykeltrafikanter. Ny bebyggelse här kan tillföra fler funktioner. och
karaktären av extern centrumhandel bör
överbryggas genom att kvarteret tydligare
länkas samman med närområdet för gång
och och cykeltrafikanter. Vid förändringar ska hänsyn tas till Västkustvägens
funktion som huvudgata.

Övriga riktlinjer
För fördjupade riktlinjer för delar av
området se:
•

Stadens Karaktärer (2012)
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