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BAKGRUND
Hösten 2016 påtalade tillsynsmyndigheten att kommunen behövde 
agera och utreda föroreningssituationen och behovet av en sluttäckning 
på Lassabackadeponin. En förstudie påbörjades med syfte att kartlägga 
föroreningssituationen, bedöma riskerna och ta fram förslag på åtgärder samt 
att presentera förslag på utformning av området. Huvudmålet för förstudien 
är att skydda människor och miljö samt att skapa ett attraktivt naturområde. 
Förstudien har delats upp i två delar där den här rapporten endast behandlar 
utformningen. 

SLUTTÄCKNING
Lassabackadeponiområdet är cirka 19 ha stort och ligger i nordvästra Varberg. I öster 
angränsar det till järnvägen och i väster till Getteröns naturreservat. Deponering av 
avfall pågick i knappt 20 år, från 1962-1979. Avfallsmassornas mäktighet är omkring 
2-8 m, en mäktighet på 5-6 m är vanligt förekommande. Deponimassorna är mycket 
heterogena och täcks idag med ett ca 30 cm tunt lager av moränjord (sandig jord).

De dominerande avfallstyperna har utifrån en historisk inventering bedömts vara 
byggavfall, hushållsavfall, slakteriavfall och schaktmassor. En majoritet av den 
nettonederbörd som faller över deponin har i och med områdets flackhet och 
markens genomsläpplighet bedömts bilda grundvatten. I samband med infiltration 
och transport genom deponimassorna bildas lakvatten vars mottagare är Natura 
2000-området Getteröns naturreservat.

Under hösten 2016 till hösten 2017 har det genomförts miljötekniska utredningar 
för att kartlägga föroreningssituationen, bedöma riskerna och ta fram förslag 
på åtgärder. Mer information om åtgärdsalternativen finns i åtgärdsutredning 
Lassabackadeponin daterad 2017-10-27, reviderad 2018-05-04.

Illustration av ytan som sluttäcks (blå linje), ytan som får tätskikt (gull linje), lakvattenledningarnas placering och övriga 
skydd för deponin. 

Credits not available.
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Lassabackadeponin är ett välbesökt rekreationsområde som har en 
unik placering nära centrum i Varberg direkt angränsande till Getteröns 
naturreservat. På deponiområdet finns flera aktiva verksamheter och 
föreningar där Naturum och Varbergs ornitologiska förening är de största. 
I området finns även Varbergs biodlarförening som har en visningskupa 
på området och Naturskyddsföreningen som ordnar guidade turer och 
föreläsningar.

Vid entrén finns en större parkeringsplats för besökare samt ställplatser 
för husbilar och husvagnar. Naturums verksamhet kräver logistik för 
besökare, varuleveranser, sophantering med mera. Parkeringsplatser finns 
även vid Naturum och vid VOF-huset. Det går ett rörelsestråk för cykel via 
Lassavägen som också är serviceväg till järnvägen. Kattegattsleden passerar 
området och går förbi Naturum.

 

GETTERÖNS NATURRESERVAT
Ännu i början av 1930-talet var Getterön en ö, skild från fastlandet genom ett 
smalt och grunt sund. Fågellivet i området skilde sig då inte nämnvärt från 
kustens andra grunda områden. När vägen ut till Getterön byggdes bildades en 
nordlig och en sydlig vik. Den norra viken fick delvis tjäna som dumpningsplats 
för muddermassor från Varbergs hamn. Detta medförde att viken blev allt 
grundare. Det näringsrika vattnet från Himleån och utsläppen från det 
kommunala reningsverket drev på processen och medförde att viken grundades 
upp. Resultatet blev ett område rikt på föda för våtmarksfåglar. År 1970 bildades 
sedan Getteröns naturreservat.

Snart började viken växa igen. Detta fortsatte och gick så långt att hela 
områdets kvalitet som fågellokal började försämras. I början av 1990-talet 
restaurerades därför reservatet och stora vassbeväxta delar ersattes med 
öppna vattenytor samt välbetade strandängar. En damm anlades med 
häckningsöar och fågellivet är nu till och med rikare än tidigare. 

LASSABACKADEPONIOMRÅDETS NATURVÄRDEN
Lassabackaområdet består av en mosaik av naturtyper med i huvudsak 
spontant etablerad vegetation. Större delen utgörs av öppen torr till 
frisk gräsmark med partier av tät busk- och trädvegetation. Buskskiktet 
består bland annat av fläder, slån och rosor, som övergår i trädskikt 
med exempelvis björk, sälg, poppel, pil, rönn, ask och oxel. Längs med 
järnvägen och dikena är busk- och trädvegetationen frodigare, tätare och 
mer sammanhängande. Ut mot naturreservatet inramas området av täta 
slånbuskage. Den nordöstra delen av Lassabackaområdet är mer kuperad, 
med tunnare jordtäcke och berg-i-dagen, här betar nötkreatur.

Områdets mosaikartade naturmiljö med öppna gräsmarker, gläntor 
och ett välutvecklat buskskikt gör det gynnsamt för fåglar och insekter. 
Buskvegetationen är värdefull både som livsmiljö och som födoresurs. 
Inrapporterade fynd visar på en stor artrikedom av bland annat fjärilar 
och fåglar. Ett flertal av fjärilsarterna är rödlistade, såsom silversmygare, 
mindre blåvinge, mindre purpurmätare, sexfläckig bastardsvärmare och 
almsnabbvinge. Ett stort antal fågelarter finns också såsom backsvala, 
hussvala, tornseglare, sävsparv, kungsfiskare, rosenfink, hämpling och 
hornuggla.  

En naturstig löper genom området och i anslutning till denna har det gjorts 
aktiva åtgärder för att höja den biologiska mångfalden, exempelvis genom 
insådd av ängsblommor och tillskapande av en backsvalebrink. Detta har 
sannolikt medverkat till att höja områdets värde för insekter och fåglar. 

Lassabackadeponin inventerades 2014 på uppdrag av Trafikverket som 
en del i planeringen av Varbergstunneln. Området bedömdes till den 
näst högsta naturvärdesklassen, högt naturvärde (klass II), på grund av 
förekomsten av rödlistade arter och dess mosaikartade vegetationsstruktur. 
Området bedömdes även ha stor betydelse för biologisk mångfald i ett 
landskapsperspektiv då de flesta kringliggande marker redan är exploaterade 
genom bebyggelse eller infrastruktur.

Översiktsbild.

Credits not available.
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GETTERÖNS NATURUM 
På Lassabackadeponin ligger Getteröns Naturum - nära staden och intill 
ett av nordeuropas fågelrikaste områden. Antalet besökare ökar för varje år. 
2016 blev det Varbergs största besöksmål med drygt 80 000 besökare och 
cirka 34 000 personer deltog i aktiviteter, visningar eller guidade turer.  

Naturum Getterön erbjuder bland annat guidningar, utställningar, 
föreläsningar och barnaktiviteter. På naturum finns ett kafé, som säljer 
hembakat och ekologiskt samt en kikarbutik med ett brett utbud av 
friluftsartiklar. 

Naturums uppgift är att inspirera människor att upptäcka naturen och ta 
sig ut i naturen. Genom att ha ett brett programutbud med bland annat 
fågelguidningar, växtvandringar, småkrypssafari, fjärilsguidningar, 
humlesafari mm lockar naturum Getterön idag en bred publik. Antalet 
besökande familjer och barn har ökat mycket de senaste två åren. 

Årligen besöker över 1000 skolelever naturum, främst skolelever från 
Varbergs kommun. Naturum Getterön erbjuder skolorna gratis fågel- och 
naturguidningar under hela året. Under maj anordnar naturum Getterön 
tillsammans med Varbergs kommun ett stort skolevenemang på naturum, 
där alla femteklassare i Varberg bjuds in.
 
VARBERGS ORNITOLOGISKA FÖRENING (VOF)
VOF har ett klubbhus som ligger i nordvästra delen av deponin. Där driver 
de ett vandrarhem. Föreningen arbetar för att stimulera fågelintresset 
genom utflykter, studiecirklar och föredrag och är till för fågelintresserade 
i alla åldrar. 

VOF är även huvudman för Getteröns fågelstation där ringmärkning 
av fåglar sker. Ringmärkningen vid fågelstationen startade 1958 och 
sker från mitten av juli till november. Med hjälp av fågelräkningarna 
kan forskarna följa förändringar i den svenska fågelfaunan och söka 
förklaringar till förändringarna, som klimatförändringar eller förändringar 
i odlingslandskapet. Fåglar är goda indikatorer på hur natur och miljö mår 
eftersom de är förhållandevis lätta att studera och räkna.

Foton från lassabackadeponiområdet till vänster.



ANGRÄNSANDE PROJEKT
Lassabackadeponin ligger centralt placerad i Varberg och det finns flertalet 
angränsande projekt som påverkar och kommer påverkas av områdets 
sluttäckning. Tre angräsande projekt värda att nämnas är Varbergstunneln 
och behovet att samordna massor, det planerade nya våtmarksområdet och 
den nya stadsdelen Västerport.

SAMORDNING MED VARBERGSTUNNELN
Det behövs stora mängder massor för en sluttäckning av Lassabackadeponin 
vilket genereras i samband med byggnationen av Varbergstunneln. Båda 
projekten har stor nytta av att de samordnas.  Massorna från Varbergstunneln 
gör att sluttäckningen går relativt snabbt att genomföra då stora mängder 
massor genereras under en kort tidsperiod och den stora mängden massor 
möjliggör att hela området kan sluttäckas. 

Lokalt omhändertagande av Varbergstunnelns överskottsmassor innebär 
även en stor miljövinst i form av minskade transporter och en stor 
kostnadsreducering för sluttäckningen. 

NYTT VÅTMARKSOMRÅDE I NORR
Norr om Lassabackadeponiområdet planeras en ny tillgänglig våtmark, 
ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen, Trafikverket och Varbergs 
kommun. Våtmarken blir ett bra komplement till Getteröns naturreservat 
där det råder tillträdesförbud året runt. Våtmarken kommer vara tillgänglig 
för människor att röra sig igenom och området kommer vara en plats där 
mindre känsliga fågelarter trivs. 

NÄRHET TILL VÄSTERPORT
Strax söder om Lassabacka ligger Varbergs hamn varav delar omfattas av 
stadsbyggnadsprojektet Västerport. Västerport är Varbergs nya centrala stadsdel. 
Här planeras för 2 500 bostäder och många nya mötesplatser.

I och med utbyggnaden av Västerport förtydligas Lassabackadeponiområdets 
roll som en viktig del i  stadens grönstruktur. Det kommer att bli möjligt 
att röra sig längs hamnområdet till Lassabackadeponiområdet och området 
kommer i framtiden utgöra ett viktigt rekreationsområde för den nya 
stadsdelen såväl som för de norra delarna av Varbergs stad, se illustration 
från planprogrammet för Västerport. 

PLATSENS POTENTIAL 
Lassabackadeponin har förutsättningar att bli en unik plats. Närheten 
till staden, platsens historia och läget vid ett av nordeuropas fågelrikaste 
områden tillsammans med den nu uppkommna möjligheten att skapa ett 
variationsrikt landskap ovan sluttäckningen gör att området kan utvecklas 
till en unik destination i Sverige.

Arbetet med Västerport och förtätningsstrategin för Varberg påminner oss 
om vilka kvaliteter som behövs för att våra städer ska bli attraktiva att bo i. 
Människan behöver naturen för att må bra, där är kopplingen mellan staden 
och grönområden viktig. Med den förtätning av staden som pågår är det 
viktigt att ha kvar stora naturområden nära staden för att behålla Varbergs 
kvaliteter som en god livsplats. 

Områdets stora potential bekräftas utifrån flera olika aspekter: 
• Befintlig del i stadens grönstruktur
• Naturum Getterön är ett av Varbergs största besöksmål 
• Utvecklingen av området stöds av flertalet av kommunens mål och 

riktlinjer

BEFINTLIG DEL I STADENS GRÖNSTRUKTUR
Området är en del av stadens övergripande grönstruktur, i enlighet med 
kommunens grönstrategi. Området är en del i den grönstruktur som går 
i nord-sydlig riktning längs kusten, det så kallade kuststråket. Kuststråket 
går i mötet mellan hav och land och är viktigt både för rekreation och 
fågelliv. Kuststråket är välanvänt, längs stråket finns många mötesplatser 
och naturupplevelser som strandpromenaden, Varbergs fästning och flera 
kommunala badplatser. Naturum utgör redan idag en av mötesplatserna 
längs kuststråket. 

Idag är naturområdet på Lassabackadeponin bara delvis tillgängligt för 
besökare. Det går att röra sig längs Naturum, Lassavägen och på en mindre 
naturstig genom området. Naturmarken på deponin är väldigt ojämn och 
gropig och avfall kan dyka upp i håligheter, och det är inte många som rör 
sig på naturmarken idag.

Vid en utveckling av lassabackadeponin kan området omvandlas till ett 
tillgängligt stort rekreationsområde. Området har stor potential att förstärka 
kuststråket och öka dess betydelse för rekreation.

VARBERGS STÖRSTA BESÖKSMÅL
Naturum Getterön är som nämnts redan ett av Varbergs största besöksmål 
och antalet besökare ökar för varje år. Vid utveckling av Lassabackadeponin 
till ett område med fler naturvärden kan den pedagogiska verksamheten 
utvecklas ytterligare och området blir mer intressant att utforska för både 
stor och liten. 

Fler lockas att besöka platsen och Naturum Getterön har möjlighet att 
utöka sin verksamhet och förverkliga sitt uppdrag att inspirera människor 
att upptäcka naturen.
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Illustration från planprogrammet i Västerport, i illustrationen syns 
tillkommande grönstruktur i Västerport och stadsdelens närhet till 
Naturum och Lassabackaområdet.



UTBLICK : OSET OCH RYNNINGEVIKEN I ÖREBRO
Vid Hjälmarens strand i Örebro ligger Oset och Rynningeviken. Där finns 
en fantastisk och omväxlande natur med ett rikt fågel- och växtliv. För 
besökaren finns raststugor, grillplatser och naturliga utflyktspunkter, cykel- 
och promenadvägar samt mötesplatsen Naturens hus. Men det har inte 
alltid varit så. I över 100 år var området stadens bakgård – här placerades 
hushållssopor, schaktmassor och annan bråte från militär och industrier. 

Kvar fanns ett förorenat, förstört och igenväxt landskap. Men också en 
vilja att återskapa delar av den natur som hade försvunnit. Från början av 
90-talet och 20 år framåt genomfördes en stor restaurering av landskapet. 
Marken sanerades, soptipparna täcktes in ordentligt och slyskogen röjdes 
bort. Istället skapades nya våtmarker, betesmarker och ängar – till glädje 
för både växter, djur och människor. Den fula baksidan förvandlades till ett 
attraktivt utflyktsmål som välkomnar alla! 

Restaureringen av området har naturligtvis inneburit stora kostnader 
men investeringen har visat sig vara lönsam, bland annat märks detta i att 
omgivande fastigheters värden har ökat betydligt.  Mer information finns på 
Örebro kommuns hemsida, se även bilder nedan.

Det finns stor potential att göra något liknande i Varberg genom att binda 
samman och tillgängliggöra naturområdena på Getterön, Trönningenäs 
och framtida stråk längs Himleån. Genom att skapa ett tillgängligt 
rekreationsområde med höga naturvärden kan naturområdet på 
Lassabackadeponin med Naturum i centrum blir en naturlig port till ett 
framtida sammanknutet större rekreationsområde. 

”Getteröområdet håller nationell och internationell klass för utveckling av 
naturturism. Varberg har potential att bli en av västkustens attraktivaste 
städer med en blandning av fina boendemiljöer och en lättillgänglig närnatur” 
(citat Mats Rosenberg som drivit utvecklingen av Oset och Rynningaviken)

Illustration från kommunens grönstrategi som visar befintliga (gröna) och potentiella (grönrandiga) huvudstråk i Varbergs tätort. Las-
sabackaområdet och framtida våtmarksområde är markerade i respektive ljust grönt och blått.
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En hållbarhetsscanning, måluppfyllnad mot centrala styrdokument, har 
utförts för projektet. Scanningen visar att utvecklingen av Lassabackade-
ponin i samband med sluttäckningen ligger i linje med flertalet av kom-
munens prioriterade målområden i centrala styrdokument.

I tabellen nedan sammanfattas vilka strategier, riktlinjer och politiska mål 
projektet har potential att stärka (grön markering). För ytterligare några 
målområden finns en framtida potential som området kan uppfylla
om kommunen fortsätter utvecklingen (gul markering). 

På raden längst ned står en kort kommentar till varför målet stärks av pro-
jektet. Ytterligare information om hållbarhetsscanningen finns i bilaga 1

VISION VARBERG HÅLLBARHETSMÅL 2017-
2025

KOMMUNFULLMÄKTIGES 
MÅL OCH INRIKTNING

HAMN- OCH GATUNÄMN-
DENS PRIORITERADE MÅL-
OMRÅDEN

GRÖNSTRATEGI - SIMMA, 
LEK OCH SVÄRMA

TRAFIKSTRATEGI 2030

Vision Varberg 2025 slår fast att 
kommunen ska utvecklas mot att bli 
Västkustens kreativa mittpunkt. För 
att nå dit krävs nytänkande, framå-
tanda, kunskap och mod.

 Delaktighet
 Hållbarhet

Varberg visar vägen/ Livskraftiga 
ekosystem

 Varbergs kommun bidrar till 
att minska förekomsten av gifter i 
ekosystemen lokalt och globalt

 Varberg bevarar och utvecklar 
ekosystemtjänsternas funktion och 
kvalitet

 I Varberg minimeras klimatpå-
verkan från resor och transporter 

Hållbar resursanvändning
 Varbergs kommun utmärker 

sig inom effektiv energianvänd-
ning och stimulerar energismarta 
livsstilar

 Våra konsumtionsmönster rättar 
sig efter naturens resurser och 
kretslopp

Välmående samhälle
 Varberg erbjuder en attraktiv 

och hållbar livsmiljö där människor 
trivs stannar kvar och flyttar in

 Varberg har västkustens bästa 
förutsättningar för en hälsosam 
livsstil

 I Varberg har alla invånare 
möjlighet att finna en meningsfull 
sysselsättning

 Varberg är ett inkluderande och 
rättvist samhälle

 Varberg är en magnet för kreati-
va människor med hållbara verk-
samheter

Miljö och Klimat
 Förenkla för människor så att fler 

gör det som är bättre för miljön

Hälsa och Social sammanhållning
  Bättre hälsa genom att inspirera 
till ett aktivt liv

 Delaktigheten i samhället ska    
öka

Goda offentliga miljöer för en god 
livskvalitet och ett trivsamt boende

 Utveckla och bind samman kom-
munens gröna stråk så att de i högre 
grad kan bidra med ekosystemtjäns-
ter som rekreation, biologisk mång-
fald och social samvaro

Säkra, effektiva och hållbara resor och 
transporter

 Öka andelen hållbara resor och 
transporter

 Förbättra trafiksäkerheten och 
restidskvoten längs våra arbetspend-
lingsstråk och tvärstråk

Varberg – en attraktiv kommun att 
vistas i

 Utveckla kommunens kust- och 
strandliv, och aktiviteter kopplade 
till hav, sjöar och vattendrag året om

Vatten, vatten, vatten
 Planera en kust för alla
 Röra sig längs vattendrag

Förtäta med grönt
 Förtäta med upplevelser och aktivi-

teter
 Förtäta med biologiska värden
 Skydda grönområden med höga 

natur- och rekreationsvärden
 Utnyttja ekosystemens tjänster

Ett variationsrikt landskap
 Utveckla olika landskapstyper, ka-

raktärer och biotoper
 Utveckla utflyktsområden
 Gör plats för hotade arter och bioto-

per
 Ta vara på karaktärsfulla uttryck i 

gestaltning
 Sköt mer, sköt annorlunda, sköt inte 

alls

Du kan, du får, du vågar   
 Ge förutsättning att delta och sätta 

avtryck
 Blanda aktiviteter och tillåt tillfälliga 

evenemang 
 Skapa plats för skolan utomhus

Till fots och i rörelse
 Bind samman upplevelser och akti-

viteter
 Gör utemiljön tillgänglig
 Informera och kommunicera
 Skapa lekfulla miljöer

 Transportefterfrågan och/eller 
transportberoendet måste minska - 
samtidigt som kommunens tillväxt inte 
hämmas

 Fordon och infrastruktur behöver 
vara mer miljöanpassade/hållbara

 Hållbart resande - Värna allmänhe-
tens tillgång till kusten gång cykel till 
rekreationsområden

Ett stort område med potential att 
bli ett utflyktsmål för hela västkus-
ten.

Området har potential att bli ett 
stadsnära utflyktsmål och mötes-
plats som kan nyttjas för kunskaps-
spridning och dialog gällande miljö 
och hållbara livsstilar där Varberg 
visar vägen.

Området har stor potential att bidra 
till lärande, en aktiv fritid och delak-
tighet.

Området är redan en del i kommu-
nens övergripande grönstråk och 
kommer med en utveckling förstärka 
kuststråket och förbättra närheten till 
grönområden för tillkommande och 
befintliga bostadsområden i Varberg.

Storleken på området, förslag till inne-
håll och dess placering i staden bidrar 
till att många av gränstrategins riktlinjer 
kan uppnås i projektet.

Målen uppfylls exempelvis genom möj-
lighet att ordna tillgänglighet utan bil 
och att cykeltillgången är god med Katte-
gattsleden och rörelsestråk för cykelpend-
ling genom området.

SAMHÄLLSNYTTA - UPPFYLLNAD AV POLITISKA MÅL OCH STRATEGIER



UTFORMNING
Vid utformningen av sluttäckningen för deponin har stor vikt lagts vid de 
förutsättningar som ges av platsens befintliga värden och verksamheter 
samt sluttäckningens tekniska krav. Vad är viktigt att bevara och vad kan vi 
göra ovanpå en sluttäckt deponi?

Det har även varit viktigt att utformningen lever upp till tidigare kommunala 
beslut som uppmanar till mod och nytänkande med förhållningssätten 
hållbarhet och delaktighet. Kommunens strategier och visioner har fått oss 
att ställa frågan: Vilken potential finns?

UTGÅNGSPUNKTER 
Platsens befintliga värden och verksamheter samt sluttäckningens tekniska 
krav har gett följande förutsättningar för utformningen:

• Masshantering, en sluttäckning kräver stora mängder massor vilket 
genereras av projekt Varbergstunneln och eventuellt även genom massor 
från kommunens egna anläggningsarbeten.

• Omfattning på sluttäckningen har bestämts utifrån det åtgärdsförslag 
som antogs i kommunfullmäktige i december 2017. I arbetet med 
utformningen har åtgärdsalternativ C varit utgångspunkten, det har 
därför antagits att Lassadiket kulverteras och att ca 5 ha av deponins 
centrala delar täcks med tätskikt. I april 2018 beslutade KS att 
inte kulvertera Lassadiket och gå vidare med åtgärdsalternativ D. 
Skisserna och kalkylerna har inte justerats utifrån den förändringen då 
skillnaderna i utformning och kostnader inte bedömts påverkas i någon 
större utstäckning. 

• Områdets geotekniska förutsättningar, sluttäckningens uppbyggnad 
och behov av ytvattenavrinning samt skydd av tätskikt har varit 
utgångspunkt för det kulliga landskapet och hur vegetation och 
byggnader kan hanteras.

• Befintliga verksamheter. Idag lockar både Getteröns naturum och VOF 
besökare till området. Flera förskole- och skolklasser besöker också 
området och det finns en uppskattad naturstig med information om 
naturvärden på platsen. Verksamheterna har inspirerat oss att arbeta 
med upptäckarglädje, information och pedagogik i utformningen.

• Befintliga naturvärden på deponin och behovet av återskapande av 
dessa har inspirerat oss att utveckla naturvärdena ytterligare   genom att 
skapa flera olika naturtyper som attraherar olika växter och djur.

• Norrakuststammen, en överföringsledning för spillvatten, går genom 
lassabackaområdet. Ledningen har lagts på befintlig markyta i den nya 
Lassavägens dragning för att inte hindra utformningen.

• Pumpstation för dagvatten. För att förebygga översvämningar i staden i 
samband med kraftiga regn och höga havsvattennivåer kommer VIVAB 
att anlägga en pumpstation i anslutning till Monarkdiket.

FRÅN FLACKT TILL KULLIGT LANDSKAP
När deponin sluttäcks formar massorna ett böljande landskap med flera 
stora kullar. Kullarna är lägre i väst, nära Naturum, och ökar i höjd österut 
mot järnvägen. Lassavägen går i en dalgång genom det kulliga landskapet i 
sydnordlig riktning. 

Till större delen föreslås ett öppet, betat landskap, vilket skapar möjlighet 
till vackra vyer ut mot Getteröns naturreservat och landskapet runtom. 
Det kulliga landskapet ger ekologiskt och rekreativt intressanta miljöer 
där mångfalden av platser i olika väderstreck och solförhållanden skapar 
förutsättningar för olika naturtyper, fåglar och insekter. 

Illustration av det nya kulliga landskapet, vy österut från naturreservatet.

Illustration av det nya kulliga landskapet, vy norrut längs Lassavägen strax innan den delar sig.
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För att på bästa sätt ta hänsyn till platsens befintliga värden och verksamheter 
samt att lyfta platsens potential påbörjades arbetet med utformningen genom 
en workshopserie med specialinbjudna deltagare (se sid 1). Workshoparna 
har gett oss en tidig kunskapsinhämtning om området och förslagen blir 
genom det arbetssättet mer träffsäkra utifrån både funktion och estetik. De 
får dessutom en bred förankring.

Förslaget ”Destination Strandbacka” var det slutliga förslag som togs fram 
i samband med workshopserien. Det är ett ambitiöst förslag som stämmer 
väl med Varbergs vision 2025 där vi tillsammans uppmanas att i små och 
stora beslut använda oss av nytänkande, framåtanda, kunskap och mod och 
att främja hållbarhet och delaktighet.

Idag bedöms det gamla deponiområdet ha högt naturvärde genom 
förekomst av flera rödlistade arter och en mosaikartad vegetationsstruktur 
som bland annat ger en rik insekts- och fågelfauna. Länsstyrelsens beslut 
om tillstånd för sluttäckningen avseende påverkan på Natura2000-området 
är förenat med följande villkor: 

”Återställningen av deponiområdet till naturmark ska genomföras med 
stor hänsyn till omgivningens höga naturvärden, t.ex. avseende val av 
material i ytskiktet, vid insådd och plantering av vegetation samt vid 

val av arbetssätt.”

Med utgångspunkt i länsstyrelsens krav på återställning av naturområdet 
ovan deponin utformades ett mindre ambitiöst förslag, kallat ”Naturområde 
Strandbacka”. Detta alternativ utvecklar inte området utan återskapar de 
naturvärden som finns på området idag och uppfyller länsstyrelsens krav.

I samband med workshopserien och presentationen av ”Destination 
Strandbacka” fick deltagarna göra en prioritering av vilka delar av förslaget 
som var viktigast att behålla. 

Parallellt med det gav arbetet med det minst ambitiösa förslaget ”Natur-
område Strandbacka” en god bild av vad som måste till för att uppfylla 
Länsstyrelsens krav.

Ett tredje alternativ ”Strandbacka Utflyktsmål” arbetades därefter fram och 
förslaget innebär en medelväg mellan de två tidigare förslagen. 

”Strandbacka Utflyktsmål” utvecklar området på många plan men det 
har gjorts en tydlig prioritering av innehållet.  Fokus ligger på att öka den 
biologiska mångfalden och att skapa nya mötesplatser intill Naturum.
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FÖRSLAG

Förstudien föreslår att Lassabackadeponin ska utvecklas och utformas enligt 
”Utflyktsmål Strandbacka”. Förslaget kommer att beskrivas i sin helhet på 
kommande sidor.

Därefter presenteras de två alternativ som har valts bort: ”Destination 
Strandbacka” och ”Naturområde Strandbacka”. Vid presentationen av dessa 
ligger fokus på vilka skillnaderna är gentemot ”Utflyktsmål strandbacka”.

Vid studier av äldre kartor hittade projektgruppen information om att en 
gård som hette Strandbacka låg i området innan det blev en deponi. Projekt-
gruppen för utformningen har därför valt att kalla de olika förslagen som 
tagits fram för Strandbacka.



BEFINTLIG MARKNIVÅ

RUDERATMARK
Nära gångvägen till Naturum 
föreslås ett större sandigt parti med 
ruderatväxter. En del av detta område 
förelås betas, vilket är bra då klövarna 
rör om i marken och skapar öppna 
områden för olika insekter. 

I söder av ruderatmarksområdet ger 
branta  sandiga slänter backsvalorna 
möjlighet att sätta bo.

MÖTESPLATS VID NATURUM
Nära Naturum skapas en större mötesplats som avgränsas av träväggar och sittgradänger 
i öster upp mot kullarna. Träväggarna utgör karaktäristiska element i landskapet och ska 
väcka intresset för området och hur det har skapats. 

Mötesplatsen skapar möjlighet för uteservering under trädkronorna, glasmontrar för 
permanenta och tillfälliga utställningar och blir en naturlig samlingsplats i området.

Träväggarna kan användas för utställningar, fågel- och insektsholkar med mera. Flera 
aktiviteter och olika ängsytor koncentreras till området längs stråket förbi Naturum, såsom 
lek för barnen, utökad biodling, ruderatmarksområde, flera olika ängar och sädesfält. 

BUSKAR
I öster föreslås en stor plantering med 
många buskar och ungträd (mindre 
trädstorlek vid plantering) som kan 
utvecklas till skogsmiljöer. I söderläge 
på kullarna skapas stora, artrika bryn 
med många bärbuskar.

GRÄSYTA OCH LEK
Intill sittgradängerna föreslås en större 
gräsyta som klättrar upp på kullarna. 
På gräsytan skapas lekmiljöer med 
naturlek som tema.

Illustration av den nya mötesplatsen vid Naturum, vy norrut längs gång- och cykelvägen.

Illustrativ sektion genom hela området.

FÖRESLAGET ALTERNATIV ”UTFLYKTSMÅL STRANDBACKA”
Målet med utformningen är att naturområdet ska bli ett utflyktsmål för alla boende i Varbergs kommun. En mosaik av naturtyper, utsiktstorn, lockande naturlek 
och ett böljande landskap skapar tillsammans med en större mötesplats vid Naturum attraktivitet och en unik karaktär. Utsiktstornet, med dess gestaltning och 
fantastiska utsikt, blir en identitetsskapande byggnad som ytterligare bidrar till områdets attraktionskraft.

ÄNGAR OCH SÄDESFÄLT
Ledord för utformningen är ökad 
biologisk mångfald. Det stora området 
rymmer flera växtsamhällen, bland 
annat olika ängar som attraherar 
fjärilar, bin och humlor. Sädesfält med 
exempelvis solrosor och raps ger både 
vacker blomning och föda åt olika fåglar 
vintertid.
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ENTRÉ OCH TOALETT
Parkeringen får en tydligare utformning och området 
runt parkeringen knyts samman med stråket längs 
Naturum genom dess gestaltning. Besökaren rör sig 
genom ytor av olika karaktär: ängsytor, buskage och 
glesa trädplanteringar om vartannat vilket förstärker 
utsikten mot naturrestervatet. I norra delen föreslås en 
labyrint av olika pilar och sälg. Växtligheten i det här 
området föreslås planteras innan sluttäckningen börjar 
och är även tänkt att kunna användas för ringmärkning. 

Offentlig toalett byggs norr om parkeringen, antalet 
parkeringsplatser ökar och husbilsplatserna föreslås 
få en ny placering nära Monarkdiket. Bussar får en 
egen vändslinga och upp till 4 bussar kan stå norr om 
parkeringen. 

BETESMARKER OCH 
FAUNA
En stor del av området föreslås betas.
Enstaka buskar och mindre träd i 
betesmarkerna ger variation. 

I hela det öppna landskapet föreslås att 
stenhögar, faunadepåer av död ved och 
holkar för både insekter och fåglar byggs 
upp. Holkarna och faunadepårena 
utformas med en enhetlig karaktär 
vilket förstärker områdets identitet.

INFORMATION, LEK 
OCH PEDAGOGIK
Leken i området föreslås ske på naturens 
villkor med syfte att vara utbildande. 
Nära Naturum byggs lekmiljöer i form 
av olika fågelbon upp.

Mångfalden av olika biotoper skapar i 
sig en god bas för nyfikenhet, lärande 
och pedagogik. Fina skyltar i området 
föreslås som både berättar om områdets 
historia och om de olika naturtyperna.

TILLGÄNGLIGHET
I området anläggs flertalet gångvägar, 
en central gångslinga föreslås bli 
tillgänglighetsanpassad för att bjuda in 
alla att vistas i naturområdet. Utöver 
denna föreslås en ”yttre” slinga för de 
som vill gå längre promenader. Små 
informationsplatser med skyltar och 
sittplatser anläggs längs gångvägarna.

Området från parkeringen upp 
till Naturum och VOF (Varbergs 
ornitologiska förening) föreslås 
belysas med pollare, vilket gör 
området användbart en större del av 
året. Belysning kan också integreras 
i träväggen, sittgradängerna och 
glasmontrarna.

GRILL
På en av kullarnas topp, 
placeras en mindre grillplats 
med vacker utsikt och 
naturlik karaktär.

UTSIKTSTORN
I norr byggs ett utsiktstorn 
med stark karaktär, här 
finns en fantastisk vy och 
ett lekfullt innehåll.
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BEFINTLIG MARKNIVÅ

GRILL OCH LEK
Centralt i området, vid Lassavägen, 
skapas en samlingsplats för bland annat 
grillning. Här integreras vindskydd och 
klätterlek i samma slags trävägg som 
utanför Naturum och flera sittplatser 
skapas i form av sittgradänger.

Illustrativ sektion genom mötesplatsen vid Lassavägen.

BORTVALT ALTERNATIV 
”DESTINATION STRANDBACKA”
Målet med utformningen är att naturområdet ska bli en destination, ett resmål 
i sig, med besökare från hela regionen som lockas till en mosaik av naturtyper, 
spännande mötesplatser med en unik karaktär, naturlek och en fantasktisk utsikt 
från tornet. Förslaget är mer innehållsrikt än det som förstudien föreslår att 
kommunen ska satsa på. Det finns stora likheter med ”Utflyktsmål Strandbacka”, 
då grunden i utformningen är densamma. Däremot tillkommer i detta förslag 
en damm och fuktäng samt ytterligare en större mötesplats med grill och lek. 
Dessa beskrivs nedan.

DAMM OCH FUKTÄNG
I en försänkning mellan några av 
kullarna föreslås en damm och en 
fuktäng med sin specifika flora och 
fauna.  Stenhögar i närheten av 
dammen ger bland annat grodor 
övervintringsmöjligheter. 

Vid dammen skapas en lekfull miljö 
med hoppstenar och spänger.
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BÖLJANDE ÄNG 
För att ersätta befintlig variationsrik markflora 
föreslås en större äng på kullarna nära fågelre-
servatet. Örterna lockar insekter, fjärilar och 
fåglar.

GRÄSYTA
Nära Naturum skapas en större gräsyta. Området är flackt och har en mjuk form för att skapa 
en naturlig övergång till det kulliga landskapet. På gräsytan skapas möjlighet till tillfälliga 
utställningar och olika sponatana aktiviteter.

Illustration av gräsytan framför Naturum, vy norrut längs gång- 
och cykelvägen.

BORTVALT ALTERNATIV 
”NATUROMRÅDE STRANDBACKA”
Målet med utformningen är att återskapa ett naturområde med liknande värden 
som platsen har idag. Befintliga verksamheter, Naturum och VOF, lockar besökare 
som nu även kan röra sig med större trygghet i ett böljande beteslandskap. 
Förslaget innebär en enklare utformning av området. Istället för en mosaik 
av ängar och sädesfält föreslås ett större ängsområde samt ruderatmarken i 
söder. Dessa ersätter den ängsmark som finns på platsen idag. Öppna gräsytor 
intill Naturum ger möjlighet till olika aktiviteter för besökare. Ingen specifik lek 
anläggs och endast enklare skyltar med information om de naturtyper som finns 
föreslås. Utformningen av entrén och en tillgänglig gångväg genom området 
kvarstår. Skillnaderna från ”Utflyktsmål Strandbacka” beskrivs nedan.

UTSIKT
På kullarnas höjder värnas 
utsikten och enklare 
sittplatser föreslås. 

BETESMARKER OCH 
FAUNA
En stor del av området föreslås betas. 
Enstaka buskar och mindre träd i 
betesmarkerna ger variation. 

I hela det öppna landskapet föreslås att 
enklare stenhögar och faunadepåer av 
död ved läggs ut.

INFORMATION
Fina skyltar i området föreslås som 
både berättar om områdets historia och 
om de olika naturtyperna.

GRILL
På en av kullarnas topp, 
placeras en mindre grillplats 
med vacker utsikt och 
naturlik karaktär.



KOSTNADER OCH VÄRDERING

KOSTNADER
Kostnaden för de tekniska åtgärderna (alternativ D) i sluttäckningen är 
beräknade till 54 miljoner kronor.

Det minst ambitiösa alternativet ”naturområde Strandbacka” innebär att 
Länsstyrelsens krav på återställning uppfylls och beräknas kosta ytterligare 
23 miljoner utöver kostnaden för de tekniska åtgärderna. 

Det alternativ som förstudien föreslår ”utflyktsmål Strandbacka” kostar 33 
miljoner kronor, 10 miljoner mer än ”naturområde Strandbacka”.

”Destination Strandbacka” kostar 41 miljoner kronor, 18 miljoner mer än 
”naturområde Strandbacka”.

Investerings- och driftskostnaderna för de olika alternativen presenteras 
tillsammans med kostnaden för åtgärdsalternativet i diagrammen intill. 
Detaljerad information om respektive investerings- och driftskalkyl för de 
tre förslagen finns i bilaga 2-4.

VÄRDERING 
För att tydliggöra vilka olika värden de tre alternativen ger upphov till har förslagen 
analyserats och värderats utifrån åtta värden; unikt, attraktionskraft, rekreation, 
pedagogik, lek/barnaktiviteter, insekter artdiversitet, fåglar artdiversitet och 
biologisk mångfald. 

Utgångspunkten har varit hur området är idag och hur de olika värdena förändras 
beroende på utformningen av platsen. Det är projektgruppen för utformning 
som har analyserat förslagen och analysen är subjektiv, men ger förhoppningsvis 
en tydlig bild av vad förslagen innebär. Resultatet syns i rosdiagrammen till höger. 

Förvaltningens förslag är att anta alternativ ”utflyktsmål Strandbacka” som ligger 
mittemellan de två andra förslagen både gällande dess kostnader och värden. 
Förslaget utvecklar områdets attraktionskraft, rekreationsvärde, biologiska 
mångfald, lekvärde och pedagogiska potential. Det har gjorts en tydlig prioritering 
av innehållet och för kostnadsskillnaden mellan ”naturområde Strandbacka” och 
”utflyktsmål Strandbacka” ökar värdena i området väsentligt.

Värdeordens betydelse
Med unikt menar projektgruppen det som blir unikt för platsen, inte unika 
fåglar eller växter, utan en unik utformning eller ett unikt innehåll. 

Attraktionskraft hänger ihop med unikt och hur platsen lyckas locka 
besökare: ”Hur lockas besökare hit?” ”Vill besökare komma tillbaka?” 
Workshopdeltagarna är överens om att områdets stora styrka är och bör 

förbli att vara ett intressant naturområde med aktiviteter som också fyller 
en pedagogisk funktion. 

Rekreation betyder ”återhämtning i en stärkande miljö” och är av stor 
betydelse för människors hälsa och livskvalitet, och rekreation i utemiljö 
är en viktig del av människors möjlighet att återhämta sig från vardagens 
stress och krav. Rekreationsvärdet ökar om det finns gångvägar, grillplatser, 
möjlighet till vila samt vistelse i ett attraktivt landskap.

I detta fall betyder värdet lekvärde inte en traditionell lekplats utan mer 
lekfulla/pedagogiska inslag i en naturmiljö. 

Den pedagogiska potentialen påverkas av mängden olika miljöer att uppleva 
och lära sig om. Idag finns flera pedagogiska aktiviteter som styrs av 
Naturum och i viss mån VOF (Varbergs ornitologiska förening).

Insekterna och fåglarnas artdiversitet påverkas av mängden olika naturtyper. 
Biologisk mångfald betyder variationen mellan arter och livsmiljöer. 

Likheter och skillnader
Alla förslag innehåller ruderatmark, ängar och betesmark, vilka gynnar fågel- 
och insektslivet. ”destination Strandbacka” och ”utflyktsmål Strandbacka” 
innehåller dessutom olika sorters ängar och sädesfält med exempelvis 
solrosor och raps som kan ge föda åt vissa fågelarter under vintern. 

För fåglarnas del innebär alla alternativ till en början en försämring jämfört 
med idag, det tar tid för vegetationen att återetablera sig. Vid analysen har 
istället utvecklingen på sikt värderats och bedömningen är då att det skapas 
lika bra och till och med bättre miljöer för många av fågelarterna. För att 
inte försämra för växt- och djurlivet jämfört med idag ingår det i alla förslag 
att stora områden planteras med buskar. Då det rör sig om stora ytor kostar 
detta mycket pengar.

Alla förslag har också med en tillgänglig slinga genom området och både i 
”destination Strandbacka” och ” utflyktsmål Strandbacka” finns en förlängd 
slinga med större möjligheter till rekreation, omväxling och information. 

I alla förslag får parkeringen en tydligare utformning och området runt 
parkeringen blir i högre grad en del av helheten. Vid entrén föreslås också 
nya offentliga toaletter.

”Naturområde Strandbacka” värnar i huvudsak de ekologiska värdena 
samt bibehåller ett stadsnära grönområde med möjlighet till rekreation. 

FÖRESLAGET ALTERNATIV: UTFLYKTSMÅL STRANDBACKA



Målgruppen för detta alternativ är i huvudsak personer med stort befintligt 
naturintresse.

Den huvudsakliga samhällsnyttan med alternativen ”utflyktsmål 
Strandbacka” och ”destination Strandbacka” är att målgruppen breddas till 
att omfatta alla Varbergsbor såväl som mer långväga besökare. 
Tillkommande värden bedöms bli:
• Attraktivt rekreationsområde för fler målgrupper, även utanför Varberg 
• Utvecklat besöksmål för turism
• Stor potential att nyttja Lassabacka för social hållbarhet som mötesplats, 

en plats där olika Varbergsbor kan mötas tillsammans med tillresta 
besökare. I Naturområde Strandbacka behöver andra ytor i kommunen 
avsättas för offentliga mötesplatser.

• Stor potential att nyttja området för kunskapsspridning och dialog med 
invånare avseende miljö och hållbara livsstilar

 
Området är idag skapat av människan och både ”destination Strandbacka” 
och  ”utflyktsmål Strandbacka” framhäver att det är ett konstgjort landskap 
genom utformningen av den stora mötesplatsen vid Naturum. Träväggarna 
och sittgradängerna runt mötesplatsen signalerar att kullarna är konstgjorda 
och skapar en stark identitet till platsen. Utsiktstornet utgör en visuell 
symbol för området och kan bli en entrépunkt norrifrån för Varberg. Tornet 
kommer att resa sig högt över kullarna och locka besökaren att utforska hela 
området och landskapet bortanför. Mötesplatsen och utsiktstornet skapar 
attraktivitet, identitet och främjar rekreation genom en unik utformning. 
De unika inslagen i utformningen utgör en utveckling av området och ryms 
inte inom ”naturområde Strandbacka” vilket minskar dess attraktivitet och 
unikhet.

Både i ”destination Strandbacka” och ”utflyktsmål Strandbacka” föreslås 
en mosaik av olika naturtyper inom ett geografiskt begränsat område. 
Detta skapar en intressant miljö med många biologiska, pedagogiska och 
attraktiva värden. I ”naturområde Strandbacka” är naturtyperna färre 
och därmed minskar den pedagogiska potentialen, liksom den biologiska 
mångfalden och attraktiviteten.

I ”destination Strandbacka” föreslås ytterligare en mötesplats vid Lassavägen. 
Platsen har vindskydd, grill och lek vilket bedöms öka områdets attraktion, 
rekreation och lekvärden ytterligare. I detta förslag föreslås även dammen 
och fuktängen som tillsammans med den större mängden buskar och 
träd som förslaget innehåller medför att den biologiska mångfalden och 
artdiversiteten för både fåglar och insekter blir högst i detta förslag. 

BORTVALT ALTERNATIV: NATUROMRÅDE STRANDBACKABORTVALT ALTERNATIV: DESTINATION STRANDBACKA



GENOMFÖRANDE

TIDPLAN
Arbetet kommer i huvudsak utföras under perioden 2020-2025 
och avslutas under 2026. Utbyggnaden kommer att ske etappvis i 
samråd med befintliga verksamheter, se bild nedan. 

De första massorna kommer att läggas ut 2020, de behöver därefter 
ligga på plats under ett år innan tätskikt och ytskikt kan anläggas. 
Det huvudsakliga arbetet med ytskiktet kommer att påbörjas 2021.
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Illustrationen visar etappindelningen för utbyggnaden, etap-
pindelningen är framtagen i arbetet med ”Anmälan om avhäl-
pandeåtgärd” till Länsstyrelsen.

ORGANISATION
Projektering och anläggningsarbetena utförs i samband med den 
tekniska åtgärden för sluttäckningen. Projekteringen kommer ske 
med hjälp av konsulter och byggnationen med externa entreprenörer. 

BUDGET
Förslag till budget för utvecklingen av Lassabackadeponin enligt 
alternativ ”Utflyktsmål Strandbacka” är 33 miljoner. Budgeten 
föreslås läggas upp som ett investeringsprojekt som pågår i en 
sexårsperiod. En specificerad kalkyl och en driftskalkyl finns 
redovisad i bilaga 3.


