
Stadsutveckling i Varbergs stad
Planprogram för Västerport

Godkännandehandling
2018-04-26



2 Program för Västerport – Varbergs nya stadsdel vid havet

Byggnadsnämnden tillstyrker godkännande  
av Planprogram för Västerport, 2018-04-26,  
Varbergs kommun.

I detta planprogram ges endast exempel och 
inspirationsbilder på utformningar som bör 
karaktärisera stadsdelen. Hur byggnader med 
mera kommer att se ut är ännu inte bestämt. 
De namn som används för att beskriva gator, 
torg och övriga platser i Västerport är endast 
arbetsnamn. 

Arbetsnamnen i planprogrammet kursiveras. 
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FÖRORD

Bild: Varbergs kommun
Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

I din hand håller du kommunens förslag till plan-
program för Västerport – Varbergs nya stadsdel vid 
havet. Resan påbörjades 2012 då kommunfullmäktige 
beslutade om en inriktning för stadens och hamnens 
framtida utveckling. Västerport är resultatet av en 
samling unika förutsättningar – få kommuner har 
samma möjlighet att låta sin stadskärna växa, och 
dessutom precis vid havet. 

Staden har utvecklats under lång tid
Ibland brukar vi lite skämtsamt säga att hela Stadsut-
vecklingsprojektet – där Västerport är en del – är det 
största som hänt Varberg sedan fästningen byggdes. 
Det är givetvis inte sant: Varberg har vuxit och utveck-
lats under hela sin historia. Mycket som i dag har sin 
givna plats i kommunen, som Värö bruk, Ringhals, 
Campus, sjukhuset, Brunnsberg, Komedianten med 
mera var en gång nytt. Det vi bygger i dag och i morgon 
kommer förhoppningsvis våra barn och deras barn att 
älska och se som självklart i Varberg i framtiden.

«Varberg ska växa hållbart»
Varberg lockar många människor, både som bostads-
ort, semestermål och plats att arbeta på. För oss som 
redan bor här är det positivt av många skäl. När vi blir 
fler, blir vi också fler som bidrar till skatteunderlaget 
så att vi kan hålla en hög nivå på barnomsorg, skolor, 
kulturutbud, infrastruktur och allt annat som gör 
en kommun god att leva i. När vi blir fler förbättras 

”NU ÄR VI EN BRA BIT PÅ VÄG”
också möjligheterna för människor som vill starta 
företag och utveckla nya idéer just här. Västerports 
läge alldeles bredvid den befintliga stadskärnan och 
det nya stationsområdet ger Varberg möjlighet att 
växa hållbart. Vi strävar efter att Västerport ska ligga 
i framkant när det gäller hållbar utveckling, både 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt. 

Samtidigt kommer vi att få mer av allt det som så 
många älskar med Varberg: mer strandpromenad, mer 
kontakt med havet, fler områden med vacker bebyg-
gelse där olika sorters människor tycker om att vara.

”Vi behöver veta vad ni tycker”
Kommunfullmäktige i Varberg har beslutat att dialog 
och samverkan ska följa planering och genomför-
ande av Västerport. Två stora medborgardialoger 
har hållits och resultaten av dessa är tydliga i detta 
planprogram. Nu går vi vidare och fortsätter att forma 
framtidens Varberg. Tillsammans!

Ann-Charlotte Stenkil (M) 
kommunstyrelsens ordförande i Varberg
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MER INFORMATION 

Analyser och utredningar 

Bullerutredning, 2016-2017 (Norconsult)

Översiktliga geotekniska undersökningar, 2016-2017 
(Ramböll)

Markmiljöundersökningar, 2017 (Structor)

Undersökning av bottensediment i hamnen, 2017 
(Structor)

Bedömning av kompensationsåtgärder för kommande 
havsnivåhöjder, 2016 (Varbergs kommun)

Höjdsättning av Västra Vallgatan och Östra Hamnvägen, 
2017 (ÅF-Infrastructure AB)

Riskanalys, 2017 (Structor)

Vindstudier, 2017 (Tyréns)

VA-utredning, 2017 (Norconsult)

Övergripande DV-utredning, 2017 (DHI,  
Danskt Hydrologiskt Institut, Sverige AB)

Miljökonsekvensbeskrivning (Structor)

Dialograpport (SWECO)

Hållbarhetsprogram (White Arkitekter)

Vi som har tagit fram planprogrammet

Mattias Bengtsson, hamn- och gatuförvaltningen

Roland Bengtsson, VIVAB 
(Vatten, avlopp och avfall i Varberg och Falkenberg)

Mikael Bergenheim, VIVAB

Anders Bergh, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Emma Cejie, stadsbyggnadskontoret

Håkan Cullberg, samhällsutvecklingskontoret

Åsa Danielsson, samhällsutvecklingskontoret

Annika Eklöv, stadsbyggnadskontoret

Sara H Dahlström, samhällsutvecklingskontoret

Sten Hedelin, stadsbyggnadskontoret

Hilda Lagström, samhällsutvecklingskontoret

Karin Nyberg, hamn- och gatuförvaltningen

Claes Premmert, samhällsutvecklingskontoret

Pär Selander, hamn- och gatuförvaltningen

Karin Sjödin, hamn- och gatuförvaltningen

Daniel Svensson, VEAB (Varberg Energimarknad AB)

Clara Tholin, hållbarhetssamordnare, VFAB  
(Varbergs Fastighets AB)

Cecilia Werner, samhällsutvecklingskontoret

Anders Wiberg, hamn- och gatuförvaltningen

Ett antal utredningar har genomförts initialt i projektet för att 
åskådliggöra förutsättningarna för utbyggnaden av Västerport. 

Arkitektteam i parallellt uppdrag

EGA, Erik Giudice Architects/Ramböll/Noema

Mandaworks/Adept

Spacescape/Sydväst arkitektur och landskap 
/OkiDoki Arkitekter AB/Iterio

Illustrationer

Made-up Formgivning AB

Kontaktpersoner planprogrammet

Sten Hedelin, stadsbyggnadsarkitekt, sten.hedelin@varberg.se

Annika Eklöv, planarkitekt, annika.eklov@varberg.se

Kontaktuppgifter Varbergs kommun

Varbergs kommun 
Engelbrektsgatan 15/Östra Vallgatan 12  
432 80 Varberg 
Varberg direkt: 0340-880 00
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INLEDNING 

VÄSTERPORT I SITT SAMMANHANG
Hållbar och attraktiv stadsdel
Planprogrammet för Västerport syftar till att skapa en 
hållbar och attraktiv stadsdel som kopplar ihop den 
nuvarande staden med havet. 

Halland och Varberg ligger mitt i det expansiva strå-
ket mellan Göteborg och Skåneregionen. Varberg har 
därför ett mycket gynnsamt regionalt läge och många 
vill flytta hit. Men Varberg har en stor bostadsbrist 
och ny mark behövs för expansion, gärna i stadens 
centrala delar. Flytten av färjehamn och industri-
hamn tillsammans med den nya järnvägslösningen 
för Varberg skapar ett stort utrymme för stadsutveck-
ling i centralt och havsnära läge (läs mer i Framtida 
inriktning för Varbergs hamn och stadens utveckling, 
beslutsdatum 2012-06-19).

Genom Västerport har Varberg inte bara möjlighet att 
växa, utan också att utöka sin redan attraktiva stads-
kärna (läs mer i Inriktning för Stadsutvecklingspro-
jektet, beslutsdatum 2016-03-15 på sidorna 10–11). 

I den pågående förtätningsstrategin för Varbergs stad 
utpekas Västerport som det mest betydelsefulla områ-
det för hållbar stadsutveckling i Varberg.  



































Tre viktiga projekt 
Stadsutvecklingsprojektet är ett samlingsnamn för 
Västerport, Farehamnen och Varbergstunneln – tre 
stora projekt som möjliggör varandra. 
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Västkustbanan/Varbergstunneln
Trafikverket har i uppdrag att bygga ut Västkustbanan 
till dubbelspår. Sträckan Varberg–Hamra är en återstå-
ende del som fortfarande inte är utbyggd. Utbyggnaden 
omfattar 7,5 kilometer dubbelspår inklusive en cirka  
3,1 kilometer lång tunnel under staden. Anslutning till 
befintligt dubbelspår sker söder om Varberg. Bygg-
start planeras till 2019 med trafikstart 2024. Befintlig 
järnväg rivs under 2025 och då kan nuvarande ban-
gårdsområde omvandlas till stadsbebyggelse. Projekt 
Varbergstunneln omfattar även nybyggnation av en ny 
bangård norr om Getteröbron, spår i öppet tråg till ett 
perrongområdet cirka nio meter under mark och en ny 
stationsbyggnad 150 meter norr om den nuvarande.  

Farehamnen
Nuvarande hamnverksamhet i Industrihamnen flyttas 
över till Farehamnen som byggs ut. Planering av nya 
Farehamnen ingår inte i detta planprogram.

Västerport
Stadsutveckling inom Västerport sker således på 
frigjorda markområden från järnvägen och Industri-
hamnen. Färjetrafiken upphör hösten 2019. Norra 
Västerport är med sitt centrala läge intressant ur 
många aspekter och utvecklingsplanering av området 
har påbörjats. I dag finns pågående verksamheter av 
olika slag i område C (läs mer sidan 22), bland annat 
med koppling till hamnverksamhet.   

Illustration: Varbergs kommun 
Områdeskarta för de tre stadsutvecklingsprojekten.

VÄSTERPORT

FAREHAMNEN

VARBERGSTUNNELN
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Planprogram
Detta planprogram för Västerport har utarbetats som 
ett första steg i planprocessen i enlighet med plan- 
och bygglagen (PBL). 

Hösten 2016 genomfördes ett parallellt uppdrag där 
tre arkitektteam tog fram idéförslag. Dessa bildade 
grunden till det planprogram som gick på samråd 
hösten 2017. 

Förslaget har justerats efter samrådet och planpro-
grammet godkändes av byggnadsnämnden i april 
2018. Det lämnas vidare för godkännande  
i kommunfullmäktige. 

PLANPROCESS OCH TIDPLAN

Projektet organiseras
Varberg visar vägen
Medborgardialog

Hållbar-
hets-

program

Interna
för-

studier

PLANPROGRAM

Parallellt 
arkitekt-

uppdrag
Utredningar

Detaljplan
Etapp 1 Byggskede

2014 2016 203020182017 2020

Mark-
anvisning

Detaljplan
Detaljplan för etapp 1 startar våren 2018 och beräk-
nas bli antagen fjärde kvartalet 2019. 

Under arbetets gång sker markanvisning till utsedda 
intressenter. Avgränsning av efterföljande detalj-
planer är inte preciserat. 

Byggskede
Byggstart planeras till 2020 och etapp 1 kan vara 
utbyggd år 2024. Fortsatt utbyggnad av program-
området kommer att ske under en tio-årsperiod  
eller längre. 

Medborgardialog



9

VISION 2025 – EN GEMENSAM FÄRDRIKTNING
«Ska sätta sin prägel på  
allt arbete i kommunen»
Under 2011 arbetade Varbergs politiker tillsammans 
med medborgare, förvaltningar och kommunägda  
bolag fram en ny gemensam färdriktning för kommu-
nen – Vision Varberg 2025. 

Den slår fast att kommunen fram till 2025 ska utveck-
las till att bli Västkustens kreativa mittpunkt. Vägen 
dit kräver en gemensam insikt om att inte bara göra 
det som är nödvändigt. Där det är möjligt ska nya 
vägar prövas för att i varje steg göra framtiden lite 
bättre. Visionen ska sätta sin prägel på allt arbete  
i kommunen.

Vision 2025 – Västkustens  
kreativa mittpunkt
Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet 
och naturen. För att utnyttja den fulla potentialen ska 
Varberg utvecklas till ”Västkustens kreativa mitt-
punkt”. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, 
kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för 
tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.

Verksamhetsidé
Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem 
att uppnå sina drömmar.

Förhållningssätt
Hållbarhet – Vi ska tillgodose dagens behov utan  
att äventyra kommande generationers möjligheter  
att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt.

Delaktighet – Vi har ett öppet klimat och ett in-
kluderande förhållningssätt som kännetecknas av 
mångfald, inflytande och omtanke.

«Vi ska förenkla människors  
vardag och inspirera dem  
att uppnå sina drömmar»
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Dialogarbete om Västerport
Dialog och delaktighet ska följa planeringen och 
genomförandet av Västerport. För att ta reda på hur 
Varberg bäst ska formas, och vad den nya delen av 
staden ska innehålla, bjöd kommunen in kommun-
invånarna till en första dialog tidigt i processen, våren 
2014. Alla som ville kunde vara med i dialogarbetet 
som pågick fram till sommaren. Medborgardialogen 
2014 handlade framförallt om vilka värden människor 
tyckte var viktiga i stadsutvecklingen.*

Gensvaret var stort och idéerna, förslagen och syn-
punkterna många. Mer än 900 samtal fördes i sam-
band med workshops och möten på stan. Många 
tankar förmedlades också via e-post, facebook och 
framtidsvykort. Särskilda insatser gjordes för att nå 
ett antal prioriterade målgrupper som man av erfa-
renhet vet kan vara svåra att få med i den här typen av 
arbete. Dessa målgrupper var: Unga vuxna, besökare, 
människor med en funktionsnedsättning och/eller 
anhöriga till dessa, småbarnsföräldrar, människor 
som bor utanför centralorten samt företagare. 

Tre fokusområden och sju utmaningar
Materialet från medborgardialogen sammanställdes 
och analyserades av kommunens dialogkonsult. Bland 
annat definierades tre fokusområden och sju utma-
ningar. Kommunfullmäktige beslutade därefter att 
dessa ska vara vägledande i den fortsatta planeringen 

MEDBORGARDIALOGER OCH MÖTEN PÅ STAN

Bild: Mikael Göthage
Våren 2014 fick kommuninvånarna möjligheten att vara 
med i dialogarbetet om Varbergs stadsutveckling.  

av Västerport, vilket fastslogs i inriktningsbeslutet för 
Västerport** (läs mer på nästa sida). 

Kulturens roll i stadsutvecklingen 
Inom ramen för medborgardialogen har det också 
genomförts ett st0rt antal workshops och föreläsning-
ar med inriktning på kulturens roll i stadsutveckling. 
Hösten 2015 genomfördes DECODE på Kulturhuset 
Komedianten, ett seminarium med forskare och ex-
perter med svenska och internationella erfarenheter 
inom området kultur och stadsutveckling. 

I maj 2016 arbetade inbjudna konstnärer med re-
sidenset Art Inside Out och 2017 hölls en sommar-
akademi, också med temat Varbergs stadsutveckling. 

Ur Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet, 2016
* «Hållbarhet och delaktighet är två viktiga förhållnings-
sätt i både Vision 2025 och i Stadsutvecklings projektet. 
Därför ska projektet skapa förutsättningar för aktuell 
och begriplig information, bra kommunikation och dia-
log under hela planeringsarbetet och genom förandet. 
I planeringen av Västerport ska olika former av dialog 
med medborgarna genomföras. Förutsättningar ska 
skapas för samsyn, kvalitet och långsiktig hållbarhet.»

** I löpande text benämns detta beslut vidare i plan-
programmet som «inriktningsbeslutet för Västerport».
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Sju utmaningar
De sju utmaningarna som identifierades sätter fingret 
på viktiga områden där målet är att hitta en balans. 
Uppställningen är gjord efter dialogdeltagarnas  
prioritering, där den viktigaste punkten står först: 
”Bevara – Förnya”. Hur man skapar en modern  
stadsdel där känslan av den gamla staden, dess arv 
och historia, ändå finns kvar, är en fråga som väcker 
stort engagemang i kommunen.

1. Bevara – Förnya

2. Boende – Nöjen och näring

3. Hyresrätt – Bostadsrätt

4. Centrum – Nya stadsdelen

5. Sommar – Vinter

6. Cykel – Bil

7. Stad – Land

Tre fokusområden
1. Variation för integration
Det ska finnas en väl balanserad blandning av inne-
hållet i stadsdelen som fungerar året runt. Mötesplat-
ser, bostadsformer, bebyggelse och grönska ska skapa 
förutsättningar för en levande, välkomnande och 
attraktiv stadsdel.

2. Vardagslogistik som förenklar och förenar
Stadsdelen ska utformas utifrån ett tillgänglighets-
perspektiv, det ska vara lätt för alla att ta sig fram och 
tillbaka mellan olika målpunkter. Den fysiska utform-
ningen ska också inspirera till en hållbar livsstil hos 
människor som bor, arbetar och vistas i området.

3. Blått och grönt visar vägen
Det ska finnas en närhet till naturen och ett samspel 
mellan hav, grönska och stad. Genomtänkta gröna 
stråk och ytor samt siktlinjer mot havet är en viktig 
del i stadsutvecklingen.

Så här ska Västerport formas
I kommunens inriktningsbeslut för Västerport  
slås fast att:

”Varbergs vision om att utformas till Västkustens 
kreativa mittpunkt ska fungera som en ledstjärna 
även för projektet. Mod och nytänkande ska synas  
i både arbetssätt och resultat. Hållbarhet och  
delaktighet är två viktiga förhållningssätt i både  
Vision 2025 och i Stadsutvecklingsprojektet.”

Till grund för inriktningsbeslutet ligger även  
Fördjupad översiktsplan och Medborgar dialogen 
2014. 

Ledord för Västerport
• En unik karaktär som samspelar med staden.    

• Levande miljö året runt med mötesplatser  
som berikar. 

• Människor och mångfald i fokus.

• Cykel- och gångtrafik prioriteras.

• Verksamheter i markplan. 

• Variation i byggnader och boendeformer. 

• Det offentliga rummet ska ägnas särskild  
upp märksamhet – stadsdelen är till för alla.
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HÅLLBARHETSPROGRAM FÖR VÄSTERPORT
Ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet styr planeringen
Ett hållbarhetsprogram för Västerport togs fram 
under 2015/16. Syftet var att styra utvecklingen av 
Väster port i enlighet med kommunens generella 
ambitioner att möjliggöra för ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet i planeringen. Hållbarhets-
programmet, enligt de vid byggstart gällande regler, 
ska användas i projektets alla delar, med Varbergs 
kommun som initiativtagare och ansvarig.

1. Genomförandeprocessen
När en ny stadsdel växer fram är det inte ovanligt att 
omgivningen känns ödslig och de första inflyttan-
de blir grannar med en byggarbetsplats. Att låta en 
stadsdel växa fram på detta sätt är allt annat än håll-
bart. Därför är det viktigt att redan från första spad-
taget ha en strategi för hur området ska kunna växa 
fram dynamiskt. Västerport ska utgöra ett kvalitativt 
och positivt tillskott till Varberg såväl under planering 
och byggtid som när det är färdigbyggt. 

Genom medskapande aktiviteter, ett blandat utbud av 
boendeformer och intressanta målpunkter ska invå-
nare, verksamheter och investerare lockas till och bli 
nyfikna på Västerport. Det är också viktigt att ha med 
sig det långsiktiga perspektivet ur ett förvaltnings- 
och förändrings perspektiv. En förutsättning är kon-
tinuerliga uppföljningar av hållbarhets programmet 

genom samverkande processer, nya affärs modeller 
och strategiska satsningar. Det är så vi går från vision 
till genomförande och verklighet.

2. Levande stad
Målet är att Västerport tydligt ska koppla an till 
befintlig bebyggelse och utveckla Varbergs centrala 
delar till en levande, ekonomiskt bärkraftig blandstad. 
Det ska erbjudas lokaler utmed attraktiva stråk för att 
locka till företagsetableringar. Etableringar som nytt-
jar potentialen i det strandnära läget ger möjlighet för 
människor att möta havet på ett nytt sätt i Varberg. 

Från första etappen ska det erbjudas en levande och 
funktionsblandad stadsmiljö. De viktigaste stråken 
kopplas till centrum innan första inflyttning för att 
öka tryggheten och stödja Varbergs befintliga delar. 
Under byggtiden erbjuds tillfälliga etableringar för  
exempelvis odlingslotter, aktivitetsytor och provis-
oriska parker. Provisoriska funktioner kan flytta  
runt under byggtiden och permanentas vid behov.  
Ett levande Västerport gör att Varberg känns  
välkomnande, inkluderande och flexibelt året om.

3. Välmående Varberg
Alla, såväl liten som stor, gammal som ung, ska bo 
tryggt och säkert i en god och hälsosam inne- och 
utemiljö. Det fantastiska naturnära läget vid havet 
erbjuder närhet till lek och vila, motion och rekrea-
tion. Gårdar och offentliga mötesplatser är strategiskt 
planerade och gestaltade för att skapa vindskyddade 
platser med goda solförhållanden. Det finns en bland-
ning av upplåtelseformer och ett brett utbud  
av prisnivåer. 

Denna form av blandstad ses också som en strategi 
för att motverka segregation och ekonomiska klyftor. 
Det unika läget med närheten till havet och naturen 
erbjuder en mångfald av möjligheter till ett hälsosamt 
och aktivt friluftsliv. Här finns närhet till upplevelse
rika motionsslingor, rofylld picknick i det gröna, 
uppfriskande vindsurfing och möjligheter att betrakta 
solnedgången från gröna takterasser.

Sex viktiga målområden
Hållbarhetsprogrammet 
följer en målstruktur där 
ekologiska, ekonomiska och 
sociala mål ska genom syra 
processen och beskrivas 
utifrån sex målområden. 

För varje målområde 
tillkommer ett antal håll-
barhetskrav för konkret 
tillämpning av hållbarhetsprogrammet, samt  
ett förtydligande om ansvarsfördelningen mellan  
kommun och byggherre.

Sex viktiga målområden
Hållbarhetsprogrammet följer en mål-
struktur där ekologiska, ekonomiska och 
sociala mål ska genom syra processen och 
beskrivas utifrån sex målområden. För 
varje målområde tillkommer ett antal 
hållbarhetskrav för konkret tillämpning 
av hållbarhetsprogrammet, samt ett 
förtydligande om ansvarsfördelningen 
mellan kommun och byggherre.
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4. Förenklad vardagslogistik
Västerport ska uppmuntra till en hållbar livsstil och 
stadsdelen ska vara tillgänglig för alla – det ska vara 
lätt att göra rätt! Ett helhetsgrepp tas över stadens 
trafiksituation och de stödsystem som påverkar 
människors vardagsliv. Närheten till stationen gör 
Västerport till ett bekvämt boende för de som jobbar 
ute i den större regionen, men också till ett attrak-
tivt läge för företagsetableringar. Som boende och 
verksam i stadsdelen ska du inte behöva äga egen bil. 
Det är enklare att ta sig fram med cykel eller till fots. 
Transportpooler etableras för att tillgodose mobilitet 
för de som inte vill äga sin egen bil. 

Det finns gott med serviceutbud inom området så all 
nödvändig handel kan göras inom Västerport eller i 
dess direkta närhet. Källsortering är enkelt och åter-
bruk attraktivt. Förskolor samnyttjar grönområden 
för att ge barnen god tillgång till fysisk aktivitet inom 
nära och tryggt avstånd. Västerport ska bidra till att 
öka tillgängligheten till staden. För dem som fortfa-
rande är beroende av bil ska det vara tydligt var man 
kan parkera sin bil och hur man smidigast prome-
nerar till Västerport. Det minskar söktrafiken, ökar 
säkerheten och minskar utsläppen.

5. Grönblåa ekosystem
I och med en snabbt ökande urbanisering har det  
blivit tydligt att städernas parker och grönområden 
inte bara är en fråga för naturvården, utan i högsta 
grad berör samhällsplaneringen. Grönska och vatten  
i Västerport har en aktiv roll i stadsmiljön och eko-
systemen nyttjas för att både lösa tekniska problem 
och skapa förutsättningar för lek och rekreation. 
Grönstråk fördröjer och renar dagvatten och är en  
del av områdets anpassning mot ett förändrat klimat 
med kraftigare nederbörd och starkare vindar. 

För att skapa dessa stadsmiljöer med plats för både 
ett myller av människor och natur krävs nya förhåll-
ningssätt till markanvändning och en medveten  
gestaltning. Därför ska befintliga styrinstrument  
som till exempel grönytefaktorn och metoder för  
att integrera ekosystemtjänster utvärderas för att  
ge förutsättningar för klimatanpassade, rekreativa 
utemiljöer som gynnar biologisk mångfald.

6. Hållbar energi- och material användning
Dagens städer är ett system i obalans med ökade  
råvaruuttag och avfallsmängder. En hållbar energi- 
och materialanvändning innebär att gå från förbruk-
ning till cirkulärt brukande där material och tekniker 
förbrukar minsta möjliga mängder icke-förnybara 
resurser, underlättar hushållning och återanvänd-
ning. Det handlar helt enkelt om att vara ekonomiskt 
ansvarsfull genom att långsiktigt hushålla med resur-
serna och att göra kloka val. Det förhindrar utsläpp  
av skadliga ämnen till mark, vatten och luft samt  
ger upphov till ett minimum av icke-användbara 
restprodukter. 

Det innebär att husen byggs av förnybara och krets-
loppsanpassade material som kan åldras med värdig-
het och att husen anpassas till kommande klimatför-
ändringar för att säkerställa en lång livstid. 

Genom att integrera energifrågor i planering och 
design process  blir bebyggelsen extremt energisnål. 
Det ger ett lågt klimatavtryck när stadsdelen försörjs  
med och producerar förnyelsebar energi. Genom 
samplanering, samutnyttjande, nytänkande och  
kreativitet blir Västerport en förebild för ett resurs-
effektivt byggande.
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FORMA VÄSTERPORT

Under 2016 valdes arkitektteamen E G Architects, 
Mandaworks och Spacescape ut för att i ett parallellt 
uppdrag visa hur områdets struktur kunde skapa ett 
välintegrerat, levande och attraktivt Västerport. 

Syftet med det parallella uppdraget var att få fram 
goda stadsbyggnadsidéer där kommunen fritt kunde 
välja delar ur de tre förslagen i det fortsatta plane-
ringsarbetet.

Dialog arkitektteam – invånare
Varbergs kommun valde att ha en öppen process 
under det parallella uppdraget, utan tävlingsmo-
ment, bland annat för att kunna genomföra en dialog 
med invånarna i Varberg. I oktober 2016 hade de tre 
arkitektteamen hunnit halvvägs i sitt arbete. Ett antal 
medborgargrupper bjöds in till dialog och workshop 
tillsammans med teamen. Medborgargruppernas 
sammansättning utgick i stort från de prioriterade 
målgrupper som identifierades 2014 (se sidan 10). 

Under två dagar fick arkitektteamen möjlighet att träf-
fa Varbergsborna, och få reda på vad dessa tyckte om 
deras respektive arbete så långt. Teamens uppdrag var 
att lyssna och ta till sig dialogdeltagarnas åsikter. 

PARALLELLT ARKITEKTUPPDRAG

Bild: Varbergs kommun
Möte mellan skolungdomar och en av arkitekterna från 
team Spacescape. 

Utställning av tre arkitektförslag
Arkitektteamens slutliga resultat presenterades  
för allmänheten på Folkets hus den 21 januari 2017. 
Drygt 760 personer kom för att lyssna när arkitekter-
na själva presenterade sina förslag. Därefter ställdes 
de tre teamens förslag ut på Kulturhuset Komedian-
ten under tre veckor. Under denna tid fanns möjlig-
het att lämna synpunkter på förslagen, både genom 
traditionella brevlådor utplacerade i Folkets hus och 
på Komedianten, samt via ett 
digitalt frågeformulär på  
kommunens webbplats. 

Sammanlagt tog kommunen 
emot över 3 000 synpunkter 
som sammanställdes i rappor-
ten ”Så här tycker Varberg”. 

Flera av de förslag som 
fick starkast gensvar hos 
kommun invånarna finns nu 
med i detta planprogram.

Tre arkitektteam i parallella uppdraget
På följande tre sidor presenteras en sammanfattning 

av arkitektteamen EG Architects, Manda works  
och Spacescapes förslag för Västerport  

i det parallella uppdraget. 
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(3) Fotgängarvänliga barnmiljöer(1) Skapa en blå park (4) Stationslandskapet(2) Olika typer av grönska
DÄR KREATIVITET OCH LIVSKVALITET SMÄLTER SAMMAN

TEAM: EGA
ERIK GIUDICE ARCHITECTS

1. SKAPA EN BLÅ PARK

Aktiv blå park
Varierade promenader och kajkant

Kopplar fästningen med Natura
Stärker båtliv, stadsliv och friluftsliv

TEAM: EGA
ERIK GIUDICE ARCHITECTS DÄR KREATIVITET OCH LIVSKVALITET SMÄLTER SAMMAN

4. OLIKA TYPER AV GRÖNSKA
OLIKA TYPER AV GRÖNSKA FÖR ALLA OLIKA TYPER AV MÄNNISKOR

DÄR KREATIVITET OCH LIVSKVALITET SMÄLTER SAMMAN

TEAM: EGA
ERIK GIUDICE ARCHITECTS

FOTGÄNGARVÄNLIGA BARNMILJÖER
GATUHIERARKI STRÄVAR EFTER

PROMENADVÄNLIGA MILJÖER FÖR ALLA ÅLDRAR

DÄR KREATIVITET OCH LIVSKVALITET SMÄLTER SAMMAN

TEAM: EGA
ERIK GIUDICE ARCHITECTS

7. STATIONSLANDSKAPET
STATIONEN ÄR ETT INTEGRERAT STADSLANDSKAP DÄR HELA 

OMRÅDET SINGNALERAR STATIONENS NÄRVARO

• Skapa en blå park (1)

• Variera mötet med havet  
– framflyttad, veckad kustlinje

• Skapa vyer mot fästningen

• Olika typer av grönska för  
alla typer av människor (2)

• Olika intensitet och möten  
– flera små platser attra herar 
olika grupper på olika sätt  
och inkluderar mer unikt och  
demokratiskt

• Fotgängarvänliga barn miljöer  
– miljöer som barn och vuxna  
vill använda och stanna i (3)

• Stationslandskapet är ett  
integrerat stadslandskap som  
signalerar stationens närvaro (4)

• Gatuhierarki, fot- och  
cykelvänligt prioriterat stråk

• Tre etapper och karaktärer  
– skapa tydligt skilda delar och 
karaktärer, olika människor vill ha 
olika svar

EG Architects

AR
KI

TE
KT

FÖ
RS

LA
G

Parallellt uppdrag av EG Architects (Erik Giudice Architects) i samarbete med Ramböll och Noema. 
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1. STATIONEN MÖTER HAMNEN
- KANALBASSÄNGEN

 M A N D A W O R K S  +  A D E P T VÄSTERPORT VARBERG

2. BLICKAR MOT VARBERGS HISTORIA
- BLANKAS PROMENAD

 M A N D A W O R K S  +  A D E P T VÄSTERPORT VARBERG

5. GRÖN MÖTESPLATS FÖR HELA STADEN
- STADSPARKEN

 M A N D A W O R K S  +  A D E P T VÄSTERPORT VARBERG

8. LÄNKEN TILL VARBERGS KÄRNA
- CORSON

 M A N D A W O R K S  +  A D E P T VÄSTERPORT VARBERG

(1) Stationen möter hamnen 
– kanalbassängen

(2) Blickar mot Varbergs  
historia – Blankas promenad

(4) Grön mötesplats för 
hela staden – stadsparken

(3) Länken till Varbergs  
kärna – corson

• Stationen möter hamnen  
- kanalbassängen (1)

• Blickar mot Varbergs  
historia - Blankas promenad (2)

• Västerport vänder sig mot  
staden - Västra Vallgatan

• Från Getteröns klippor till  
söderns stränder - kajpromenaden

• ”Ryggraden” från norr till  
söder - ”Östra Hamngatan”

• Intima bostadskvarter  
i norr - Västerportkanalerna

• Länken till Varbergs kärna  
- Corson (3)

• Platser för lek, aktivitet  
och vila - Gröna gränden

• Variationsrik och tydlig  
stadsstruktur – myllrande gator 
och gränder 

• Grön mötesplats för hela  
staden - Stadsparken (4)

Mandaworks

AR
KI

TE
KT

FÖ
RS

LA
G

Parallellt uppdrag av Mandaworks/Adept. 
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(1) Stärka platsidentiteten 
och skapa nya stadsrum

(2) Grönt i stort och smått (3) Centrum för Varbergs 
urbana strandliv

(4) Barnens boulevard,  
en intim och trygg gränd

HAMNTORGET

SOCIETETSPARKEN

VÄXTPLATSEN KUNSKAPSTORGET

STADSBADET

KÄRRLEKEN

BRYGGHAMNEN

HAMNPARKEN

BROTORGET

STATIONSTORGET

GETAKÄRRSPARKEN

NYA JÄRNVÄGSPARKEN

ENGELSKA PARKEN

VARBERGS TORG

BRUNNSPARKEN

DET ÄR PLATSER SOM GÖR STADEN
Mål: stärka platsidentiteten och skapa nya stadsrum

• Stationstorget med nya Järnvägsparken 

• Hamntorget blir Västerports självklara mittpunkt 
(stadsbad, allaktivitetshus, hotell, surfcenter)

• Djuphamnen och Kärrleken  
(lekpark, dagvatten, akvarium)

• Norra kajen och Brygghamnen

• Hamnparken (idrottspark, konsert/event och natur)

• Campusområdet med nya Kunskapstorget

SOCIETETSPARKEN

KÄRRLEKEN

HAMNPARKEN

MOT GETTERÖN

MOT BRUNNS-

BERGSSKOGEN

GETAKÄRRSPARKEN

NYA JÄRNVÄGSPARKEN

ENGELSKA PARKEN

GRÖNYTOR 

 Offentliga grönytor
 Gemensamma gårdar

    (skrafferade är underbyggda)
 Skolgårdar

OFFENTLIG FRIYTA PER PERSON

 > 25 (kvm)

 20-25

 15-20

 10-15

 5-10

 < 5

GRÖNT I STORT O SMÅTT

trampbåtjetski

kajak

fiske

lunchaungdomshäng

solayoga gunga dagisutflyktnaturskola

allsång/konsertcykla

parkourringar/monkeybarsutegym

utegympa

fotbollsskola fotbollsturnering

seniorvandring ridskola

utepingis picnic

klätteräventyr

VISTELSE

LEK

MTB

ARRANGEMANG

SPEL/LEK

FOTBOLL

REKREATION/NATUR

HAMN

SPORT OCH KONSERT I HAMNPARKEN
• Båtliv och vistelseytor

• Lek, utegym, ungdomshäng

• Evenemang/konserter

• Rekreation/natur i norr

• Hela Varbergs utflyktsmål!

BARNENS BOULEVARD
• Trafiktryggt, vindskyddat lekstråk 

fungerar som den publika ”insidan”

• Samlar förskolor, skola, kulturskola  
samt lekparker och spontanidrott

”En bra stad för barn  
är en bra stad för alla!”

• Stärka platsidentiteten  
och skapa nya stadsrum (1)

• Siktlinjer hav - stad

• Grönt i stort och smått (2)

• Kajpromenad med publika  
funktioner

• Gaturum tar avstamp  
i Varbergs egna mått

• Stadsgator med tydliga kanter

• Centrum för Varbergs urbana 
strandliv (3)

• ”Barnens boulevard”, en intim 
och trygg gränd (4)

• Tvärstråken förlängs mot 
hamnbassängen

• Mångfald med kvarter

• Tydliga gårdsrum och gaturum

• Skalan följer en hängmatte-
princip 

Spacescape

AR
KI

TE
KT

FÖ
RS

LA
G

Parallellt uppdrag av Spacescape i samarbete med Sydväst arkitektur och landskap, Okidoki Arkitekter AB och Iterio. 
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Kanaler
Marken i Västerport ska höjas till mellan 2,5–3 meter 
över havet. Det innebär att kajkanterna blir lika höga. 
Ska kanalen dessutom bli vattenfylld så att en båt 
kan ta sig in krävs schakter på cirka fem meter och 
spontade kajer. Detta blir rejält kostsamt. Dessutom 
försvinner byggbar mark, dels för kanalen men också 
för att gator behöver ordnas på två sidor. I planpro-
grammet föreslås i stället stora satsningar på samtliga 
befintliga kajer som tillsammans är cirka 1 000 meter.

Bad i hamnbassängen?
Alla tre arkitektförslagen presenterade olika typer av 
badanläggningar i hamnbassängen. I planarbetet har 
utretts vilka tillflöden av dagvatten som sker i dag och 
i framtiden till hamnbassängen. Även bottensediment 
har undersökts. Innan beslut kan tas huruvida bad är 
lämpligt kommer vattenkvaliteten kontrolleras under 
några år. Det finns möjlighet att anlägga bassängbad, 
men det planeras inte i detta läget. 

Förbindelse över hamninloppet
EG Architects föreslog en förbindelse från ytters-
ta hamnpiren till Farehamnen så att hamnen blev 
innesluten och det blev möjligt att promenera runt 
hela hamnbassängen. Inkomna synpunkter var både 
positiva och negativa till idén. I planarbetet har den 
bedömts vara tekniskt problematisk och kostsam  
och redovisas inte.

UTVÄRDERING AV ARKITEKTFÖRSLAGEN
Stadspark framför gamla järnvägsstationen
Mandaworks föreslog en park från gamla järnvägs-
stationen till havet. Denna korsades av ett diagonalt 
stråk från stationen mot fästningen. Resultatet har 
blivit att diagonalen har tagits med men att parken 
placeras längre norrut ungefär som i Spacescapes 
förslag. Mitt på diagonalen placeras lilla torget.

Delar av förslagen som valdes bort
Efter att det parallella uppdraget presenterades den 
21 januari 2017 har planprogramgruppen (se sidan 5) 
utvärderat förslagen och valt ut lämpliga delar. 

Några idéer från arkitektförslagen, som uppskattades 
av allmänheten, har inte tagits med av olika anled-
ningar. Här redovisas kommentarer till sådana:
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RECEPT FÖR VÄSTERPORT
Vad har påverkat och styrt förslagets  

utformning och innehåll?

Tekniska utredningar Inspel från kommunala 
politiker och tjänstemän

Kommunens inriktningsbeslut

Medborgardialoger 2014–2017

Parallella uppdrag, arkitektförslag

SAMMANVÄGT FÖRSLAG FÖR VARBERGS NYA KUSTNÄRA STADSDEL
Det här vill vi ha i Västerport!
Med stöd av medborgardialogerna, olika kommunala 
beslut, målsättningar, tekniska förutsättningar och 
kunskap om lokala förutsättningar har ett samman-
vägt förslag till Planprogram för Västerport tagits 
fram (se figuren till höger).

Utvalda övergripande strukturer
Sex övergripande strukturer formar principerna för 
Västerport. Dessa är i korthet:

1. Kajstråket – Strandpromenaden 

2. Utfyllnad hamnkajen

3. Diagonalen

4. Inre stråket

5. Sammanlänkad stad

6. Platser, parker och stråk 

Läs mer om de sex utvalda övergripande strukturerna 
på nästkommande sidor. 
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BÄRANDE IDÉER – SEX VIKTIGA DELAR I RECEPTET VÄSTERPORT

Kajstråk och Strandpromenaden
Kajstråket förbinder Strandpromenaden i söder med 
ett nytt stråk norrut. Här finns plats för flanörer, cyklis-
ter, joggare, uteserveringar, brygglösningar med mera.

Diagonalen
Den som i framtiden stiger av tåget på stationen  
i Varberg kan redan där fästa blicken på Varbergs 
starkaste kännetecken: Varbergs fästning vid havet. 

Utfyllnad 
Viss utfyllnad föreslås i hamnbassängens södra och 
norra del. Kajen vinklas till en böjd form vilket skapar 
en bättre miljö både visuellt och ur vindsynpunkt.
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Sammanlänkad stad
Siktlinjer och entrépunkter in i området ger ett första 
positivt möte med Västerport och bidrar till en logisk 
orienterbarhet inom stadsdelen. 

Platser, parker och stråk
Lilla torget är en av de nya mötesplatserna som planeras 
i Västerport. I område C ska det också finnas utrymme 
för invånare och besökare att mötas och umgås. 

Inre stråket (”Barnens boulevard”)
En lugn och skyddad miljö präglar inre stråket. 
Husen skapar ett omväxlande gaturum som erbjuder 
platser för paus och aktiviteter för barn och vuxna. 
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Västerport – A, B, C, D och E 
Västerport består av delarna A, B, C, D och E med var 
för sig olika innehåll. Granne med Västerport ligger 
Farehamnen som omnämns i planprogrammet men 
som formellt inte ingår.

Område A, B och E – stadsutveckling
Område A och B består av hamnområde, färje läge 
samt en del av bangårdsområdet och är cirka 17 
hektar. Område E omfattar gamla stationsbyggnaden, 
bangård och järnvägspark. Storleken är cirka 3 hek-
tar. Tillsammans bildas ett stadsutvecklingsområde 
på cirka 20 hektar.

Område C – utvecklingsområde
Område C är ett framtida utvecklingsområde för olika 
behov som behövs för stadens allmänna tillväxt. Flera 
samhällsfunktioner har visat intresse för området på 
grund av det centrala läget. Genom området planeras 
ett aktivitetsstråk (läs mer på sidan 39 under rubriken 
Plats för aktivitet i område C) som förbinder Väster-
port med Naturum på Getterön. Utformningen av 
området ska säkerställa att hamnverksamheten fort-
satt kan utvecklas i enlighet med inriktningsbeslutet. 
Området är mindre lämpligt för bostäder på grund av 
närheten till hamnen. Ytan är cirka 25 hektar.

OMRÅDETS DELAR

Område D – tekniska verk
I denna del ligger stadens avloppsreningsverk och  
fjärr värmeverk. Verksamheten betraktas som lång-
siktig. Hänsyn ska tas till att reningsverket kan  
behöva expandera i framtiden. Området ligger vid  
stadens huvud infart norrifrån och har närhet till  
Naturum vilket ställer krav på gestaltning mot det 
offentliga rummet, i det här fallet huvudgatan  
Östra Hamnvägen. Område D är cirka 12 hektar. 

Illustration: Varbergs kommun
Översiktlig markanvändning. 

Farehamnen
I planprogramarbetet har gränsen mellan Fareham-
nen och Västerport studerats. Målet har varit att hitta 
en gräns som tar hänsyn till bådas behov och intres-
sen samt även fungerar mot gällande tillstånd och 
regler. Hamnverksamheten hanterar främst skogs-
produkter såsom pappersmassa och träprodukter. 
Varberg är en av världens största hamnar för skogs-
produkter. Området är cirka 40 hektar.

PROGRAMFÖRSLAG 

N

Farehamnen

Område C

Område A & B

Varbergstunneln

Område D

Område E



0

SKALA 1:12 000

100 500 meter

N

23

NATURUM
KYRKORUINEN

LASSABACKARONDELLEN

ÖSTRA HAMNVÄGEN
NY RONDELL

NY TRAFIKBRO

RESERVAT FÖR SUSVINDSBRON

AKTIVITETSSTRÅKET

TEKNISK VERKSAMHET

STATIONSTRÅGET

NY GÅNG- & CYKELBRO

STADSHUSET

HAGASKOLAN

KUNSKAPSSKOLAN

KYRKAN

TORGET

ENGELSKA PARKEN

MÖJLIG FÖRLÄNGNING  
AV ÖSTRA HAMNVÄGEN

SOCIETETSPARKEN

KALLBADHUSET

FÄSTNINGEN

GETTERÖN

Bild: Varbergs kommun
Programområdet i staden. 
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Blandstad – en variation för  
integration
Västerport är hela Varbergs stadsdel och erbjuder 
värden för såväl boende som besökare och verksam-
ma. Stadsdelen har en väl balanserad blandning av 
innehåll som ger liv och aktivitet året om. Här finns 
en närhet till naturen och ett samspel mellan hav, 
grönska och stad. Miljön i området ska göras attraktiv 
och välkomnande. 

Västerport länkar samman staden med havet. Mötes-
platser, olika bostadsformer, varierad bebyggelse, 
grönska och vatten skapar förutsättningar för en  
levande, välkomnande stadsdel. Västerport får  
bostäder med blandade upplåtelseformer, som  
till exempel hyres- och bostadsrätter.

Offentliga rum- mötesplats för alla
Västerport ska vara en stadsdel som är tillgänglig  
för alla, inte bara för människor som bor och arbetar 
i stadsdelen. Offentliga rum skapas i Västerport på 
attraktiva ställen. Här formar bebyggelsen ”vardags-
rum” för allmänheten. Byggnaders gestaltning och 
arkitektur bidrar starkt till upplevelsen av det offent-
liga rummet. Det är särskilt viktigt att husens botten-
våningar har lokaler för mötesplatser, service, nöje, 
kultur och arbetsplatser. Det ger förutsättningar för 
ett levande stadsliv.

INNEHÅLL OCH DISPOSITON

Innehåll i Västerport
• Cirka 2   500 bostäder med olika upplåtelse former 

med arbetshypotesen 25–30 procent hyresrätter 
och 70–75 procent bostadsrätter

• Blandade bostadsstorlekar

• Kategoriboenden

• Arbetsplatser

• Offentlig och kommersiell service

• Offentliga platser, torg och parker

• Cirka en kilometer kaj mot havet

En sammanlänkad stad
Västerport gränsar till befintlig stadskärna. Den nya 
strukturen länkas samman med stadens gatusystem. 
Befintliga målpunkter kopplas samman med nya plat-
ser och parker. Gröna stråk och rekreationsstråk länkar 
ihop Västerport med omgivande stad. Siktlinjer och  
entrépunkter in i området ger ett första positivt möte 
med Västerport och bidrar till en logisk orienterbarhet 
inom stadsdelen. Befintlig stadskärna kan med ett  
växande Varberg expandera organiskt in i Västerport. 

Det nya stationsområdet, nuvarande bangårdsområde 
samt kvarvarande del av Järnvägsparken blir en sam-
manlänkade pusselbit mellan gammal och ny stad.

Fem nya tvärkopplingar bär till havet
I förslaget skapas fem nya tvärkopplingar mellan  
Västerport och staden, där järnvägen tidigare var 
en barriär. I norr reserveras plats för en vägbro 
över järnvägen i det så kallade Susvinds spårets 
förlängning. En Susvindsbro knyter samman verk-
samhetsområ dena öster om järnvägen med norra 
Västerport. Bangårdsområdet exploateras vilket ska-
par en bebyggelselänk mellan staden och Västerport.

2025 tas de gamla järnvägsspåren bort
En komplett och funktionell sammankoppling  
mellan den befintliga staden och Västerport sker  
efter år 2025 när de gamla järnvägsspåren är bort-
tagna. Fram till dess är de tillgängliga stråken mot 
Västerport samma som i dag, det vill säga Otto Torells 
gata via kvarteret Fregatten och Södra Hamnvägen/
Sjöallén. Under denna period är Hamnplan, parke-
ringsytorna söder om Fregatten, den enda möjlighe-
ten till ny exploatering mellan staden och Västerport.
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Illustration: Varbergs kommun
Programområdet med ny stadsbebyggelse illustrerad. En sammanlänkad stad som möter vattnet med fem nya tvärkopplingar. 
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Kajstråk och Strandpromenaden Utfyllnad i hamnbassängen Diagonalen

Viktiga stråk
Stråket mellan Brunnsparken och Sjöallén är även 
i framtiden en huvudförbindelse mellan staden och 
Västerport. I nord-sydlig led får Västra Vallgatan och 
Östra Hamnvägen en ökad betydelse. Nya viktiga 
stråk blir förlängningen av Engelbrektsgatan och Ma-
gasinsgatan till Västerport och kajstråket.  

I följande text och figurer redovisas de viktigaste 
stråken som skapas i planområdet. Se mer detaljerade 
beskrivningar under rubrik Offentliga rum och mötes-
platser, sidorna 36–49.  

Innehåll och disposition

Kajstråket
Stråket längs med kajen blir Västerports ryggrad. 
Bebyggelse bildar stadens front mot havet i väster-
läge. Mellan husfasaderna och hamnkajen skapas ett 
offentligt stråk med många funktioner. Det förbinder 
Strandpromenaden i söder med ett nytt stråk norr-
ut, ända till Getteröns naturrum och Getterön – två 
viktiga målpunkter i Varberg och för Varberg som 
destination. 

I kommunens inriktningsbeslut för Västerport, slås 
fast att Strandpromenadens förlängning genom 
området ska utformas som ett upplevelsestråk. På 
kajstråket ska finnas plats för flanörer, cyklister och 

joggare samt uteserveringar, brygglösningar, vatten-
aktiviteter, planteringar med mera. Det nya stråket 
längs med kajen kan, när Västerport är fullt utbyggt, 
bli ett av Varbergs mest besökta offentliga platser.

Diagonalen
Den som i framtiden stiger av tåget på stationen  
i Varberg kan redan där fästa blicken på Varbergs 
starkaste kännetecken: Varbergs fästning vid havet. 
Den nya stadsstrukturen får en diagonal siktlinje från 
stationen mot fästningen. Diagonalen leder till den 
viktiga mötespunkten Hamntorget där Strandprome-
naden och det nya kajstråket strålar samman. 
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Illustration: Made-up 
Kajstråket är Västerports ryggrad, som förbinder Strandpromenaden i söder med ett nytt stråk norrut. Illustrationen är en inspirationsbild och inte en slutlig version. 
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Inre stråket (”Barnens boulevard”) Tvärkopplingar – sammanlänkad stad

Aktiva stråk i staden

Halvvägs på diagonalen ligger lilla torget, ett litet 
intimt och skyddat torg vars motsvarighet inte finns  
i Varberg i dag. Här passerar också det inre stråket. 
Torget passar för uteserveringar och offentliga aktivite-
ter i det mindre formatet. Med sitt vindskyddade läge 
blir det nya torget en naturlig mötesplats året runt.

Inre stråket
Västerport får ett inre stråk, med en lugnare och mer 
skyddad miljö än vad kajstråket erbjuder. Husen står 
relativt tätt men med varierande avstånd för att skapa 
ett omväxlande gaturum. Stråket upplevs snarare som 
ett långsträckt offentligt rum som erbjuder små plat-
ser för både paus och aktiviteter för barn och vuxna. 

Tvärkopplingar
När tågen trafikerar järnvägstunneln från och med 
2024 och de gamla spåren tagits bort under 2025 
skapas fem tvärkopplingar mellan den befintliga sta-
den och Västerport. Fyra av tvärkopplingarna är för 
allmän trafik medan perrongbron över järnvägsspå-
ren är för gång och cykeltrafik enbart. I norra delen 
av område C reserveras mark för en broförbindelse 
över järnvägen i gamla Susvindsspårets förlängning. 
Susvindsspåret (gamla industrispåret från Nedregår-
den i öster till järnvägen i väster) kommer att tas bort. 

Lokaler med service och verksamheter  
i de aktiva stråken
I aktiva stråk finns goda förutsättningar för verk-
samheter och service av olika slag. Stråken som har 
störst potential för detta i programområdet är Västra 
Vallgatan och Östra Hamnvägen samt något eller någ-
ra av de nya tvärstråken. Det kan vara förlängningen 
av Magasinsgatan respektive Engelbrektsgatan. I 
Västerport innebär diagonalen att goda möjligheter 
skapas för etableringar i markplanet. Kajstråket har 
specifika förutsättningar. Här finns goda möjligheter 
för restauranger, serviceverksamheter och publika 
verksamheter av olika slag.

Innehåll och disposition
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Illustration: Made-up 
Mitt på diagonalen, med fästningen i horisonten, ligger lilla torget, en ny vindskyddad mötesplats. Illustrationen är en inspirationsbild och inte en slutlig version. 
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BEBYGGELSE OCH GESTALTNING
Tre karaktärsområden
Området för stadsutveckling delas in i tre karaktärs-
områden. Stadskvarteren närmast den befintliga 
stadskärnan, Stationskvarteren som omger Varbergs 
nya station och Nya staden som är den norra delen  
av Västerport.

Stadskvarteren
Området närmast den befintliga stadskärnan kan 
erbjuda ett rikt och blandat innehåll för den växan-
de staden. Västerport innehåller förutom bostäder 
också butiker, restauranger, kontor, hotell,  privat och 
offentlig service med mera. Karaktär och gestaltning 
i stadskvarteren ska anknyta till den gamla stadskär-
nan och ge en trivsam ”Varbergskänsla”. Det innebär 
också att hushöjder anpassas till den befintliga histo-
riska miljön på ett respektfullt sätt. Här ingår också 
område F som består av bangårds området, Järnvägs-
parken och området kring gamla järnvägsstationen, 
som ägs av Jernhusen. Område F bebyggs efter år 
2025 då de gamla järnvägsspåren tagits bort (läs mer 
på sidan 39).

Stationskvarteren
Bebyggelsen väster om nya stationen ligger helt intill 
Varbergs nya station, stadens knutpunkt för resor 
och kommunikation. Området kommer att präglas av 
flöden av människor på väg ”till och från”. Här finns 

underlag för service och kommersiell verksamhet men 
också platser och lokaler för paus och möten. 

Även här är bebyggelsen tät och koncentrerad, med 
större spelrum för varierad exploatering, byggnads-
höjder och uttryck. Ett stenkast från stationen ligger 
kajparken, en ny intim stadspark mot vattnet, för 
både boende och besökare. 

Nya staden
Norra delen av Västerports stadsutveckling blir den 
sist utbyggda, omkring år 2025-30. Innehållet här är 
svårare att förutse. Bostäder kommer sannolikt att 
dominera. Kontor eller annan verksamhet kan place-
ras i bullerstörda lägen. Strukturen är grovt redovisad  
i planprogrammet för att ge större frihet för kreati-
vitet och framtida innovativa behov. Därav uttrycket 
Nya staden. Denna del ligger närmast hamnen och 
ny bebyggelse ska ta hänsyn till hamnverksamhetens 
förutsättningar. 

Illustration: Made-up 
Stadsdelen Västerports läge med närhet till station, innerstad och kajstråk gör att området integreras i stadsväven.  
Illustrationen är en inspirationsbild och inte en slutlig version. 
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Bebyggelse och gestaltning
Bebyggelsen
Variation i byggnadsutformning
Mångfald och variation är ledord för utformningen 
av Västerport. Det blandade innehållet i stadsdelen 
hjälper till att skapa en variation i utformningen av 
byggnader. För att säkerställa att byggnadsgestaltning-
en blir varierad ska bebyggelsen delas upp i många 
huskroppar eller fastigheter med blandat utseende och 
gestaltning. Med detta tillvägagångssätt finns det också 
förutsättningar att erbjuda mindre aktörer, gärna loka-
la, en möjlighet att bygga i området. 

God arkitektur
Västerport ska vara en förebild för god stadsbyggnad  
i Varberg.* Senast i samband med tilldelning av mark 
ska kommunen säkerställa att kvalificerad arkitekt-
kompetens medverkar i projektet. 

(Se vidare på sidan 58 under rubriken Markanvisning 
under Genomförandefrågor). 

Gestaltnings- och kvalitetsprogram
Ett gestaltnings- och kvalitetsprogram för Väster-
port tas fram tillsammans med en första detaljplan 
för etapp 1, södra Västerport fram till Magasinsga-
tans förlängning. Gestaltningsprogrammet ska visa 
principer och kvaliteter som gäller för bebyggelse-

utformning och markplanering i Västerport. I plan-
programmet för Västerport ges endast exempel och 
inspirationsbilder på utformningar som bör karaktä-
risera stadsdelen.

Utformning av bottenvåningar
I publika stråk utformas byggnadernas bottenvå-
ningar med invändig våningshöjd på minst tre meter 
för att fungera flexibelt för olika sorters verksam-
heter. Tredimensionell fastighetsbildning förordas 
för verksamhetslokaler. Cirka 50 procent av botten-
våningarna bör innehålla lokaler. Bottenvåningarna 
ska också ha plats för bostadsentréer, portgångar  och 
bekväma förvaringsutrymmen för cyklar av olika slag 
(se vidare under rubriken Entréer, nedan). 

Det är viktigt att bottenvåningarna har hållbara 
material och välgjorda detaljutföranden eftersom det 
är den delen av ett hus som är mest utsatt för slitage. 
Bottenvåningen ger också de flesta upp levelserna  
i ögonhöjd. 

Entréer
Placering av entréer påverkar upplevelsen av liv och 
rörelse i stadsdelen. Entréer till verksamheter place-
ras därför med självklarhet mot gatan. Det är viktigt 
att så många bostadsentréer som möjligt orienteras 
mot kvarterens gatusidor. Med idéen om flera fastig-
heter i varje kvarter skapas flera entrépunkter vilket 

* Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet, 2016
« ... Projektet ska värna om att skapa en fysisk miljö 
med både god arkitektur och god gestaltning. Pro-
jektet ska ligga i framkant när det gäller allt ifrån 
hållbara byggmetoder till energiförsörjning och 
tekniska lösningar.»

Läs mer om Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet, 
2016 på sidan 11. 
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Bebyggelse och gestaltning
ökar upplevelsen av tillgänglighet och välkomnande 
i det offentliga rummet. Generösa öppningar skapas 
in till kvarterens gårdar för att ge en visuell öppenhet 
mellan kvarterens inre och det offentliga rummet.

Fasader
Husens gestaltning och fasadernas utseende är avgö-
rande för helhetsintrycket i en stadsdel. Betydelsen av 
variation i material, komposition och detaljer kan inte 
överskattas. Ett uttryck som signalerar omsorg och 
kvalitet är en garant för en god känsla. Den känslan 
ska prägla Västerport.

Balkonger
Utformning och storlek på balkonger påverkar kraf-
tigt karaktären på ett hus. Västerport byggs som en 
relativt tät struktur. Många byggnader är dessutom 
utsatta för väder och vind. Därför är det mer fördel-
aktigt att balkonger är helt eller delvis integrerade  
i huskroppen.

Tak och takfot
Det är viktigt för upplevelsen av gaturum och offent
liga platser hur byggnader utformas vid takfoten och 
hur övergången mellan fasad och yttertak ser ut. Med 
varierande hushöjder förstärks denna effekt på ett 
positivt sätt. Lutande tak är gynnsamt både tekniskt 
och estetiskt.  

Grönt och sol på taken
Lutande tak, särskilt mot söder skapar mycket goda 
förutsättningar för solceller. Bebyggelsen ska också 
förses med gröna tak enligt kommunens policy. Kom-
binationen av solceller och gröna tak studeras vidare i 
detaljplane- och bygglovsfasen.

Extra omsorg om byggnader i hörnlägen
Byggnader i hörnlägen har större exponering och kan 
ofta upplevas från längre håll. De bildar så kallade 
landmärken som har stor betydelse för igenkänning 
och orientering i staden. Det är en ambition i Väster-
port att hus i hörnlägen ska ges en särskild omsorg 
i arkitektur och materialval. Detta gäller även andra 
byggnader i speciellt synliga lägen. 

Materialval och färgsättning
Principer för val av material och färgsättning kommer 
att beskrivas i gestaltnings-och kvalitetsprogrammet.

Dagsljus i lägenheter
Medelhöjden fem våningar ställer krav på byggnaders 
höjdanpassning inom kvarteret för att klara kraven  
på dagsljus i bostäderna. Fördjupade studier utförs  
i detaljplaneskedet.

 Hörnlägen gestaltas 
med extra omsorg

Generösa öppningar 
till gården

Kvarter delas in  
i flera fastigheter

Gröna gårdar

Förskjutning mellan 
byggnader varierar 
gaturummet

med extra omsorg
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Exploatering och byggnadssätt
• Exploateringstal cirka 1,5 vilket innebär 1,5 gång-

er mer våningsyta än markyta.

• Genomsnitt cirka fem våningars byggnadshöjd 
som kan variera uppåt och nedåt.

• Större försiktighet med byggnadshöjder i södra 
delen mot befintlig stadskärna.

• Huvudsakligen kvarter med kringbyggda gårdar. 
Skapar ett bra lokalklimat och social trygghet.

• Byggnadshöjder inom varje kvarter kommer att 
regleras i detaljplan.

• Gestaltningsprogrammet visar principer och 
kvaliteter som gäller för bebyggelseutformning 
och markplanering.

Byggnadshöjder och exploateringsgrad
Valet av byggnadshöjd i Västerport styrs av flera fak-
torer. Det centrala attraktiva läget gör att efterfrågan 
för att få bo och verka här är stor. Varberg har också 
ett uppdämt behov av nya bostäder. Detta talar emot 
en låg exploatering. För att fördela kostnaderna för 
grovplanering och sanering av mark, hamnflytten,  
utbyggnad av ny infrastruktur, nya gator samt offent-
liga miljöer krävs också en betydande exploatering  
(se vidare under rubriken Ekonomi på sidan 60).

Målet är att Västerport ska innehålla minst 2 500 
bostäder när hela området är utbyggt (cirka 500  
i första etappen). Förslaget är att skapa en relativt tät 
stadsstruktur med varierande byggnadshöjder med 
ett genomsnitt på cirka fem våningar där både lägre 
och högre byggnadshöjder kan förekomma.

Öppna eller slutna kvarter?
Företaget Spacescape (som också var ett av arkitekt-
teamen i det parallella uppdraget) påvisar genom 
forskning att boende använder sina bostadsgårdar 
och känner tillhörighet till dem när de är tydligt  
avgränsade från allmänna gator och parker. Att  
till exempel kunna släppa ut sina barn på gårdarna 
ses som en stor kvalitet i boendet, en social trygghet. 

Vidare visar undersökningar att halvöppna gårdar 
ofta förvandlas till ett slags ”ingenmansland”, som 
varken utnyttjas av de boende eller av besökare  

i området. För att ett kringbyggt kvarter inte ska upp-
levas som slutet är generösa portiker och öppningar 
mellan husen en lösning. 

Gröna gårdar
Närhet till gröna ytor för de boende är en kvalitet. 
Det ska vara en hög ambition vid utformningen av 
bostadsgårdarna (se vidare under rubriken Bostads-
gården på sidan 45). De flesta gårdarna kommer inte 
att vara underbyggda med källare. Det ger förutsätt-
ningar för bättre växtlighet, särskilt för träd. 

Vind och lä
Vindstudier har gjorts utifrån exempel på olika bebyg-
gelsestrukturer. Studierna visar att den slutna kvar-
tersformen är mest fördelaktig, både för innergårdar-
na och övriga offentliga rum i Västerport.

Slutsats
För att kunna skapa ett bra, skyddat lokalklimat på 
gårdar och i offentliga rum bebyggs Västerport med 
huvudsakligen slutna kvarter. Det skapar också en 
större social trygghet på innergårdarna.
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OFFENTLIGA RUM OCH MÖTESPLATSER
Grönt och blått visar vägen
”Grönt och blått visar vägen” är ett av medborgar-
dialogens fokusområden. Planprogrammet visar  
hur den grönblå strukturen knyter ihop Västerport 
med kringliggande stad. Programmet ger förslag för 
var nya park ytor och gröna stråk inom stadsdelen 
placeras samt vilken karaktär, innehåll och funktion 
de bör ha. 

Brister och behov i grönstrukturen
Området har under 1900-talet fram tills i dag ut-
vecklats som hamn- och verksamhetsområde. Därför 
saknas park-, lek och aktivitetsytor samt kopplingar 
till befintlig grönstruktur i Varberg. Behovet av nya 
parker i stadsdelen hänger tätt samman med antalet 
nya invånare i Västerport (totalt cirka 5 500 invåna-
re), bristen på närhet till befintliga park ytor och hur 
hårt belastade de befintliga grönytorna är (läs mer un-
der rubriken Området i dag på sidorna 62–63). 

Förväntningar på det offentliga rummet
Gröna parker, levande stråk, varierade mötesplatser 
och mötet med havet är några av de ingredienser  
som Varbergs medborgare har varit mest positiva  
till i dialogerna om det framtida Västerport. 
Medborgar dialoger, inriktningsbeslut, hållbarhets-
program och det parallella uppdraget för Väster-
port pekar tillsammans på hur viktigt det offentliga 

rummet är för den goda livs miljön och en attraktiv 
stadsdel.

Platsens förutsättningar 
Vid planeringen av de offentliga platserna i Västerport 
bör hänsyn tas till kustens karaktär, områdets historia 
och natur elementen. Utmed Varbergs tätort är kusten 
hela tiden närvarande. Kustens karaktär varierar från 
Apelvikens sandstränder i söder till Getteröns klipp-
landskap i norr. Genom utbyggnaden av Västerport 
kan dessa båda naturtyper kopplas samman. 

Ambitionen är att områdets industriella historia 
och dess hamnverksamhet ska kunna förstås i det 
framtida Västerport. Hur och på vilket sätt tas fram i 
kommande gestaltningsprogram. Områdets placering 
vid kajkanten gör att de offentliga miljöerna kommer 
att påverkas av solen, vinden och vågorna. Element 
att både ta till vara men också skydda sig från i den 
offentliga miljön. 

Ekosystemtjänster
Grönskan i Varberg är stadens lungor. De fungerar 
som temperatur- och vattenutjämnare och luftrenare 
samtidigt som de är rekreationsområden för stadens 
invånare. Västerports grön- och blåstruktur planeras 
och gestaltas utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv. 

I hållbarhetsprogrammet för Västerport konstateras 
att städernas parker och grönområden inte bara är en Grönstruktur som tillkommer i Västerport.
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fråga för naturvården, utan i högsta grad berör sam-
hällsplaneringen. Grönska och vatten i Västerport har 
en aktiv roll i stadsmiljön och ekosystemen nyttjas för 
att både lösa tekniska problem och skapa förutsätt-
ningar för lek och rekreation. 

I Hållbarhetsprogrammet för Västerport står det 
följande: «Grön stråk fördröjer och renar dagvatten 
och är en del av områdets anpassning till ett förändrat 
klimat med kraftigare nederbörd och starkare vindar. 
För att skapa dessa stadsmiljöer med plats för både 
ett myller av människor och natur krävs nya för-
hållningssätt till markanvändning och en medveten 
gestaltning. Därför ska befintliga styrinstrument som 
till exempel grönytefaktorn och metoder för att inte-
grera ekosystemtjänster utvärderas för att ge förut-
sättningar för klimatanpassade, rekreativa utemiljöer 
som gynnar biologisk mångfald.» (Läs mer på sidorna 
12–13)

Gröna system för Västerport
Några viktiga ekosystemtjänster som har identifierats 
behöver studeras vidare. Dessa handlar om vikten 
av att se dagvatten som en resurs, hur gröna stråk 
kan kopplas samman och behovet av att skapa vilda 
mötesplatser.

Dagvatten som en resurs betyder att regnbäddar, 
fuktstråk och dammar i området används för att ta 
hand om och rena dagvatten. Att koppla samman 
gröna stråk innebär att saknade länkar för rekrea-

tion och ekologiska spridningsmöjligheter upprättas 
genom Västerport. Vilda mötesplatser innebär att 
ekosystemtjänster ska vara en del i utformningen och 
innehållet på platsen. Exempel på ekosystemtjänster 
kan vara gröna fasader, stadsodling, bikupor på tak, 
trädplanteringar (läs mer om de tre ekosystemtjäns-
terna under kapitlet God livsmiljö på sidan 44).

För att lyckas att skapa gröna lösningar behöver 
Västerport ta fram en grönytefaktor som kan hantera 
både allmän platsmark och kvartersmark samt en 
dagvattenstrategi för området.

Alla friytor kommer utstå högt slitage på grund av den 
täta exploateringen. Det ställer krav på hållbara och 
slittåliga miljöer. Vid val av material och växter bör 
detta beaktas.

Kustens karaktär i Varberg är varierande. Från söder med sandstränder i Apelviken via staden och industrihamnen till det av natur och klippor präglade Getterön i norr. Collage: Pär Selander

Ekosystemtjänster
Begreppet ekosystemtjänster används för att visa 
den nytta människan får från naturens arbete. Som 
när växter renar luft, buskar dämpar buller, bin 
pollinerar grödor eller att vår hälsa ökar i naturen. 
Det är också att stadens gräsmattor renar regn- och 
snövatten från tungmetaller och skadliga partiklar 
eller att bakterier och maskar gör jorden bördig. 

från Naturvårdsverket

Grönytefaktor allmän platsmark
Grönytefaktorn utgår från ekosystemtjänster. Verk-
tyget bygger på att man i ett område identifierar 
grön- och blåytor för att bedöma vilka ekosystem-
tjänster dessa levererar. 

En yta kan leverera många tjänster och kan därmed 
ha flera kvaliteter kopplade till sig. Exempelvis kan 
en grupp med träd både reglera temperaturen, 
ta hand om dagvatten och dämpa buller. Ytan får 
därefter poäng efter hur många av dessa kvaliteter 
den kan leverera samt hur stor den är. Alla grön- och 
blåytor räknas sedan ihop och divideras med den 
totala allmänna platsmarkens yta.

Grönytefaktor kvartersmark
Grönytefaktorn utgår från ekosystemtjänster. Grön-
ytefaktorn är den ekologiskt effektiva ytan delat med 
hela fastighetens yta. 

från Hållbara städer c/o city
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Platser, parker och stråk
I detta avsnitt redovisas de nya offentliga miljöer i form 
av platser, parker och stråk som skapas i Västerport 
(se bilden till vänster). En fördjupning av innehåll, 
funktion och utformning kommer att ske i kommande 
gestaltningsprogram för Västerport. 

Platser 
Om Västerport ska lyckas med att bli en stadsdel  
för hela Varberg, behöver det finnas en variation 
av mötesplatser, stora och små, aktiva och lugna, 
hårdgjorda och gröna, platser som är temporära och 
förändrings bara och platser med stark identitet.

Hamnplan
Hamnplan är en del av en grön länk mellan Engelska 
parken och Societetsparken, en länk som är viktig ur 
kulturhistorisk synpunkt. Platsen blir startpunkten 
för det inre stråket och bör utformas som ett mötes-
nav präglad av lek och aktivitet.  

Hamntorget
Med sitt läge i innerhamnen i korsningspunkten där 
Strandpromenaden, Kallbadhuset, diagonalen/lilla 
torget och fästningsområdet möts, har torgytan vid 
Campus potential att växa som mötesplats för en bred 
målgrupp. Förutsättningar som stödjer tillfälliga eve-

nemang av olika storlek bör vara väg ledande i utform-
ning och innehåll av Hamntorget. 

Hoken
Hoken, som är en förlängning av Hamntorget, 
sträcker sig ut mot hamninloppet med ett unikt läge i 
staden. Platsen ska bli en målpunkt för Varberg, den 
offentliga miljön ska locka människor att vilja gå någ-
ra extra steg ut på piren. Hoken är en lämplig plats för 
en publik byggnad tillgänglig för alla, med aktiviteter 
året om. 

Nya stationstorget
Det nya stationstorget blir ett viktigt offentligt rum 
i Varberg, en plats för de resandes behov liksom en 
mötesplats för invånare och besökare. En plats som 
ska bidra till Varbergs identitet som staden vid havet. 
Utformningen av stations området sker inom ramen 
för projekt Varbergs tunneln där förslaget «Stationen 
vid havet» kommer förprojekteras under våren 2018.

Lilla torget
Mitt på diagonalen mellan fästningen och nya statio-
nen öppnar ett intimt torg upp sig, lilla torget, lämpat 
för uteserveringar och kulturaktiviteter i mindre skala 
som sång- musik- och teaterframträdanden. Platsen 
ligger vindskyddad i bebyggelsestrukturen och har 
potential att bli en plats att vistas på året runt.

Offentliga rum och mötesplatser

Nya platser, parker och stråk i Västerport.

AKTIVITETSSTRÅKET

NORRA HAMNBASSÄNGEN

INRE STRÅKET

KAJPARKEN

KAJSTRÅKET

HAMNTORGET

HAMNPLAN

LILLA TORGET & DIAGONALEN
HOKEN

NYA STATIONSTORGET

STATIONSPARKEN
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Parker 
För att skapa goda livsmiljöer behöver staden sina 
parker. Parkytor som föreslås i Västerport ska få en 
egen identitet och erbjuda funktioner och innehåll 
som inte finns i Varberg i dag. 

Stationsparken
Omkring gamla stationsbyggnaden anläggs en  
offentlig plats med gröna förtecken, en ny typ av järn-
vägspark. Parken kompenserar delvis för de biologis-
ka och kulturhistoriska värden som den nuvarande 
Järnvägsparken har, en park som påverkas starkt i 
samband med tunnelbygget (läs mer på sidan 30).

Kajparken
Placeringen av kajparken är strategisk, mitt i stadsde-
len med en siktlinje mot nya stationsbyggnaden och 
koppling till cykelbron över stationsområdet. 

Två viktiga karaktärer möts i parken, kajstråket och 
inre stråket. Detta blir Västerports egen närpark 
men även en av stadens nya offentliga parker. Parken 
är cirka en hektar, vilket kan jämföras med dagens 
Engelska parken. Viktigt för dess innehåll är att det 
skapas en stor grön mötesyta men också småskaliga 
parkrum för ett gott mikroklimat och intima sociala 
miljöer. Här finns aktiviteter kopplade till vatten och 
det är lätt att komma nära havet. 

Det finns möjlighet att få in lekfunktioner mot det 
inre stråket. Paviljongstrukturer kan ge stöd åt 
fritidsaktiviteter som kajakpaddling, stand up pad-
delbord (SUP) men också fungera karaktärsskapande 
och som året runt-platser i en klimatskyddad miljö. 
Kajparkens vegetation är utdragen två meter mot 
kajstråket jämfört med husfasaderna. Parken bryter 
därmed det i övrigt linjära kajstråket. 

Gamla stationsområdet och järnvägsparken, 
område E
Nuvarande bangård, stationsbyggnaden och Järn-
vägsparken ägs av Jernhusen, ett statligt fastig-
hetsbolag. Stationsbyggnaden bevaras men får en 
ny användning som passar på platsen, till exempel 

Upplevelsestråket
I inriktningsbelutet för Stadsutvecklingsprojektet, 
2016 står det att Strandpromenadens förlängning 
till Getterön och Naturum ska utformas som ett 
gång-cykel och upplevelsestråk. Upplevelsestråket 
har i planprogrammet delats upp i två delar,  
aktivitetsstråket och kajstråket. 

Dessa två stråk tillsammans är en av de bärande 
idéerna för hela planprogrammet. Innehåll, funktion 
och utformning av stråken behöver stödja såväl  
sociala som ekologiska värden. 

turistbyrå, restaurang eller liknande. Järnvägspar-
ken får ett omfattande ingrepp med en servicetunnel 
från järnvägstunneln som kommer upp i parken. 
Tunnelmynningen föreslås byggas in och döljas i en 
kvartersexploatering som också omfattar bangårds-
området.

Minskningen av järnvägsparken kompenseras med 
ett grönt trädalléstråk väster om Västra Vallgatan och 
nyanläggning av parkytor runt gamla stationsbygg-
naden. Dessutom tillkommer nya parkytor i Engelska 
parken när järnvägsspåren tas bort. 

Stråk 

Område C
Då Västerport har alltför lite grönyta i bostadsom-
rådet i förhållande till antalet förväntade brukare så 
behöver stadsdelen ett komplement till kajparken. 
Längre norrut, i område C (läs mer på sidorna 7, 22 
och 50) föreslås därför en större plats för olika slags 
aktiviteter, en yta på cirka fyra hektar. 

Aktivitetsstråket ska fungera som en ”dragare” och 
speciellt viktigt är att norra hamnbassängen (se kartan 
på föregående sida) blir en målpunkt för hela stads-
delen. I området ska det finnas plats för stadens stora 
evenemang.  Området ska fungera som en ytreserv för 
platskrävande verksamheter som till exempel lek och 
idrott som idag inte har en utpekad plats i Västerport. 
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Illustration: Spacescape
Inre stråket, ”Barnens boulevard”, som det såg ut  
i Spacescapes arkitektförslag. 

Offentliga rum och mötesplatser
Den framtida attraktiva arbetsplatsen kommer önska 
sig en rekreativ och grön miljö utanför kontorsfönstret. 
En plats där kollegor kan mötas och där man kan ta en 
löprunda på lunchen. 

Aktivitetsstråket ska präglas av olika ekosystemtjänster 
och bidra till att staden blir mer flexibel inför framtida 
behov. Viss yta av området kan till exempel komma 
att behövas som ytreserv för att hantera dagvatten i 
området. Hamnen har tillstånd att utföra bullrande 
verksamhet och de aktiviteter som flyttar hit ska kunna 
samexistera sida vid sida med industrihamnens verk-
samhet. Det gäller även aktiviteterna i aktivitetsstråket. 

Diagonalen mellan fästningen och nya stationen 
tillsammans med två tvärgående rörelsestråk genom 
Västerport är i första hand till för den gående och cyk-
lande människan. Diagonalen, upplevelsestråket och 
det inre stråket behöver bli trygga, tillgängliga och väl 
gestaltade miljöer. 

Diagonalen 
Passagen mellan nya stationstorget till fästningen ut-
vecklas till en gågata. Stråket är en viktig siktlinje och 
en koppling mellan gammal och ny stad. Diagonalen 
är en del av miljön runt lilla torget.

Inre stråket (Barnens boulevard)
Inre stråket är en färgstark och oöm miljö som går 
under arbetsnamnet ”Barnens boulev ard”. Namnet 

ställer krav på att innehållet upplevs som lekfullt, 
trafiksäkert och tryggt. Skalan ska upplevas som mer 
intim och omhändertagande. Stråket fungerar som en 
varierad och lekfull bostadsgata. I höjd med kajpar-
ken kan lekstråket utvidgas in i parkmiljön.

Kajstråket
Kajstråket är Västerports ryggrad, ett 700 meter långt 
och för området viktigt rörelsestråk. Stråket är en offent-
lig miljö för både vardag och fest. Det ska vara tillgäng-
ligt och användbart för alla, och garantera ett kvalitativt 
rörelsestråk för gång och cykel utmed vattnet. 

Mötet med havet sker utmed kajkanten och genom 
olika bryggkonstruktioner. Även om innehållet och 
funktionen längs med kajstråket är varierat så ska det 
finnas en stabil utformning, en röd tråd, som ger en 
helhet till stråket. Stråket ska främja aktivitet. Brygg-
konstruktionerna ska erbjuda besökare och boende 
möjlighet att komma nära vattnet, avskilda platser för 
lugn och ro med havsutblickar, men även vara an-
passningsbara för tillfälliga evenemang. 

Varberg är en sommarstad men det är viktigt att 
utforma kajstråket för året runt-användning, precis 
som med andra offentliga platser i stadsdelen. Ett sätt 
att uppnå detta är att skapa väderskyddade offentliga 
miljöer, till exempel genom gemensamhetslokaler och 
publika byggnader, samt förse delsträckor av stråket 
med vindskydd. 
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Sektion 1, skala 1:400 (A4) Sektion 2, skala 1:400  (A4)

Kajstråk16 m
1:400
Industrikänsla, historiska inslag från hamnens historia 

16,0m16,0m16,0m16,0m

Kajstråk12 m
1:400
Stillhet, ti l lgänglighet, vardagsfunktioner

12,0m12,0m12,0m12,0m12,0m12,0m12,0m12,0m

Sektion 1 – stad möter hamn
I arbetet med att bevara den historiska karaktären 
som industrihamn, skapas storskalighet på vissa 
ställen. I södra delen av hamnbassängen är avståndet 
mellan kajkant och bebyggelse större än utmed övriga 
delar av kajstråket. Genom en skarp kajkant och ett 
långt avstånd till vattenytan bevaras en känsla av det 
industriella arvet. Till detta adderas urbana kvaliteter 
som uteservering, rörelsestråk och vegetation. Genom 
att behålla en fysiskt hård karaktär av industri och 
addera den mjuka karaktären av mänsklig aktivitet så 
skapas ett spännande möte mellan historia och nutid.  

Sektion 2 – upplevelser vid solnedgång
Bryggorna är en viktig del i kajstråkets utformning 
och ska möjliggöra olika sorters användning. I denna 
sektion föreslås en bryggkonstruktion som erbjuder 
en variation av sittmöjligheter och utblickar mot ha-
vet. Mötesplatser både för stillhet och enskildhet men 
även för möten i större grupper.

Att möta vattnet
Mötet med vattnet gestaltas med variation i innehåll, 
rumslighet och stråkets bredd. Sektionerna redovisar 
generella principer på hur kajstråket och olika sorters 
bryggkonstruktioner kan utformas. 

Sektionerna är inte platsspecifika och kan inte heller 
härledas i plan. Sektionerna ska ses som ett test av 
innehåll och skala, och ska fortsätta utredas i kom-
mande planerings skeden. 
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Sektion 3 – Aktivitet vid havet
Vid kajparken finns det möjligheter att komma nära 
vattnet genom olika typer av bryggkonstruktioner. 
Flytbryggor med stegar tillgängliggör vattenytan och 
blir viktiga inslag för vattenaktiviteter. Mindre pa-
viljonger kan fungera som gemensamhetslokaler och 
till förvaring av diverse utrustning kopplat till dessa. 
Paviljongstrukturer kan bryta ner skalan gentemot 
kringliggande kvarter på ett lekfullt sätt med möjlig-
het att skapa ett gott mikroklimat i kajparken.  

Liksom kajstråket är hamnbassängen en allmän plats. 
Vatten ytan ska vara en tillgång för alla som bor och 
besöker Västerport. Eventuella möjligheter att bada 
i stadsdelen ska utredas vidare genom mätning av 
vattenkvaliteten. 

Småbåtshamn och båtliv
Planprogrammet innebär ingen förändring för dagens 
befintliga småbåtshamn. I dagsläget planeras ingen 
ny småbåtshamn i Västerport. Skulle det däremot 
uppstå behov av en sådan längre fram finns det inga 
idag kända hinder för en sådan utbyggnad. *

Offentliga rum och mötesplatser

Kajstråk12 m
1:400
Aktivitet, närhet/tillgång till  park och hav

10,0m10,0m10,0m10,0m48,0m48,0m48,0m48,0m

Sektion 3, skala 1:400  (A4)

* Läs mer
Hållbarhetsprogrammet för Västerport säger att 
båtplatser och husbåtar om möjligt ska tillåtas att 
etablera sig i vissa lägen. Detta behöver utredas 
vidare i planeringsprocessen.
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Sektion 4, skala 1:400  (A4)

Kajstråk12 m
1:400
Pedagogik 

6,0m6,0m6,0m6,0m 6,0m6,0m6,0m6,0m 12,0m12,0m12,0m12,0m 12,0m12,0m12,0m12,0m36,0m36,0m36,0m36,0m 36,0m36,0m36,0m36,0m2,0m2,0m2,0m2,0m

INFO
DAGVATTEN
BASSÄNG
MED
VÄXTER

Sektion 4 – Staden sträcker sig ut i havet
Det stora vattenrummet i hamnbassängen kan kom-
ma att användas för dagvattenrening, en teknisk an-
läggning utformas i detta fall integrerat med kaj- och 
brygganläggningarna. Dagvattenhantering är en viktig 
aspekt i Västerport och bör planeras och utformas 
som en integrerad funktion i utemiljön. Dagvatten 
kan till exempel ledas ut i bassänger och renas av 
flytande vegetationsöar. Informationstavlor och andra 
pedagogiska element kan ge en förståelse för utemil-
jöns utformning och blir därför viktiga inslag. Exem-
pel på vegetation som kan fungera i hamnbassängen 
är havssäv, vass, saltgräs och marrisp. Bassängerna 
kan användas till olika ändamål. 

Tekniska funktioner behöver utredas vidare. En mer 
specifik användning av hamnbassängen fördjupas i 
nästa planeringsskede. 

Bild: Courtesy of D.I.R.T. studio
Möjligheten att rena dagvatten i hamnbassängen och skapa en estetiskt tilltalande miljö är en utmaning för Västerport.
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God livsmiljö
Barnens Västerport
Västerport ska ha ett barnperspektiv i alla planerings-
skeden av Västerport. I hållbarhetsprogrammet för 
Västerport anges att offentliga miljöer ska gestaltas 
utifrån ett barnperspektiv vilket ger kvalitativa miljöer 
som fungerar för alla, året runt och under olika tider 
på dygnet. Varierande och stimulerande utemiljöer 
ger barn bättre förutsättningar att utvecklas socialt, 
fysiskt och psykiskt. Barn och unga behöver även mö-
tesplatser för att lära sig samspela genom lek. En bra 
utemiljö för barn är tätt kopplad till att trafiksäkert 
kunna gå, cykla eller åka kollektivt till aktiviteter och 
mötesplatser.

I Barnkonsekvensanalysen för Varbergstunneln, 
upprättad av Trafikverket, bedöms Västerport som ett 
positivt tillskott för barnens Varberg. Stadsdelen kom-
mer länka centrum till havet och kopplingen kommer i 
framtiden inte brytas av industri eller spårområden.  

För område A och B kommer Hamnplan, inre strå-
ket och kajparken vara viktiga lekfulla miljöer och 
komplement till de egna bostadsgårdarna. När hela 
Västerport är utbyggt kommer ett större lekområde 
behövas i område C. Barnkonsekvensanalys, BKA, bör 
upprättas för respektive etapp av Västerport.

Offentliga rum och mötesplatser
Tillgänglighet
För att alla ska kunna ta del av samhället måste den 
fysiska miljön utformas så att alla människor, med 
eller utan fysiska hjälpmedel, kan förflytta sig på våra 
gator och torg. God tillgänglighet ska eftersträvas i alla 
delar av planeringen av Västerport. I ett tidigt skede 
ska man till exempel undersöka om signalplattor, 
kantstensvisning och kontrastskillnader kan öka till-
gängligheten samt utreda huruvida orienterbarhet och 
tillgänglighet beaktas i blandtrafikmiljöer. 

Västerport ska upplevas som en trygg stadsdel. Genom 
goda ljud- och ljusförhållanden i utemiljön, säkra 
entréer, bostäder med utblick mot gatan och inga 
skymda platser kan en upplevd trygghet skapas. 

I detaljplanen kontrolleras att lagstiftningen i PBL, 
BVL och BBR med tillhörande förordningar efterföljs. 
Detta för att utformningen av de offentliga miljöerna 
ska uppfylla kraven på tillgänglighet och användar-
barhet för personer med nedsatt rörelse- och oriente-
ringsförmåga. 

Jämställd stad
Alla ska kunna känna sig trygga i sin närmiljö och 
i Västerport ska planeringen jobba aktivt med att 
förebygga den otrygghet som många människor kan 
uppleva i det offentliga rummet. Stadsutvecklingen ska 
i högre utsträckning bidra till att fler känner sig trygga 
och vill använda städernas gemensamma utrymmen. 

Förkortningar
BKA = Barnkonsekvensanalys

PBL = Plan- och bygglagen

BVL = Byggnadsverkslagen

BBR = Boverkets byggregler 

Bild: Karin Hartmann
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Det kan röra sig om bra belysning och god orienter-
barhet i stadsrummet, d.v.s. att platser är överblickba-
ra. Men också att vi skapar attraktiva platser och stråk 
där människor vill vistas, där bottenvåningarna bidrar 
med olika former av verksamheter och där passiv 
övervakning av stadsrummet sker genom att balkong-
er och fönster riktas ut mot det offentliga rummet.  

Belysning
För att Västerport ska bli en användbar, trivsam och 
trygg stadsdel även efter mörkrets inbrott krävs funk-
tionell belysning. Det viktigaste är att tillhandahålla 
goda synförutsättningar för olika trafikslag och för 
fotgängare. Allmänbelysningens syfte i Västerport är 
även att skapa tillgänglighet, orienterbarhet, atmosfär 
och styrka platsens identitet. 

Målet är att skapa en sammanhängande belysnings-
struktur för hela stadsdelen, men att tillåta särskild 
och avvikande ljussättning på utvalda punkter så som 
parker, torg, broar och konstverk. Planlagd belys-
ningsstruktur för gatu- och allmän platsmark ska eta-
bleras senast vid första inflyttning för att skapa trygga 
och säkra miljöer.  

Varbergs kommun kommer under 2018 ta fram en 
belysningsstrategi. Strategins riktlinjer kommer att 
inarbetas och följas upp i kommande planerings- och 
byggskeden av Västerport.  

Bostadsgården
Västerports utemiljöer innefattar inte endast de 
offentliga platserna utan även de privata bostadsgår-
darna. Alla bostäder ska ha tillgång till en bostadsgård 
med rekreativa och sociala kvaliteter som delas mellan 
grannarna. 

Västerports högt ställda mål för den offentliga miljön 
på allmän platsmark ska även gälla bostadsgårdar som 
ligger på kvartersmark. Bostadsgårdar är ett viktigt 
komplement till stadens allmänna ytor. Möjligheten 
att vistas utomhus i mer privata miljöer är viktig, inte 
minst för barnfamiljer. Den främsta målgruppen för 
lek nära hemmet är barn mellan 0-6 år. Om kvar-
tersgården/bostadsgården kommer att nyttjas som 
förskolegård är det viktigt att lekmiljön får ta gården i 
anspråk. Goda miljöer för barn ska innehålla lek -och 
grönytor men också en gårdsmiljö som är tillräckligt 
stor för spring i benen.

Goda solförhållanden på gårdar bör utredas noggrant 
i den vidare planeringsprocessen. I hållbarhetspro-
grammet föreslås att 30 procent av gårdsytorna ska 
ha sammanlagt fem soltimmar, varav tre soltimmar 
mellan klockan 15–20 vid vårdagsjämning. God 
bostadsmiljö kräver lugna och tysta miljöer. Kvar-
tersstruktur med avskärmade gårdar, som plan-
programmet redovisar, är en förutsättningar för att 
skapa lugna, tysta miljer i Västerport. Ljud från trafik 
och hamnverksamhet kan dämpas med en sådan 
bebyggelse struktur. 

Kvartersstrukturen som rutnätsstaden skapar ger 
goda förutsättningar för att skapa privata gårdar som 
upplevs som trygga och avgränsade. Transparenta 
öppningar och portar in mot gården ger ett inbjudan-
de intryck för de som passerar genom Västerport. 

Kvartersstruktur skapar även goda förutsättningar för 
att växter ska klara sig i den blåsiga och salta miljön.  
En för Västerport anpassad grönytefaktor ska stötta 
i gestaltning av kvartersmark (läs mer om grönyte-
faktorn på sidan 35).

Bild: Jennie Fagerström

Belysnings skapar trygghet, atmosfär och god orienterbarhet.
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Dagvatten som en resurs
I hållbarhetsprogrammet konstateras att områdets 
dagvattenhantering på allmän plats ska utformas 
tidigt i exploateringsprocessen för att tillgodose 
fördröjningskrav och dagvattenkvalitet. Cirkulära be-
vattningssystem är eftersträvansvärt på både allmän 
mark som på kvartersmark. 

För att ta hand om dagvatten i Västerport rekommen-
deras att flera olika typer av lösningar används och 
utformas platsspecifikt. Det kan vara lösningar som 
gröna tak, «regnbäddar», genomsläpplig beläggning, 
svackdiken och fördröjningsdammar. I ett gaturum 
synliggörs dagvattnet genom till exempel regnbäddar 
och genomsläppliga markmaterial medan det i kaj-
parken och i område C finns möjlighet att ta hand om 
dagvatten i svackdiken och fördröjningsdammar. Det 
kan också bli aktuellt att rena dagvatten i hamnbas-
sängen (läs mer på sidorna 37, 43, 76–77).

Koppla samman gröna stråk 
I Grönstrategin nämns två gröna stråk, kuststråket 
och tvärstråket mot Brunnsberg. Här kopplas de 
samman i kajparken. Kajstråket och aktivitetsstrå-
ket kopplar samman Strandpromenaden i söder med 
Getterön och Naturum i norr. Genom att grönstruk-
turen knyts ihop stärks rekreativa och ekologiska 
värden för staden och dess invånare. 

Det vilda Västerport
Utformningen av Västerport ska sträva efter att stärka 
och skapa nya ekosystemtjänster i den offentliga mil-
jön. Landskapets karaktär ska beaktas och förstärkas 
genom val av lokala växttyper. 

Träden i en stad utgör en viktig del av grönstrukturen 
och bidrar till flera ekosystemtjänster. Träden utsätts 
för stora påfrestningar. Skelettjordar tillsammans 
med jordförbättrande biokol används vid plantering i 
hårdgjorda miljöer.

Stadsodling
Urban odling är viktig för utvecklingen av den håll-
bara staden. I teorin går det att odla nästan var som 
helst, i praktiken behöver man dock utreda platser 
utifrån till exempel markpriser, tillgänglighet, bevatt-
ningsmöjligheter, ljus, väderstreck och markförore-
ningar. Stadsodling i Västerport kan tillföra värden 
till stadsdelen som, utöver själva skörden, också får 
en rehabiliterande, social och pedagogisk funktion. 
Platser som kan vara aktuella för stadsodling i Väs-
terport kan vara temporära platser som, i väntan på 
byggnation, kan utnyttjas till odlingsyta. Takytor, bo-
stadsgårdar, det offentliga rummet och även inglasade 
miljöer kan vara aktuellt för odling i  Västerport.   

Offentliga rum och mötesplatser

Bild: UrbanaVillor
Stadsodling är en viktig aspekt när det kommer till håll-
barhet. Förutom skörden kan urban odling också innebä-
ra en rehabiliterande, social och pedagogisk funktion för 
invånarna i Västerport och den övriga staden. 
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Gatan som offentligt rum
Gatan är ett viktigt offentligt rum där variationen av 
innehåll och utformning ska stödja gatans funktion 
men också bidra till en attraktiv stadsmiljö. Gatorna  
i Västerport ska präglas av upplevelser i ögonhöjd och 
en lekfullhet i innehåll. Gatuhierarkin i Västerport ska 
vara tydlig och gator ska genom innehåll och skala få 
olika karaktär och syfte. 

Gaturummen ska utformas för att skapa vindskydda-
de miljöer och trädplanteringar ska ges plats i gatan 
för att bryta vind och buller.

Tvärstråk och längsgående stråk
Tvärstråken mot havet kopplar samman Västerport 
med den befintliga stadsväven. Dessa gator kommer 
skapa siktstråk mot havet. I figurerna redovisas tre 
gatuprinciper för tvärstråk (se mer på sidan 48). 

De längsgående stråken i Västerport har olika karak-
tär där Västra Vallgatan/Birger Svenssons väg är en 
kvartersgata, Östra Hamnvägen en genomfartsgata 
och inre stråket ett gångfartsområde. Det betyder helt 
olika trafikmängder och hastigheter, vilket speglas  
i gatornas utformning.

Test av innehåll och skala
Gatusektionerna visar ett förslag på funktioner och 
möbleringsmöjligheter som gaturummen i Västerport 
kan innehålla. Kantzonerna är gränssnittet mellan 
hus och gata och har stor betydelse för hur gatumiljön 
upplevs. Kantzonen ska vara levande och föränder-
lig och kan bestå av allt från planteringar, terrasser, 
trappor och dagvattenkanaler till uteserveringar och 
växthus. Man ska inte läsa sektionerna utifrån att alla 
listade funktioner förekommer överallt. Gatusektio-
nerna ska fortsätta att testas och utvecklas i komman-
de planeringsskeden.

Gator

Gata

Plantering

Kantzon

Plantering i vatten

Parkering varvat med vegetation

GC-väg med aktiva hörn

Genomfartsgata - Östra Hamnvägen
Östra Hamnvägen kommer i det framtida Västerport 
att bli en viktig genomfartsgata för staden då bostads-
området Västerport byggs väster mot havet och sta-
tionsområdet utvecklas åt öster. Ett separat gestalt-
ningsprogram för Östra Hamnvägen har tagits fram  
(läs mer under rubriken Underlag och utredningar  
på sidan 82). En utmaning för Västerport är att 
utveckla Östra Hamnvägen till en gata som förenar 
och inte delar Västerport i två delar. Fastigheternas 
entréer bör ligga mot gatan.

Östra Hamnvägen
1:400 

Genomfartsgata, illustration.
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Offentliga rum och mötesplatser
Kvartersgata typ 1 – Magasinsgatan
Gatans bredd kan vara mellan 16–19 meter med en 
2–6 meter bred kantzon på vardera sida om gatan. 
Kant zonerna varieras med möblering, belysning och 
plantering. Gatan och fasaden ligger på en halvmeters 
nivåskillnad. Nivån tas upp med hjälp av trappor,  
terrasser och ramper. Gatunivå ligger på cirka +2,5 
meter över havet. Dubbelriktad trafik där cyklar och 
bilar delar på samma gatuutrymme. Korttidspar-
kering och handikappsparkering tillåts. Lastzoner 
föreslås vid strategiska punkter. Trädplantering och 
dagvattenhantering sker i gatunivå. 

Kvartersgata typ 2 – Mellan nya stationen 
och kajstråket
Gatans bredd kan vara mellan 12–16 meter. Viktig 
koppling till nya stationsområdet. En 4–6 meter bred 
kantzon med parkrumskaraktär och vatten inslag 
genom öppen dagvattenhantering. Asymmetrisk 
disposition av gaturummet. Målbilden är att gata 
och fasad ligger på ungefär samma höjd, +3,0 meter, 
med hänsyn tagen till avrinning. Gaturummet är i en 
nivå, det vill säga inga kantstenar. Dubbelriktad trafik 
där cyklar och bilar delar på samma gatuutrymme.  
Korttidsparkering och handikappsparkering tillåts. 
Last zoner föreslås vid strategiska punkter. Trädplan-
tering ska finnas. 

Kvartersgata typ 3 – Infartsgata
Gatans bredd kan vara mellan 11–15 meter med aktiva 
kantzoner längs med fasaderna. Kantzonens plante-
ring och möblering i gaturummet kan alterneras från 
sida till sida. Målbilden är att gata och fasad ligger på 
ungefär samma höjd, +3,0 meter, med hänsyn tagen 
till avrinning. Gata i en nivå, inga kantstenar. Dub-
belriktad trafik där cyklar och bilar delar på samma 
gatuutrymme. Vatteninslag genom öppen dagvatten-
hantering. Korttidsparkering och handikappsparke-
ring tillåts. Lastzoner föreslås vid strategiska punkter. 
Trädplantering ska finnas. Referens är Norrgatan, 
Varberg.

Infartsgata 12 m
1:400 

Gångfartsgata med plantering/möbleringszon/sidoparkering

dubbelriktad tra�k, en nivå. Referens Norrgatan

+2,8m+2,8m+2,8m+2,8m+3,0m+3,0m+3,0m+3,0m

Infartsgata 12 m
1:400 

Gångfartsgata med plantering/möbleringszon/sidoparkering

dubbelriktad tra�k, en nivå. Referens Norrgatan

+2,8m+2,8m+2,8m+2,8m+3,0m+3,0m+3,0m+3,0m

Magasinsgatan 15 - 18 m
1:400 

Kantzon

+2,5m+2,5m+2,5m+2,5m

+3,0m+3,0m+3,0m+3,0m

Kantzon Gångfartsgata med sidoparkeringKvartersgata typ 1, skala 1:400 (A4) Kvartersgata typ 2, skala 1:400 (A4) Kvartersgata typ 3, skala 1:400 (A4)
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Inre stråket - Gångfartsområde 
Gatans bredd kan vara mellan 6 meter upp till  
15 meter. Gångfartsgata med trafik på fotgängarens  
villkor. Gatan har inslag av möblering, plantering, 
lekfulla och pedagogiska inslag. Gatans utformning 
ska skapa ett trafiksäkert område där hastigheter 
hålls nere. Hela gatans bredd kan anses vara en aktiv 
kantzon. 

Gata på ungefär samma höjd som fasadernas golv-
nivå, med hänsyn tagen till avrinning. Gaturum i en 
nivå, inga kantstenar. Trafik tillåts i båda riktningar 
med begränsad framkomlighet. Cyklar och bilar delar 
på samma gatuutrymme. Cykelparkering för boende 
och eventuellt besökare behöver ordnas utmed gatan. 
Vatteninslag sker genom öppen dagvattenhantering 
Korttidsparkering och handikappsparkering tillåts. 
Lastzoner föreslås vid strategiska punkter. Trädplan-
tering varierar i takt med att gaturummet breddas  
och smalnas av. 

Kajståket – Gågata
Kajstråket består av tre zoner, en fasadzon närmast 
huskropparna, en rörelsezon för i första hand gång- 
och cykelrörelser och en möbleringszon närmast 
kajkant (för sektion se rubriken Att möta vattnet  
på sidan 41). 

Str cirka 12 meter brett, ibland med en variation mel-
lan 10–18 meter. Husen ligger på +3,0 meter, kajstrå-
ket på +2,3 meter till +2,5 meter. Korttidsparkering 
och handikappsparkering tillåts. Lastzoner föreslås 
vid strategiska punkter. Trafik tillåts för varuleve-
ranser och sophantering. Cykelparkering behövs för 
bostäder och besökare. 

Fasadzonen hanterar en höjdskillnad på cirka en 
halvmeter mellan entré och kaj. Denna utformas så 
att den blir tillgänglig, varierad och aktiv med hjälp 
av trappor, murar och ramper. Utmed fasadzonen 
kan planteringar varvas med serveringar och annan 
möblering. Rörelsezonen ska erbjuda en kvalitativ yta 
för rörelser till fots och för hjulförsedda människor – 
till exempel cyklister, barnvagnar, rullatorer och 
skateboards. Rörelsestråket är tillgängligt för alla, 
minst fem meter i bredd. En möbleringszon närmast 
kajkanten är en yta för i första hand fotgängare, för 
att kunna ta en paus längs promenaden och blicka ut 
över havet. Zonen kan varieras med hjälp av sitt-
möbler, planteringar och andra byggstrukturer.

Gångfartsgata med plantering/möbleringszon

+3,0m+3,0m+3,0m+3,0m

Barnens boulevard 14 m
1:400 

Gångfartsgata med plantering/möbleringszon

+3,0m+3,0m+3,0m+3,0m

Barnens boulevard 10 m
1:400 

Gångfartsgata med plantering/möbleringszon

+3,0m+3,0m+3,0m+3,0m

Barnens boulevard 7 m
1:400 

Inre stråket varierar i bredd, skala 1:400 (A4).

Illustration: Nyréns Arkitektkontor AB 
Exempel på hur kajstråket kan delas upp i tre zoner, en 
fasad-, en rörelse- och en möbleringszon. 
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OFFENTLIG SERVICE OCH ARBETSPLATSER
Offentlig service
Förskola
Behovet av förskola i hela programområdet är två 
stycken à 6-8 avdelningar. Om utbyggnaden ska ske  
i en samlad enhet eller delas upp i mindre delar ut-
reds under våren 2017. Förutsättningarna för att 
placera en stor enhet på 6-8 avdelningar inom etapp 
1 är inte lämplig på grund av platsbrist och störningar 
från järnvägs och byggtrafik som finns kvar i området 
till år 2025. Mindre förskolor à 2-4 avdelningar kan 
vara en lösning.

I etapp 1 skulle en sådan mindre enhet kunna in-
tegreras i ett bostadskvarter. Friytor till förskolan 
anordnas då på kvartersgård. Alternativt placeras ny 
förskola i näraliggande område utanför Västerport.

Skolor
Närmaste grundskolor till Västerport är i dag Haga-
skolan och Kunskapsskolan. Kapaciteten på stadens 
grundskolor och behov av nya skolor utreds under 
våren 2017 i en behovsanalys.

Övrig offentlig verksamhet
I planprogrammets bebyggelsestruktur finns utrym-
me för offentlig verksamhet och service, speciellt i 
bottenvåningar. Det kan vara vårdcentral, lokaler för 

offentlig förvaltning, kultur med mera. Behov och 
omfattning av äldreboende kommer att utredas vidare 
i detaljplanearbetet. 

Mellan Östra Hamnvägen och järnvägen norrut 
planeras bebyggelse huvudsakligen för verksamhets-
lokaler, liksom i område C.

Kommersiell service 
Komplettering till stadskärnan
När staden och Västerport växer finns underlag för 
fler serviceverksamheter. Ambitionen för Västerport 
är att komplettera med service som inte finns i stads-
kärnan. Utökad detaljhandel prioriteras i nuvarande 
stadskärna. I Västerport kan det vara restauranger, 
kaféer, mat affär, servicebutiker, frisörer med mera. 

Hotell
Varberg har en hög hotellbeläggning. I den första 
utbyggnadsetappen finns möjlighet att placera en 
hotellbyggnad. I arbetet med detaljplanen kommer 
den definitiva platsen och storleken för hotellet att 
bestämmas. 

Bild: PMB Media & Design
Skolorna som i    dag finns i Västerports närområde är  
Kunskapsskolan och Hagaskolan. 
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Bild: Mikael Pilstrand
När staden och Västerport växer finns underlag för fler serviceverksamheter. Ambitionen är att i Västerport ska sådant finnas som i dag inte finns i stadskärnan. 
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Område C – fortsatt  
utredningsområde
Område C är intressant för flera olika funktioner på 
grund av det allt mer centrala läget som uppstår när 
Västerport byggs ut och den nya stationen etableras 
längre norrut. Fördjupad utredning av område C ska 
ske i en särskild handling. 

Här finns industribyggnader från 1960talet med 
pågående verksamheter. De flesta byggnaderna har 
låg kvalitet. För att utveckla området hållbart behöver 
marken höjas och de flesta byggnaderna rivas. Det 
arbetet kan påbörjas omkring år 2022. För närva-
rande utreds vilken fördelning av mark ytor som kan 
ges till de olika intressena och hur marken lämpligen 
bör disponeras. Nya verksamheter ska förhålla sig till 
hamnens förutsättningar. 

Offentlig service och arbetsplatser

Figuren visar grovt hur huvudintressena kan disponeras. 

N

UTVECKLINGSOMRÅDE

HAMNRELATERAD VERKSAMHET

AKTIVITETSSTRÅK

FAREHAMNEN

OMRÅDE C

Intressen i område C
• Hamnrelaterade verksamheter 

• Nya arbetsplatser nära stationen

• Aktivitetsyta för invånarna i Västerport, Varberg

• Grönstråk mot Getterön och Getteröns naturrum

• Utbildning

• Kulturverksamheter

• Övrig offentlig service
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MOBILITET OCH TILLGÄNGLIGHET
Trafik i dag och i framtiden
Trafikstrategi 2030
Utvecklingen av trafik och stadsplanering i Varberg 
följer kommunens trafikstrategi (Trafikstrategi för 
Varberg 2030). Strategin ska bidra till att uppnå ett 
effektivt, säkert och hållbart trafiksystem. Strategin 
visar inte på någon trafikökning på väg 41. Väg 153 får 
en marginell ökning, vilket dock inte går att härleda 
till exploateringen av Västerport.

I dag dominerar bilen persontransporterna. Bilar tar 
betydligt mer plats i staden än cyklar och kollektivtra-
fik. En övergång till mer resurseffektiva, miljövänliga 
och mindre platskrävande fordon är positivt för stads-
miljön och en långsiktig målsättning för Varberg. 
Västerport ska vara ett föregångsexempel för hur en 
sådan utveckling kan främjas. 

Från Västerport till Varbergs centrum
Västerport blir en del av Varbergs växande stads-
kärna. Därför är det nödvändigt att planera för hur 
besök are, som inte bor eller arbetar i Västerport, får 
god tillgänglighet till viktiga funktioner i centrum 
samt befintliga och nya målpunkter. Med sina mötes-
platser, kajstråk, hamnbassäng och arkitektur förvän-
tas hela Västerport bli en stor målpunkt i sig.

Vilka fordon använder vi idag?
I dag finns det fler bilar än någonsin i Sverige och  
i Varberg. Nybilsförsäljningen i Sverige har legat på 
topp flera år i rad. Busstrafiken har fått fler resenärer 
de senaste två åren men ökningen sker dock från en 
låg nivå. Varberg är en cykelstad och cykelanvändan-
det ökar stadigt, inte minst tack vare att elcyklarna 
blir allt vanligare. Tågpendlingen har ökat kraftigt 
den senaste tioårsperioden. Det innebär att fler och 
fler persontransporter förväntas ske från och till sta-
tionen med cykel, bil, buss och taxi.

Vilka fordon använder vi i framtiden?
Generellt sett minskar bilinnehavet ju större en stad 
är. Det förklaras enklast med att större städer oftast 
har en bättre kollektivtrafik än vad mindre städer har 
underlag till. Varberg har nyligen skapat en kollektiv-
trafik med busslinjer i ett så kallat stjärnnät i staden. 
Därtill kommer också landsortstrafiken. All busstrafik 
möts i stationsområdet som är en del av Västerport. 
För kommande år planeras inga större förändringar 
i nätet, som är relativt glest. För att skapa en mer håll-
bar miljö krävs en förändring av persontransporterna. 

Bild: Hidvi Group
Tågpendlingen har ökat kraftigt de senaste tio åren. 

Västerport kan bidra till: 
• Ökad användning av Varbergs kollektivtrafik  

och påverka att den byggs ut.

• Ökad cykelanvändning

• Att bilpooler skapas 

• Delad bilanvändning möjliggörs

• Att eldrivna fordon prioriteras

• Att laddplatser skapas för eldrivna fordon
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Mobilitet och tillgänglighet
I hela Västerport ska det vara lätt att använda cykel. 
Huvudcykelstråk blir Östra Hamnvägen, som är en 
del av Kattegattleden (läs mer och se kartan på sidan 
57). På Östra Hamnvägen planeras för cykelbanor på 
båda sidor. Större allmänna cykelparkeringar anläggs 
i anslutning till grön stråket från Gamla Kyrkbacken 
via stationen till Campus Varberg vid Hamnplan. 

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken inom Varbergs kommun och stad sker 
med buss. För att busstrafiken ska kunna konkurrera 
med framförallt bilen krävs ett tätare nät och en högre 
turtäthet. Tågtrafiken på Västkustbanan får fortsatt 
ökad pendling mot Göteborgs- och Öresundsregioner-
na. Varbergs nya station blir en knutpunkt för alla tra-
fikslag vilket är en mycket stark fördel för utvecklingen 
av Västerport. Kopplingen mellan Västerport och sta-
tionsområdet sker på ett flertal punkter: perrongbron, 
tvärgatan norr om nya stationen samt Magasinsgatan. 
Varbergs nya stationsområde blir ett nav för kollektiv-
trafiken i kommunen där Västkustbanan, Viskadals
banan, stadsbussar och regionbussar möts.

Personbilstrafik
Västerport ska vara så bilfritt som möjligt. I om-
rådet ska endast angöring till bostadsentréer och 
verksamhets lokaler ske när så är nödvändigt. Vissa 
gator är infartsgator från Östra Hamnvägen. Dessa 
kallas kvartersgator, i övrigt är gator och stråk gågator 
eller gångfarts område på de gåendes villkor. Vissa 

kvarter utmed Östra Hamnvägen kan få källargarage. 
Infart till dessa ska ske från infartsgator med garage-
infart så nära Östra Hamnvägen som möjligt.

Nyttotrafik 
Trafikering sker via Östra Hamnvägen och infarts
gator. Begränsningar i tid på dygnet för tillgänglighet 
blir nödvändig.

Varutansporter
Varuleveranser sker i första hand från lastzoner ut-
med Östra Hamnvägen och infartsgator. Undantags-
vis får leveranser ske från inre stråket och kajstråket.

Trafik till Västerport
Från Getterövägen i norr leds trafik in på Östra 
Hamnvägen. En ny rondell planeras här. Från den 
leds även all vägtrafik till hamnen. Söder om Väster-
port föreslås Östra Hamnvägen fortsätta på det som 
tidigare var banvall. Vägen ansluter till Rosenfreds-
gatan via Lasarettsgatan.  

Susvindsreservatet
Susvindsreservatet medgör att en vägbro över järn-
vägen kan byggas. Tillsammans med en ny väg i före 
detta industrispåret, skapas en tvärförbindelse mellan 
Öster leden och Östra Hamnvägen i Stenåsavägens 
förlängning. 

Stadsbussar Regionbussar
Stationsläget
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Bilparkering – angöring och  
förvaring
Bilen
Parkeringsfrågorna är en strategisk faktor i plane-
ringen och utvecklingen av Västerport och innovativa 
lösningar som minskar bilanvändandet är önskvärda. 
En flexibel parkeringsnorm kan bli aktuell om andra 
mobilitetstjänster erbjuds. 

I Planprogram för Västerport föreslås flexibla lösning-
ar både fysiskt och över tid. Parkeringar ska kunna 
samutnyttjas mellan boende, besökare och de som 
arbetar i stadsdelen för att öka tillgängligheten för fler 
användare under olika tider på dygnet. För att detta 
ska vara möjligt krävs parkeringshus. 

Det är rimligt och önskvärt att bilinnehavet för bo-
ende i Västerport är lågt med tanke på det centrala 
läget intill kommunens kommunikationsnav. Även 
om bilinnehavet minskar över tid så ökar troligen 
också besöken till stadskärnan i ett växande Varberg. 
Parkeringshus har bedömts som en rimlig lösning för 
att hantera det totala p-behovet i området som behövs 
för ny exploatering och eventuell ytterligare allmän 
parkering som kan krävas.

Ett lika stort gångavstånd till bilparkeringen som till 
närmaste kollektivtrafik är önskvärt. 

Principer för förvaring/parkering av bilar:
Större parkeringsanläggningar föreslås i anslutning 
till stationsområdet. För att minska biltrafik inom 
Västerport byggs parkeringshus för besökare, boende 
och pendlare mellan Östra Hamnvägen och järn-
vägen, norr om stationen. Även i de södra delarna av 
Västerport behövs ytterligare en större parkerings-
anläggning, utöver p-huset Briggen, för besökare till 
närliggande målpunkter. 

För att undvika exponering av parkeringshus kan 
dessa med fördel kombineras med kontor och bostä-
der mot gatan. I direkt anslutning väster om Östra 
Hamnvägen kan källarparkering också placeras. 
Parkeringsgarage nära bostäder bör prioriteras för 
bilpooler.

Parkering för bilpooler placeras närmre bostäderna. 
Under en övergångsperiod kan det finnas ett behov 
av långtidsparkering/förvaring av privata bilar som 
används sällan. Dessa kan placeras på en mindre  
attraktiv plats med längre avstånd till Västerport. 

Om parkeringshusen byggs med möjlighet till änd-
rad användning kan en högre flexibilitet skapas för 
framtiden. 

Genomfartsgata

Parkering
Gångfartsområde
Kvartersgata

Gågata

60 km/h

40 km/h



56 Program för Västerport – Programförslag

Mobilitet och tillgänglighet
Parkeringsnorm för Västerport
En god tillgänglighet till kollektivtrafik ger möjlighet 
att ha en lägre p-norm i Västerport. Ambitionen är att 
Västerport ska ha en lägre p-norm än övriga staden.

Parkeringsbehov och ny parkeringsnorm  
En justering av gällande p-norm kommer att utföras 
för Västerport inför detaljplaneetapp 1. Mobilitets-
utredning kommer att bli en del i arbetet. Behovet av 
nya p-platser kan belysas med två räkneexempel: Med 
en norm på 0,7 p-platser per lägenhet behövs 1750 
platser och med en norm på 0,5 p-platser per lägenhet 
behövs 1 250 platser. Därtill ska det finnas parkering 
för verksamheter, service och besökare till staden.

Cykeln
Cykeln används allt mer för olika transporter inte 
minst tack vare elcyklarnas utveckling. Cykeln blir 
därmed ett praktiskt, miljövänligt och ekonomiskt 
alternativ till bilen i vardagen. Det blir allt vanligare 
med trehjuliga transportcyklar och cyklar med släp-
kärror. Västerport ska vara en stadsdel där det  
är enkelt att välja bort bilen. Det är därför viktigt att 
tillgängligheten till förvaring av cyklar blir enkel och 
säker. Detta ska gälla för både boende, verksamma 
och besökare. Andelen cyklar förväntas öka. Plane-
ringen måste därför utgå från att skapa mer plats för 
uppställning och förvaring än vad vi är vana vid i dag. Bild: Varbergs kommun

I Västerport ska det vara enkelt att välja cykeln och därför är det viktigt att förvaringen av cyklar också blir enkel och säker. 
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Principer för förvaring/parkering av cyklar
Förvaring/parkering/uppställning av cyklar för bo-
ende och verksamma ordnas på kvartersmark, liksom 
för besökare till boende. Bebyggelsen planeras så att 
det finns tillräcklig plats för uppställning och förva-
ring av cyklar för de boende, och att denna blir till-
gänglig och enkel att använda. För att tillgängligheten 
ska bli god bör cykelparkering ordnas i markplan, i del av 
bottenvåning. Där garage/förvaring anläggs i källarplan 
ordnas cykelgarage via anpassade ramper. Lokalerna kan 
användas flexibelt mellan cykeloch bilparkering över 
tid. Cykelförvaring i byggnader på gårdar bör undvikas 
eftersom risken är stor att dessa försämrar möjligheten 
till trivsamma och solbelysta utemiljöer. Parkeringsnorm 
för cyklar tas fram tillsammans med ny p-norm för bilar. 
P-norm för cykel i dag är 2,4 per lägenhet. 

Stads-, region- och turistbussar, taxi
I detaljplanen för stationsområdet finns detaljplan 
med tillhörande gestaltnings- och kvalitetsprogram 
som beskriver principerna för utformningen av de  
offentliga ytorna, bland annat busshållplatser. Stads-
bussarna får hållplatser utmed Västra Vallgatan öster 
om nya stationsbyggnaden. Mellan stationen och 
Östra Hamnvägen får regionbussarna sina hållplatser. 

Turistbussar
Turistbussar behöver angöringsplatser i bra lägen 
samt uppställningsplatser. Lämpliga angöringsställen 

är utmed Östra Hamnvägen nära stationen och början 
av diagonalstråket. Uppställning och parkering av 
turistbussar kan ordnas på angöringsgator väster om 
järnvägstråget, norr om perrongområdet. 

Taxi
Taxistationen behöver ha närhet till två kundgrupper 
i stadskärnan. Dessa är kollektivtrafikresenärer och 
besökare till restaurang- och kulturanläggningar i den 
centrala staden. För den första gruppen planeras  
angöring norr om Varbergs nya station. För restau-
ranggäster med flera kan början av diagonalstråket 
vara en lämplig plats.  

0

SKALA 1:5000

10050 200 300 meterCykelpendelstråk Östra Hamnvägen (Kattegattleden)
Huvudstråk cykel Rekreativt cykelstråk

Rekreativt cykelstråk 
på de gåendes villkor

Större cykelupp-
ställningsyta

Kattegattleden
Kattegattleden är Sveriges första nationella cykelled 
mellan Helsingborg och Göteborg. Leden invigdes 
den 6 juni 2015. Varbergs kommun är en samarbets-
part, av totalt tio kommuner. Östra Hamnvägen är en 
del av leden (se kartan till höger).

Kattegattleden är en satsning som ska utveckla 
cykelturismen och bidra till näringslivsutveckling, 
ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen  
i kommunerna och regionerna längs leden. 

Dessutom kan hallänningarna bättre utnyttja sin fan-
tastiska kust. Vissa delsträckor i Varbergs kommun, 
bland annat längs gamla E  6:an i söder, kommer att 
förbättras efterhand.
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HÅLLBARHET I VÄSTERPORT
Ekologiskt, socialt och  
ekonomiskt hållbar stadsdel
Västerport ska vara ett föregångsexempel inom 
hållbar stadsutveckling. Kommunen planerar för att 
skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar 
stadsdel. 

Följande exempel visar hur detta kan lösas. 

Sociala mål
Målet är att göra Varbergs Vision 2025 praktiskt 
genomförbar för Västerport och stadsdelen ska ge 
förutsättningar för delaktighet och inflytande hos 
invånarna och att de sociala nätverken stärks. Här 
ska finnas en god servicenivå, olika slags mötesplatser 
och hälsosamma inomhusmiljöer. Här ska det vara 
möjligt att påverka sitt ekologiska fotavtryck.*

Hållbar teknik och försörjning
All infrastruktur i Västerport blir ny och byggs upp 
från grunden. Markanvändningen påverkas av infra-
struktur från staden som antingen passerar Väster-
port eller behöver plats där. 

Påverkan från stadens system
Nya huvudledningar från stadens dagvattennät leds 
genom Västerport i Magasinsgatans förlängning. 
Ytterligare en dagvattenledning föreslås ledas från 
Monarkområdet till Industrihamnens norra del. En 
stor pumpstation för spillvatten behöver flyttas och 
placeras väster om Östra Hamnvägen vid diagonal-
stråket. 

Markhöjder
(Se vidare rubriken Höjdsättning av Västra Vallgatan 
och Östra Hamnvägen på sidan 85).

Energisystem
I Västerport ska integrerad energidesign tillämpas för 
att möjliggöra en optimerad energianvändning med 
låg miljöpåverkan. Detta innebär att byggnaderna 
ska vara kopplade till Varbergs övriga energisystem 
och att systemet optimeras med hänsyn till helheten. 
Energisystemet ska vara flexibelt och utbyggbart.

Energiproduktionen ska ha en låg miljöbelastning  
och förnybar energi såsom solenergi (värme från 
solfångare och el från solceller), el från vind- och vat-
tenkraft eller industriell spillvärme används i första 
hand. Lokal energiproduktion i form av exempelvis 
solenergi ska möjliggöras i området.

Effektiv energianvändning
Byggnaderna ska vara resurseffektiva och vara rustade 
för att ha en låg elförbrukning och en effektiv använd-
ning av fjärrvärme. För boende och brukare ska det 
vara lätt att kunna se sin energianvändning och såväl 
el- som tappvarmvatten har en individuell mätning. 

Även under byggtiden ska energianvändningen 
hållas låg för såväl byggbodar som vid exempelvis 
uttorkning. I Västerport ska det vara möjligt att leva 
resurssnålt och slutna kretslopp ska eftersträvas. 
Resursanvändningen ska ske med minsta möjliga 
miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. I Västerport 
ges förutsättningar att agera hållbart och ansvarsfullt 
genom att göra det lätt att göra rätt.

* Läs mer om ekologiska fotavtryck: 
Inriktning för Stadsutvecklingsprojeket, 2016 och  
Hållbarhetsprogram för Västerport, sidorna 11–13.
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Bild: Varbergs kommun
I Västerport ska energiproduktionen ha en låg miljöbelast-
ning. Bilden från 2017 visar solcellsparken vid dåvarande 
Shell-macken nära tågstationen.

Resursanvändning och kretslopp
Synliggöra resursanvändningen 
För att inspirera och informera besökare, invånare 
och verksamma i området ska resursanvändning-
en i Västerport tydligt visualiseras. Det kan handla 
om mätning av avfallsmängder, vattenförbrukning 
och energianvändning samt förslag på hur man som 
individ kan minska sin användning av dessa resur-
ser. Gemensamma bilpooler kan också bli aktuellt i 
stadsdelen. I den mån det är möjligt bör det även vara 
kopplat till ekonomiska incitament.

Avfallshantering
Det ska vara bekvämt att återvinna och avfallssortera 
i vardagen. Detta innebär att det ska vara möjligt att 
sortera avfall i nära anslutning till bostaden samt att 
återvinningsstationer är placerade och utformade på 
ett tilltalande sätt. Hur den storskaliga hantering-
en av avfall ska lösas i Västerport behöver utredas 
ytterligare. Ett sopsugssystem är ett miljömässigt bra 
alternativ. Men detta kan eventuellt bli problematiskt 
när Västerports utbyggnad sker etappvis söderifrån då 
avfallet lämpligen bör transporteras mot norr där det 
finns plats att bygga en sopsugsterminal. Ett alternativ 
till sopsugssystem är att mindre sophämtningsfordon 
hämtar avfallet inne i området.

Byggnation
Vid byggnation i Västerport ska kretsloppsanpassade 
och förnyelsebara material väljas i första hand. De 
monteringsmetoder som väljs ska underlätta fram-
tida demontering och återanvändning. Materialets 
och byggnadens livslängd ska vara vägledande inför 
materialval och utformning med hjälp av livscykel-
kostnadsanalyser. I samtlig byggnation eftersträvas 
en god inomhusmiljö och en låg energianvändning. 
Det övergripande målet på byggnadsnivå är att totalt 
uppnå Miljöbyggnad Silver, med krav Guld för utval-
da indikatorer (se ordlistan, sidorna 86–87).

Klimatförändringar
Västerport ska byggas för dagens och morgondagens 
förhållanden. De klimatfrågor som berör Varberg 
främst är tidvis ökad vind och nederbörd samt  
stigande havsnivå. 

Hårda vindar vid kusten i kombination med regn  
kräver tåliga fasadmaterial, taklösningar och ge-
nomtänkta detaljutföranden. För att klara stigande 
havsnivåer krävs markhöjning både i Västerport och 
angränsande områden. 

Åtgärder på grund av stigande havsnivåer
I en särskild utredning redovisas hur Västerport bör 
planeras för framtida stigande havsnivåer. Förslaget 
är att färdigt golv i nyproduktion ska vara +3,0 meter 
över medelhavsnivån. Samhälls viktiga funktioner 
ska vara 3,5 meter över medelhavsnivån. Fördelar för 
Västerport i sammanhanget är att Varbergs stad inte 
belastas av ett vattendrag som kan stuva upp vatten-
nivån och att hamninloppet är försett med pirar som 
minskar vågornas påverkan på Västerport.

För att gardera sig mot extremfallet, då vågtoppar 
eventuellt kan skölja upp på markytan, byggs respek-
tive förbereds kajstråket med särskilda anordningar. 
Dessa kan till exempel vara fasta och monterbara 
bänkar/skärmar som hindrar vatten att skölja in på 
kajområdet. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Övergripande ansvar
Varbergs kommun äger en majoritet av marken inom 
Västerport väster om Östra Hamnvägen och genomför 
alla förberedelser inför byggnationen. Inför byggan-
det av nya stadsdelen Västerport har kommunen det 
övergripande ansvaret för att detaljplanera, sanera 
och grovplanera marken samt ansvara för utbyggnad 
av gator och övriga allmänna ytor. I samband med 
detaljplanering kontaktas intresserade exploatörer 
och byggherrar. 

Etappvis utbyggnad
Västerport byggs ut från söder mot norr. Första etap-
pen omfattar Stenas terminalområde och beräknas 
innehålla cirka 500 bostäder, parkering, hotell och 
lokaler i bottenvåningar. De bostäder som färdigställs 
före år 2025, då järnvägen fortfarande ligger kvar  
i ytläge, måste klara gällande regler för buller och 
säkerhet. En andra utbyggnadsetapp kan påbörjas  
när hamnverksamheten i Västerport har flyttat till  
nya Farehamnen som beräknas ske år 2022. 

Till den första etappen bostäder behöver förskole-
avdelningar byggas. Platsen för detta är ännu inte 
bestämt (läs mer på sidan 50). 

Stadsutbyggnaden av Västerport beräknas ta 10–15 år. 

Projektekonomi
Läget vid hamnbassängen och närheten till stadskär-
nan gör att Västerport blir en naturlig del av staden 
och stadslivet. Varbergs kommun har därför samma 
höga ambitioner vad gäller publika rum och kvaliteter 
på gator och torg (”offentliga rummet”) som i resten 
av staden. Projekten som ingår i Stadsutvecklingspro-
jektet (Varbergstunneln, Farehamnen och Västerport) 
måste synkroniseras och balanseras för att uppnå en 
hållbar helhet. Genomförandeplaner samt ekonomin 
samordnas. 

Hamnflytten är en förutsättning för stadsutvecklingen 
i Västerport, som i sin tur är viktig för stadens framtida 
utveckling och tillväxt. Därför kan finansieringen av 
den nya hamnen ske med en fördelning mellan exploa-
teringsintäkter från Västerport, Hallands Hamnar och 
kommunala investeringar. 

Investeringsvolymer
De totala investeringsvolymerna, när Västerport är 
fullt utbyggt, förväntas ligga någonstans kring fyra 
miljarder kronor. De största investeringarna står  
fastighetsexploatörerna för. Kommunen tar på sig  
att göra marken byggklar: det vill säga åtgärda mark-
miljöföroreningarna, höja marken inför kommande 
havsnivåhöjning och stabilisera de befintliga kajerna. 
Kommunen ansvarar även för iordningsställande av 
publika platser såsom torg, parker och kajstråk samt 
utbyggnad av infrastrukturen (vatten och avlopp, 
fjärrvärme, el etcetera.) 

Byggandet inom kvarters mark avses ske i enskild regi. 
Kvartersmark med byggrätter kommer att fördelas 
via framtida mark anvisningsprocesser, till exempel 
markanvisnings tävlingar, och sker etappvis. 

2019–2024: BYGGTID VARBERGSTUNNELN 2024: Trafikstart nya dubbelspåret
2025: Befintlig järnväg tas bort

2020–cirka 2030: BYGGTID VÄSTERPORT
2020: Etapp 1 startar

2023: Etapp 2 kan påbörjas

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 >

2018–2022: BYGGTID FAREHAMNEN
2019–2022: Befintlig hamndel avvecklas

2022: Driftstart Farehamnen
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Bild: Varbergs kommun
Markägoförhållanden.

Markägoförhållanden
Området i och omkring Västerport ägs av Varbergs 
kommun, Jernhusen, Trafikverket samt av privata 
markägare, enligt bilden till vänster.

Principer för marktilldelning
Under detaljplanarbetet sker information och dialog 
med intresserade aktörer. Kommunen arbetar då 
fram principer för marktilldelning. I samband med  
att ett gestaltnings- och kvalitetsprogram tas fram, 
och med stöd av hållbarhetsprogrammet, formuleras 
ett antal kriterier för vad en byggherre måste upp-
fylla för att få bygga, detta enligt kommunstyrelsen 
antagna riktlinjer. Detta regleras därefter i avtal och 
kravspecifikationer som följs upp efter genomförd 
byggnation. I detalj planearbetet bestäms storlek på 
marktilldelning per byggherre. Kommunens ambition 
är att tilldela mark till såväl stora som mindre, gärna 
lokala, aktörer.

Förberedande markarbeten
Markmiljöåtgärder
Marken är, som beskrivs i markmiljöutredningen  
(läs mer på sidan 82), delvis förorenad. Vissa mindre 
förorenade områden kan hanteras genom att ytan 
täcks med täta massor som förhindrar att förore-

Trafikverket
Jernhusen
Kommunen
Privat

ningarna sprids. (Marken kommer oavsett eventuella 
föroreningar att höjas knappt en meter på grund av 
havsnivåhöjningen, se rubriken Markuppfyllnad ned-
an.) Vid stora föroreningshalter kommer förorening-
arna att grävas upp och köras till deponi. I sådana 
områden, som till exempel nordöstra delen av område 
B mot Östra Hamnvägen, kan det då vara lämpligt att 
bygga parkeringsgarage under husen.

Kajförstärkning
Den 660 meter långa betongkajen, byggd under olika 
tidsperioder och med olika konstruktioner, är gene-
rellt sett i dåligt skick. För att bevara denna, då områ-
det bebyggs med bostäder och marken dessutom fylls 
upp, måste den stabiliseras. Detta görs företrädesvis 
med sprängmassor från tunnelbygget som läggs  
i vattnet mot kajen som stöd. 

Markuppfyllnad
Då havsnivån förväntas stiga med cirka en meter de 
närmaste hundra åren måste markytan i Västerport 
höjas (se även rubriken Åtgärder vid havsnivåhöjning 
på sidan 84). Denna fyllning bör göras med mjuka 
massor, från till exempel järnvägsprojektet, för att  
underlätta kommande schakt för gator, ledningar  
och grönytor.
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Verksamhetsområde – mellan  
Östra Hamnvägen och Västkustbanan 
I nordöstra hörnet, mellan Östra Hamnvägen och 
Västkustbanan, ligger Getteröverket som är kommu-
nens avloppsreningsverk. Anläggningen ligger inom 
ett stort inhägnat område med låga byggnader och 
reningsbassänger. Byggnaderna är runt 3–4  
meter höga, med något mer uppstickande parti på 
runt 5 meter, samt en skorsten upp emot 15 meter. 

Söder om reningsverkets område reser sig värme-
verket, Flisan af Varberg, en drygt 20 meter hög bygg-
nad med svarta och gråa fasader. I den västra delen 
finns en komposteringsanläggning och återvinnings-
central. Söder om hamnspåret finns ett område där 
det fram till sommaren 2017 fanns gamla cisterner, 
varav den högsta var ungefär 20 meter. Lövträd bildar 
en skärm mot Västkustbanan i öster och längs Mo-
narkdiket som slingrar sig fram genom området. Ett 
stort, flerstammigt pilträd utmärker sig i landskapet.

Verksamhetsområde – mellan Västra 
Hamnvägen och Östra Hamnvägen
Mellan Västra Hamnvägen och Östra Hamnvägen 
finns ett stort område med industriell verksamhet 
och hamn. Områdets högsta byggnad är en cement-
silo på drygt 30 meter som utgör ett landmärke inom 
och utanför området. Området domineras annars av 
två långsträckta byggnader placerade i nord-sydlig 
riktning, tidigare gipsfabriken respektive eternit-

OMRÅDET I DAG

fabriken. Dessa huskroppar är mellan 300–350 meter 
och varierar i höjd mellan 5–15 meter. Inom området 
finns även ett antal mindre byggnader och en tvär-
ställd byggnad mot hamnbassängen som utmärker 
sig genom sin form, då byggnadens kortsidor är i det 
närmaste triangelformade. 

I området finns totalt cirka 25 olika hyresgäster med 
verksamheter, såväl stora som små. Marken är till 
största del hårdgjord och används i stor utsträckning 
för omlastning och uppställning av bland annat  
containers och virke. I områdets norra del finns  
oexploaterad mark som används för upplag av olika 
slag med relativt mycket grönska emellan. Längs  
staketet i norr avskärmas området med grönska  
i form av buskar och träd.

Hamnområdet – mellan Östra Hamnvägen 
och hamnbassängen
Hamnområdet, som i dag är stängt för obehöriga, 
skärmar av den fysiska och visuella kontakten med 
havet. Här ligger Sveriges största utskeppningshamn 
för skogsprodukter. De dominerande produkterna är 
sågat virke och pappersmassa. Områdets bebyggelse 
håller ungefär samma höjd, runt 8–15 meter, med 
svagt lutande sadeltak. Den största byggnaden är en 
papperslada på drygt 100 gånger 100 meter. 

Norr om pappersladan har en tältbyggnad uppförts 
med anledning av en kraftigt ökad pappersmasse-
produktion på Södra Cell. Marken är helt hårdgjord 
och rymmer stora virkesupplag och omlastningsytor.  

BAKGRUND

Bild: Hidvi Group
Oljecisterna monterades ner sommaren 2017.

Bild: Hidvi Group
Omlastning i Varbergs hamn. 
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I den södra delen finns en större röd byggnad samt 
flera småskaliga byggnader och verksamheter. Lim-
mareds glasbruks gamla trippelsilo utgjorde i många 
år ett landmärke. Trippelsilon revs i början av 2018.

Södra hamnområdet och järnvägsstationen 
I den södra delen av Västerport ligger Campus  
Varberg med en för platsen omsorgsfullt utformad  
arkitektur som knyter an till fästningen genom form, 
taklutning och färgsättning. Längre söderut ligger 
Tullhuset och Hamn magasinet, två kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader, vilka tillsammans med övriga 
byggnader längst med Sjöallén och Campus Varberg 
skapar torgbildningen på Hamnplan, där restaurang 
Hamnpaviljongen ligger. 

Strax norr om Campusbyggnaden finns det stora  
färjeläget med anslutning till Grenå i Danmark.  
Färjeterminalen huserar i lokalerna ute på Hok-
en. Vid Östra Hamnvägen ligger parkeringshuset 
Briggen, Hotell Fregatten, samt Fiske exporten och 
Kustbageriet. Öster om Östra Hamnvägen anlades 
under 1800-talets senare del Engelska parken som 
tillsammans med Järnvägsparken utgör en samman-
hållen koppling mellan staden och järnvägsstationen. 
Stationshuset uppfördes under slutet av 1800-talet  
i tidsenlig arkitektonisk stil och bedöms vara mycket 
kultur historiskt värdefullt. Bild: Hidvi Group

 Stationshuset uppfördes 1878–1879. Byggnaden ska bevaras och få nya funktioner.  
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Landskapet och identiteten
Varbergs närhet till vatten har präglat stadens till-
växt, karaktär och livsstil. Varbergs landskap präglas 
framförallt av mötet mellan västkustens klippor i norr 
och sandstränderna i söder. Närheten till vatten gör 
att staden kan erbjuda attraktiva och karaktärs starka 
badmöjligheter centralt i staden, från Apelviken i 
söder till Getterön i norr. *

Strandpromenaden är Varbergs mest älskade prome-
nadstråk och sträcker sig i dag från innerhamnen  
i norr till Apelviken i söder. Västerport gör det möjligt 
att förlänga Strandpromenaden ända till Getterön.
Strandpromenaden passerar också några av Varbergs 
parker och grönområden: Hästhagabergen, Kärleks-
parken, fästningshörnan, Societetsparken. 

De gröna målpunkterna (parker och stadsnära sko-
gar) ger staden dess pauser och bidrar till det offent-
liga livet. Dessa binds samman med hjälp av de gröna 
stråken. Sammanhållande gröna stråk från kusten till 
jordbrukslandskapet behöver stärkas och utvecklas. 

Grönstrategin
Varbergs grönstrategi beskriver utvecklingen av kom-
munens utemiljö med hjälp av fem olika strategier. 
Till varje strategi finns fördjupande riktlinjer. Grön
strategin är det verktyg som ligger till grund för alla 
val som görs för det offentliga rummet i Västerport. 

Parker och gröna stråk 
Varberg, liksom övriga kommuner i Sverige, strävar 
efter att människor ska ha tillgång till park, lek och 
grönytor inom gångavstånd från sin bostad. Det mest 
etablerade parkmåttet är att man ska ha 300 meter 
till en närpark. En närpark ska kunna nås utan att 
människor behöver passera kraftiga barriärer (till 
exempel stora vägar). Närparken ska vara större än 
0,5 hektar och kunna erbjuda ett visst antal parkvär-
den. Exempel på parkvärden är plats för en grön oas, 
en mötesplats, lek eller spontanidrott. Inom 500 upp 
till 750 meter från sin bostad ska man nå en stads-
delspark. Stadsdelsparken ska kunna nås utan att 
människor behöver passera större barriärer och ska 
vara minst två hektar i storlek. Stadsdelsparken ska 
erbjuda fler parkvärden än närparken. 

Industri- och hamnområde
Västerport, som tidigare nämnts, byggs i ett tidigare 
industri och hamnområde. Där finns i dag varken 
en närpark eller stadsdelspark för de cirka 5 500 nya 
invånarna. Grönstrategin pekar ut kopplingen mellan 
Brunnsbergsskogen till havet via stationsområdet som 

Området i dag
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Analys över närhet till befintliga park- och natur områden. 
Radien visar 300 meter, 500 meter och 1  000 meter utifrån 
ett centralt läge i Västerport. 

* Läs mer om stadens attraktionskraft: 
Inriktning för Stadsutvecklingsprojeket och Hållbar-
hetsprogram för Västerport, sidorna 11–13.
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ett viktigt grönt stråk. Den andra viktiga kopplingen 
för staden är kuststråket, länken mellan Strandpro-
menaden i söder och Getterön i norr. Västerport kan 
med sitt strategiska läge länka samman dessa två 
viktiga gröna huvudstråk.

Stadens parker och naturområden
Parkytorna närmast Västerport har analyseras utifrån 
närhet till den nya stadsdelen, hur parken används, 
hur många som använder parken, hur stor parken är, 
och framtida planer för närområdet. De parker som 
ligger närmast Västerport är Societetsparken och 
Kyrkoruinen. Societetsparken är en av Varbergs mest 
välbesökta destinationsmål och fungerar som hela 
stadens vardagsrum. Då parken i dag är mycket om-
tyckt och därmed välanvänd så slits den också hårt. 
Som närpark till Västerport med det slitage som 5 500 
invånare innebär är Societetsparken inte lämplig. 

Parken vid Kyrkoruinen är en välanvänd plats för 
de som bor i närområdet men även för tillresande 
leksugna familjer. Bebyggelsstrukturen i området är 
under omvandling och fler boende förväntas nyttja 
platsen i framtiden. Från området i Västerport när-
mast Kyrkoruinen kan parken nås inom 300 meter, 
men man måste korsa både Östra Hamnvägen och 
Birger Svenssons väg för att ta sig dit vilket inte lever 
upp till de kvaliteter som en närpark ska ha. 

De närliggande natur- och rekreationsområdena är 
Naturrum i norr och Brunnsbergs skogen i öster. Ing-

en av naturområderna nås inom 500–750 meter från 
Västerport, inte heller nås naturområderna utan att 
korsa större trafikerade vägar på vägen dit. 

Värden med grönytor
Stadens grönytor bidrar med olika karaktärer, inne-
håll och funktioner. Naturum erbjuder till exempel ett 
naturområde där fåglar och djurliv spelar huvudrollen 
och människor vistas i Naturum efter deras förutsätt-
ningar. Brunnsbergsskogen erbjuder en skogskänsla 
mitt i staden medan Societetsparken erbjuder aktivi-
teter och evenemang i en parkmiljö. 

Grönytor viktiga för folkhälsan
De parkytor som föreslås i Västerport ska på liknande 
sätt få en egen identitet och erbjuda funktioner och 
ett innehåll som inte finns i Varberg i dag. Utöver att 
grönytor bidrar till en god livsmiljö bidrar naturen till 
flera olika ekosystemtjänster, till exempel rening av 
vatten och luft. Grönytor kan vara klimatreglerare och 
förhindra överhettning vid stark sol och som vatten-
fördröjare vid stora regnmängder. Grönytor är viktiga 
för att bygga en stad där folkhälsan prioriteras.

VÄSTER-
PORT

Inom 300 meters 
gångavstånd

Inom 500 meters 
gångavstånd

Inom 1 000 meters 
gångavstånd

Lek

Mötes-
plats

Naturlek

Blomster-
prakt

Spontan-
idrott

Vinter-
aktivitet

Promenad

Vatten

Motion

Skogs -
känsla

Natur-
upplevelse

Grön 
oas

Lugn  
och ro

Grönytevärden utifrån samma radie. Radien visar 300 meter, 
500 meter och 1  000 meter utifrån ett centalt läge i Västerport. 
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Hamnen - havet - staden
Det strategiska läget på Västkusten tillsammans med 
tillgången till en naturligt skyddad hamn var viktiga 
förutsättningar när Varberg grundades. I flera hund-
ra år har stad och hamn hört samman och blomstrat 
sida vid sida. När hamnen flyttar och Västerport växer 
fram fortsätter denna relation. 

Hamnen
Dagens hamnområde var från början en havsvik som 
stäckte sig nästan ända in till stationshuset. Steg för steg 
har mark fyllts ut, bland annat med muddermassor. 

Redan på medeltiden fraktades gods till och från 
Getakärr, Varbergs föregångare. Först i slutet av 
1700talet fick privata intressenter tillstånd att an-
lägga en riktig hamn med hamnbrygga. Med tiden 
blev dock den skyddade viken innanför Getterön allt 
grundare. 1844 tog Varbergs stad över ansvaret för 
hamnen, det muddrades och en ordentlig hamnpir 
byggdes. Utvecklingen gick nu fort och några decen-
nier senare hade Varberg länets bästa hamn. 

Järnvägen
På 1880-talet anlades först Viskadalsbanan och sedan 
Västkustbanan. Järnvägen fungerade till en början 
som en naturlig fortsättning på sjöfarten. Trävaror, 
huggen sten och spannmål skeppades på export. På 
import med fortsatt färd inåt landet – främst till den 

HISTORISK ÅTERBLICK

Varbergs hamn på 40-talet. Bild lånad från Ronald Johanssons bildsamling. 
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blomstrande textilindustrin i Viskadalen – gick bland 
annat lin, bomull och kol. Järnvägarna spelade en 
viktig roll för industrins utveckling och efterhand 
byggdes spår för godsvagnar ut till hamnområdet. 
Tillgången till isfri hamn och järnvägsförbindelser 
gjorde att flera företag etablerade sig i Varbergs 
hamn. Spårdragningen längs med kusten blev dock en 
effektiv barriär mellan den växande staden och havet.

Farehamnen
På 1970-talet etablerades Värö Bruk, dagens Södra 
Cell, i Värö, norr om Varberg. Import av skogsråvara 
samt export av pappersmassa och sågade trävaror  
har sedan dess dominerat handeln i Varbergs hamn.  
I början av 1990-talet var kapaciteten i Varbergs 
hamn helt utnyttjad och planerna på en ny handels-
hamn i Getteröviken började ta form. Farehamnen 
etapp 1 invigdes 1996. De närmaste åren expanderade 
den nya hamndelen, bland annat med en 170 meter 
lång kaj. 

Staden
När Varbergs slott började byggas i slutet på 
1200- talet var Varberg danskt. Varberg var en period 
på 1300-talet säte för svensk/norska kung Magnus 
Eriksson men var i huvudsak danskt fram till freden 
i Roskilde 1658. Varbergs slott hade då utvecklats till 
Varbergs fästning och stadens utveckling har präg-
lats av livet på och kring fästningen och den naturligt 

skyddade hamnen. Varberg gamla stadskärna anlades 
efter en rutnätsplan från 1600-talet. Både rutnäts-
staden och fästningen är skyddade med riks intresse 
(läs mer på sidan 70). Varbergs centrum är i dag en 
levande plats och belönades 2016 med utmärkelsen 
Årets Stadskärna.  

Sveriges kurort
Under 1800-talet uppstod besöksturism kring att 
dricka brunn och bada i Västerhavet. Kallbadhus och 
varmbadhus byggdes och Varberg utvecklades till en 
känd kurort. Fästningsområdet med Societetsparken, 

kall- och varmbadhuset samt Strandpromenaden  
sätter fortsatt stor prägel på Varberg i dag. 

Detta område – som gränsar till det framtida Väster-
port – anses av många Varbergsbor vara Varbergs själ 
och hjärta. Den historiska kulturmiljön är unik och 
oersättlig och därför måste närliggande exploatering-
ar ske med respekt för denna. 

Kurortstraditionen har hållit i sig och utvecklades yt-
terligare med start i början på 1990talet, då flera nya 
spaanläggningar skapades i staden. I dag benämns 
Varberg som ”Sveriges kurort”.

Varbergs hamnområde 1922. Bild lånad från Ronald  
Johanssons bildsamling. 

Fartygsbesök från 50-talet. Bild lånad från Ronald  
Johanssons bildsamling. 
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Historisk återblick
Stationen
Varbergs stationshus uppfördes 1878-79 och är ritat 
av arkitekt Adrian C. Peterson. Byggnaden ägs av 
Jernhusen och ska bevaras och finna nya funktioner. 
När Varbergs nya stationsområde står färdigt, cirka 
150 meter norr om nuvarande stationsläge, blir det 
gamla stationshuset en vacker port in till de östra 
delarna av Västerport. 

I dag
Staden har en tydlig cykelprofil inte minst genom 
Monarkfabriken (Cycleurope) som fortfarande har en 
omfattande produktion. I Varberg sker också det mesta 
av skoutvecklingen i Sverige genom Nilson Group, Va-
gabond, Scorett med flera som har sina huvudkontor här.

Surfkulturen i Sverige har sitt mecka i Varberg med 
både vind, kite, och vågsurfing. Evenemang som 
Hallifornia festivalen stärker Varbergs plats i den 
kustkultur som bland annat präglas av vatten- bräd- 
och actionsporter. Hallifornia festivalen belönades 
med utmärkelsen Årets platsmarknadsförare 2017. 
Varberg är sedan länge en av Sveriges mest omtyckta 
och välbesökta sommarstäder och under sommar-
säsongen fördubblas antalet invånare i kommunen.

I slutet av 1800-talet gick havsviken fortfarande ända upp till stationshuset. Bild lånad från Ronald Johanssons bildsamling. 
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Gamla varmbadhuset i hamnen på 1890-talet. Bild lånad från Ronald Johanssons bildsamling. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PÅVERKAN

RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN
Riksintressen enligt 3:e kap  
6 § miljöbalken
Riksintressen är geografiska områden som har pekats 
ut för att de innehåller nationellt viktiga värden och 
kvaliteter. Områden som är av riksintresse ska skyd-
das mot åtgärder som påtagligt kan skada dem. De 
värden som ska skyddas kan handla om natur- eller 
kulturvärden eller hänsyn till friluftslivet.

Friluftsliv
Getterön-Årnäs-Balgöfjorden. Område med  
särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna 
frilufts aktiviteter och friluftsberikande upplevelser  
i natur- och/eller kulturmiljöer.

Naturvård 
Klosterfjorden – Getterön. En kuststräcka med 
stora geovetenskapliga värden och höga naturvärden 
både på land och i havet.

Kulturmiljövård 
Varbergs innerstad. Området utgörs av Varbergs 
fästning och de stadsbildningar som successivt 
uppstått i dess närhet. Järnvägsparken och gamla 
stationsbyggnaden ingår i området. En servicetunnel 
från den kommande järnvägstunneln kommer att 
komma upp i parken och ödelägga centrala delar av 

Bild: Hidvi Group
Varbergs fästning är ett skyddat riksintresse, enligt miljöbalken. 

den. Programmet föreslår att ett parkstråk blir kvar 
utmed Västra Vallgatan och kompensation av ny park 

görs runt gamla stationsbyggnaden och att Engelska 
parken utökas västerut. Se vidare sid 39.
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Bild: Hidvi Group
Västkustbanan sträcker sig från Göteborg till Lund. 

Riksintressen enligt 3:e kap  
8 § miljöbalken
Områden som är av riksintresse för anläggningar 
för kommunikation ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av anläggningarna. 

Riksintresset Varbergs hamn
Verksamheten i den gamla Industrihamnen flyttas 
från sitt mycket centrala läge till Farehamnen som 
byggs ut. I den utbyggda Farehamnen samlas all 
hamnverksamhet. Detaljplan för denna antogs år 
2010. De flesta beslut och tillstånd är klara. Kommu-
nens planering syftar till att Varbergs hamn ska vara 
funktionell och finnas kvar långsiktigt. Verksamheten 
flyttas längre västerut för att minska miljöpåverkan 
på stadskärnan.

Kommunen för en dialog med Trafikverket och Sjö-
fartsverket hur riksintresset hamn säkerställs på ny 
plats i Farehamnen. Nuvarande geografiska avgräns-
ning av riksintresset behöver justeras.

Väg av riksintresse
Getterövägen är i dag den väg som ansluter till rik-
sintresset hamn och är därför väg av riksintresse. I 
gällande detaljplan för nya Farehamnen slopas nuva-
rande huvudinfart från Getterövägen. En ny anslut-

ning till Farehamnen planeras där nuvarande trevägs-
korsning mellan Getterövägen och Östra Hamn vägen 
ligger. Den kommer att bli en tydlig angöringspunkt 
till både staden och hamnen. Tillgängligheten till 
hamnen blir långsiktigt hållbar med denna väldimen-
sionerade infart tillsammans med att en ny Getterö-
bro, med högre prestanda än den nuvarande, byggs 
över järnvägen. 

Järnväg av riksintresse
Västkustbanan är av internationell betydelse och 
ingår i det utpekade TEN-T nätet. Stickspåret till 
hamnen ansluter från detta. Banan sträcker sig från 
Göteborg till Lund och är en mycket viktig bana för 
person och godstågstrafiken. Banan ingår även  
i det utpekade strategiska godsnätet. Viskadalsbanan 
mellan Borås och Varberg är av betydelse för omled-
ningstrafik, avseende både person och godstrafik. 
Västkustbanan, Viskadalsbanan och stickspåret till 
hamnen är av riksintresse.

Stickspåret behåller sitt läge och förlängs västerut till 
nya Farehamnen. Med Trafikverkets ombyggnad av 
Västkustbanan får stickspåret en anslutning till en ny 
bangård.
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Riksintressen och skyddade områden

Bild: Hidvi Group
”Kommunens planering av mark och vatten ska inte strida 
mot strandskyddets två syften.”

Skyddade områden
Natura 2000 och Naturreservat 
Getteröns fågelreservat är ett våtmarksområde som 
är utpekat som Natura 2000-område enligt både 
fågeldirektivet och habitatdirektivet. Området utgör 
även naturreservat sedan 1970. I hela området råder 
tillträdesförbud förutom i anslutning till anläggningar 
och på promenadstigar. Getterön ingår även i den så 
kallade Ramsarkonventionen som är en internationell 
förteckning över våtmarker med högsta skyddsvärde.

Enligt miljöbalkens 7:e kapitel krävs tillstånd för att 
bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 
2000-område. Natura 2000-områden är också  
riksintressen enligt 4:e kapitlet i miljöbalken.

Konsekvenser av planprogrammet
Norra delarna av planprogrammet (0mråde C) som 
gränsar mot Natura 2000-området kommer att få 
marginellt förändrad markanvändning. Närmast 
ligger avloppsreningsverket som planeras ha fortsatt 
verksamhet. Söder där om, på ett avstånd mellan 
170–300 meter, föreslås en etablering av nya verk-
samheter. Eventuell störning av sådan verksamhet, 
till exempel byggnadshöjder, ljus-och ljudemmissi-
oner får studeras i detaljplaneskedet och eventuella 
restriktioner och åtgärder krävas.

Monarkdiket leds i dag till Natura 2000-området. 
Dagvattnet har stor risk att bli förorenat eftersom  
diket ligger i ett förorenat område. Kommunen  
planerar lägga om diket på ett miljösäkert sätt i ny 
sträckning söderut till Västerports hamnbassäng. 

Bedömningen är att förändrad markanvändning  
enligt planprogrammet inte påverkar Natura 
2000-området på ett negativt sätt.

Strandskydd
Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden och 
säkra livsvillkoren för djur- och växtliv. I samband 
med ny detaljplanering återinträder strandskydd om 
300 meter enligt plan- och bygglagen. I dag är ham-
nen avspärrad och endast innerhamnen är tillgänglig 
för allmänheten. I föreslaget planprogram blir hela 
kajkanten tillgänglig för allmänheten. För det aktuel-
la programområdet förutsätts strandskyddet kunna 
upphävas. Detta eftersom området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften (punkt 1 i MB 7:18 C §), 
samt eftersom det rör sig om ett angeläget allmänt 
intresse då det är fråga om tätortsutveckling (punkt 
5 i MB 7:18 C §). För Monarkdiket gäller generellt 
strandskydd om 100 meter.

Generellt biotopsskydd
I jordbrukslandskapet finns mark eller vattenområ-
den som omfattas av generellt biotopsskydd på grund 
av att de är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- el-
ler växtarter. Exempel  på detta är alléer, pilevallar, 
småvatten, stenmurar och åkerholmar. Även alléer 
längs vägar i bebyggda områden kan ingå i skyddet. 
Enligt den naturinventering som är gjord för projekt 
Varbergstunneln omfattas en almallé längs östra 
sidan av Östra Hamnvägen av det generella biotops-
skyddet. Kommunen kommer att söka dispens från 
länsstyrelsen för att ta ned den.
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Bild: Hidvi Group
Växt- och djurarter som skyddas genom Artskyddsförordningen har även ett strikt skydd vad gäller till exempl växtplatser.

Artskydd
Vissa växt- och djurarter som är hotade eller på  
annat sätt skyddsvärda är fridlysta och har skydd ge-
nom Artskyddsförordningen. Om en art är fridlyst är 
den fredad. Man får inte plocka, samla in eller skada 
växten alternativt döda, skada, störa eller fånga djuret. 

Flera arter har även ett strikt skydd enligt lagstift-
ningen vilket innebär att det också är förbjudet att 
skada eller förstöra deras livsmiljöer. Livsmiljöer kan 
till exempel vara växtplatser, fortplantningsområ-
den, viloplatser och övervintringslokaler. Syftet är att 
skydda arten och dess livsmiljö så att arten kan uppnå 
en så kallad gynnsam bevarandestatus i sitt naturliga 
utbredningsområde. 

Kalvnos
Inom programområdet finns växtplatser för den 
fridlysta växten kalvnos samt livsmiljöer för fågelarter 
som är prioriterade i artskyddsförordningen. Kalv-
nos, och så mycket som möjligt av övrig flora knuten 
till bangården, föreslås flyttas till nya platser som 
iordningställs och sköts för att gynna dem. Förslag på 
lämpliga platser är enligt järnvägsplanen till exempel 
Hamnbangården och skyddsvallen vid Norra hamnen.
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Detaljplan
Större delen av programområdet omfattas i dag av 
detaljplan, se kartan till höger. 

Ett område norr om hamnbassängen, söder om vär-
meverket samt runt reningsverket saknar detaljplan.
Inom programområdet berörs tio detaljplaner.  
Flera av dem behöver ändras eller ersättas med nya 
detaljplaner för att möjliggöra projektet Västerport.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN OCH GÄLLANDE DETALJPLANER
Fördjupad översiktsplan
Varbergs kommun befinner sig i en stark utveckling 
och expansion. Den fördjupade översiktsplanen  
Fördjupad översiktsplan för stadsområdet (FÖP 
2010) svarar i dag inte helt upp till nya behov och 
aktuella planeringsönskemål.

I FÖP 2010 pekas södra delen av Industrihamnen ut 
för stadsutveckling och resterande del norrut bibe-
hålls för hamnändamål. Området för stadsutveckling 
motsvarar etapp 1 i planprogrammet för Västerport. I 
inriktningsbeslutet för Västerport föreslås att all hamn-
verksamhet flyttas från området till nya Farehamnen 
för att därigenom ge plats för bostäder, verksamheter 
med mera, i ett mycket centrum nära läge. Denna för-
ändring av planeringsförutsättningarna har kommu-
nen, i samråd med länsstyrelsen, valt att redovisa 
genom detta planprogram för Västerport.*

I bebyggelsestrategin och i utbyggnadsplanen anges 
bland annat att cirka 70 procent av utbyggnaden fram 
till 2030 bör ske i stadsområdet där efterfrågan är 
som störst. Utbyggnad ska i så stor utsträckning som 
möjligt ske intill befintlig bebyggelse och flerbostads-
husprojekt och andra större projekt ska prioriteras.

83 Södra Hamnvägen
Upprättad år 1963. Västra delen av detaljplanen, från 
järnvägen, berör aktuellt programområde. Inom områ-
det finns bestämmelser om mark tillgänglig för allmän 
gatutrafik och område för järnvägsändamål.

Goda förutsättningar
Som övergripande utvecklingsinriktning i FÖP 2010 
anges en mer sammanhållen bebyggelse som kortar 
ner avstånd och minskar transportbehovet och där 
cykel, gång och kollektivtrafik prioriteras. Väster-
ports centrala läge och närheten till stationen ger 
goda förutsättningar för att skapa attrak tiva bostads- 
och verksamhetslägen både inom kommunen och ur 
ett regionalt perspektiv. Det finns ett behov av företag 
inom kunskapsintensiva branscher och etableringar 
av kunskapsföretag ska mötas positivt.

Riktlinjer
Riktlinjerna i FÖP 2010 anger att ny service, exempel-
vis förskola, skola och äldreboende, i så stor utsträck-
ning som möjligt ska integreras i bostadsbebyggelsen 
och ingå i planering av nya bostadsområden. Riktlin-
jerna beskriver även att ett varierat utbud av bostads-
typer och upplåtelseformer ska eftersträvas och nya 
handelsytor utvecklas. 

Vidare ska stadskärnans befintliga rutnätsstruktur ut-
vecklas vidare i Västerport och området ska utformas 
så att buller från hamnen skärmas av.

230 Norra Hamnområdet
Upprättad år 1995. Område planlagt som hamn.  
Endast vattenområde med ändamål hamn inom aktuellt 
programområde (norra delen av hamnbassängen).

51 Stadsplanekarta över Hamnområdet
Upprättad år 1953. Berörda områden på land är  
för hamn- och industriändamål samt gata (Östra 
Hamn vägen). Vattenområdet är för hamnändamål.

*Förändrad markanvändning
Planprogram för Västerport innebär delvis förändrad 
markanvändning i förhållande till FÖP 2010. Detta i enlig -
het med Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet, 2016. 
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371 Fjärrvärmeanläggning söder om reningsverket
Upprättad 2010, reviderad 2011. Området är huvudsakligen  
planlagt för fjärrvärmeanläggning/teknisk anläggning. I västra delen 
finns kvartersmark för industri/tekniska anläggningar. Mellan  
områdena finns ett öppet dike (Monarkdiket) där bro får uppföras 
enligt planen.

225 Hamnmagasinet
Upprättad år 1994. Området är planlagt för kultur, handel och hantverk.  
Befintliga byggnad utgör värdefull kulturmiljö och får inte rivas eller  
förvanskas. Ny anslutande bebyggelse ska anpassas till det befintliga.  
Planen stämmer överens med nuvarande markanvändning. 

266 Kvarter vid gamla hamnen
Upprättad år 2000. Syftar till högskolelokaler,  
kontor, samlingslokaler, restauranger och handel.

133 Kvarteret Fregatten
Upprättad år 1977. Ursprungligen  
område för småindustri. I  dag är  
endast allmän plats gata (Östra Hamn-
vägen) och järnvägsområde tillgängligt 
för allmän gatutrafik fortsatt aktuellt  
i planen. 
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1

1

1
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1

1
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353 Gatukök, Östra 
Hamnplan
Upprättad år 2009. Avser all-
män plats för torg, gångtrafik 
och publik verksamhet samt 
kvartersmark för kafé och  
gatukök (Hamnpaviljongen).

113 Kvarteret Briggen
Upprättad år 1970. Område  
med industri     ä ndamål.

1.  Stadsplanebestämmelser Varbergs stad
Upprättad år 1934. Berört område inom program området 
är planlagt som järnvägsändamål.

1
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Sammanfattning VA-utredning
Dricksvatten och spillvatten
Området är lågt beläget samt mycket flackt och plane-
ras att höjas för att reducera risk för översvämningar. 
I dagsläget avleds spillvattnet från den södra delen av 
programområdet till en pumpstation för spillvatten 
väster om Östra Hamnvägen. Denna pumpstation, 
som ligger i Magasinsgatans förlängning, flyttas något 
söderut för att anpassas till den nya kvartersstruktu-
ren. Bräddning planeras ske till dagvattenledning som 
mynnar ut i hamnbassängen. En ny pumpstation för 
spillvatten kommer sannolikt även att behöva anläggas 
i norr, i område C. En ny huvudvattenledning kommer 
att anläggas. I det inre stråket läggs huvudledningar 
för vatten och avlopp. Om det planeras källare i fram-
tida byggnader inom Västerport krävs pumpning av 
spill- och dräneringsvatten ifrån källarplan till förbin-
delsepunkten för spill- och dagvatten. 

Östra Hamnvägen planeras att byggas om omkring 
år 2025. Västerport är då delvis utbyggt. Lednings-
omläggningar i gatan för stadsdelen behöver därför 
ske innan gatan byggs om. Nödvändiga ledningsom-
läggningar ska dock samordnas så långt det är möjligt 
med Östra Hamnvägens ombyggnad.

Dagvatten från omgivning
Genom Västerport avleds merparten av stadens dag-
vatten till hamnbassängen i djupa dagvattenledningar 
med stora dimensioner. En placeras i Magasinsgatans 
förlängning och sannolikt en i norra hamnbassäng-
en. Till dessa ansluts dagvattenpumpstationer för att 
säkerställa avledningen vid höga havsvattenstånd och 
kraftiga regn. Möjligheten att anlägga reningsbas-
sänger i hamnbassängen för dagvatten från staden 
kommer att utredas vidare. För Västkustbanan 
anläggs en dagvattendamm med föreslagen utlopps-
ledning i norra hamnbassängen. Läget för ledningen 
samordnas med Västerports planering.

Dagvatten inom planområdet
För ny bebyggelse, framför allt väster om Östra 
Hamnvägen, föreslås att rent dagvatten avleds så 
ytligt som möjligt i ränndalar och kanaler ut till 
hamnbassängen. Takvatten kan betraktas som rent 
förutsatt att takmaterial med begränsad påverkan på 
dagvattnet väljs. Det kommer också att möjliggöras 
för användningen av gröna tak. 

Dagvatten från gator och vägar bör renas och utjäm-
nas i gaturummet. Detta kan exempelvis ske i så kall-
lade regnrabatter utmed gatorna. Med dessa får man 
både god rening och en naturlig flödesutjämning. Där 
det inte finns utrymme för att anlägga regnrabatter, 
föreslås avvattning ske till rännstensbrunnar försedda 
med någon typ av filterkonstruktion, och efterföljan-

TEKNISK FÖRSÖRJNING

de ledning. Planerad höjdsättning av byggnader och 
gator ska medge ytledes avledning av dagvatten till 
hamnbassängen, utan att byggnader tar skada, i de 
fall då ledningsnätet är överbelastat (gäller även even-
tuella garagenedfarter). Höjdskillnaden mellan mark 
vid förbindelsepunkt till dagvattennätet och färdigt 
golv bör ej understiga o,2 meter, helst bör skillnaden 
uppgå till åtminstone o,3 meter. 

I stationskvarteren planeras en parkyta (se sidan 30). 
Programmet föreslår att här synliggöra dagvatten 
genom att avleda takvatten till ett öppet system med 
vattenspegel. För att hålla en kontinuerlig vatten-

Bild: Hidvi Group
En ny pumpstation för spillvatten kommer sannolikt att 
behöva anläggas i område C.
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ström och vattenyta kan tillskott med pumpning 
behöva ske. För område C föreslås ett meandrande 
(slingrande) svackdike som kan fungera både som 
avledningsväg vid normala regn, men även som över-
svämningsyta vid kraftiga regn och/eller höga havs-
vattenstånd. Ett svackdike kan med rätt utformning 
ge både en god renande och flödesutjämnande effekt. 
Svackdiket utformas samordnat med föreslagna akti-
vitets- och friytor.  

El
El kan levereras som förnybar el från vind, vatten 
och sol, lokalt producerad i Halland. Elnät, transfor-
matorstationer och elskåp placeras under samråd i 
detaljplaneprocessen.

Fibernät
Varberg Energi erbjuder sitt öppna stadsnät till 
Västerport, ett fibernät som levererar dagens och 
framtidens bredbandstjänster. Fibernod och fiberskåp 
utplaceras under samråd i detaljplaneprocessen.

Fjärrvärme
Fjärrvärme produceras av spillvärme från Väröbruk 
och flis från värmeverket Flisan af Varberg, i anslut-
ning till område C. VEAB (Varbergs Energiaktiebolag) 
räknar med att kunna erbjuda fjärde generationens 
fjärrvärme, det vill säga lågtempererad fjärrvärme  

i Västerport. Detta innebär att värme och varmvat-
ten  kan levereras utan att tillföra någon ny energi till 
fjärrvärmesystemet. Västerport kan då värmas upp 
med den lågtempererade energin som i dag skickas 
tillbaka till Värö. Fjärrvärmen kan även användas till 
markvärme för att hålla gator, gång- och cykelstråk 
snö och isfria samt att värma publika bänkar.

Solenergi
Västerport gestaltas medvetet för att ge goda förut-
sättningar för solenergi. Sluttande tak mot söder och 
väster är väl lämpade för solceller (se även sidan 34). 

Laddinfrastruktur
Västerport ska utrustas med hållbara tekniska sys-
tem. Laddstationer för framtidens elfordon ska därför 
planeras in i strukturen från början.

Gas
Varberg har ett gasledningssystem. Utredning i detalj-
planeskedet kommer att redovisa om gas ska dras in  
i Västerport.

Bild: PMB Media & Design
I Västerport kommer det bli goda förutsättningar för 
solenergi. 
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Specifika frågor för Västerport
Syftet med planeringen är att ta reda på om föresla-
gen markanvändning är ”lämplig för sitt ändamål” 
och i så fall hur marken bör förberedas och bebyggas. 

De frågor som berör miljö, hälsa och säkerhet i 
Väster portsplaneringen är:

• Buller från järnväg och biltrafik

• Buller från hamn, så kallat industribuller

• Risk från farligt gods, transporter på väg och järnväg

• Förorenad mark 

• Stabilitet för kajer och grundläggning av  
byggnader

Luftkvalitét har bedömts inte vara eller bli ett problem i 
Västerport. Se vidare kapitlet ”Underlag och utredning-
ar” (se mer på sidorna 82–85) och bilagda utredningar.

Hamnen har tillstånd att bullra
Varbergs hamn har tillstånd att bedriva bullrande 
verksamhet vilket regleras som ett villkor i hamnens 
miljötillstånd. Detta förhållande har varit en förut-
sättning för planeringen av Västerport.

Västerports bostäder och Farehamnen
Bullerutredningen visar att bostäder kan byggas enligt 
förslaget men att bebyggelsen på vissa ställen behöver 

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

formas så att en ”tyst sida” skapas. Med helt eller delvis 
slutna, kringbyggda kvarter kan dessa krav uppfyllas. 
Senaste bullerriktlinjer och anvisningar enligt PBL och 
Miljöbalken kommer att tillämpas i detaljplanen. Det 
innebär att detaljplanebestämmelse kan införas som 
tillåter en något högre bullernivå än vad som medges  
i hamnens villkor.

Ömsesidig hänsyn
I kommunstyrelsens beslut om att upprätta Planpro-
gram för Västerport med intilliggande områden står 
bland annat att ”ömsesidig hänsyn ska tas i hamn- 
och stadsutveckling”. Det innebär att bostadsbebyg-
gelse inte placeras för nära hamnen men också att 
hamnen disponerar sitt område så att mer störande 
verksamhet inte hanteras närmast stadsdelen.*

Trafikbuller – en etapputbyggnadsfråga
Till år 2025, då järnvägenstrafiken flyttas ned i tun-
neln, ligger trafiken kvar i ytläge utmed Östra Hamn-
vägen. De bostäder som färdigställs före 2025 behöver 
skyddas mot järnvägsbuller. Det kan ske med byggna-

der som till exempel parkeringshus, kontor, hotell eller 
andra tillfälliga bullerskyddsåtgärder. Buller från bil-
trafik (Östra Hamnvägen) bedöms klaras med gällande 
regelverk. Buller från Getteröns flygplats (fritidsflyg) 
har inte bedömts utgöra en hälso- eller säkerhetsrisk.

Risk från farligt gods
Farligt gods förekommer på järnvägen men risken för 
Västerport försvinner i stor omfattning efter år 2025. 
En viss exponering sker mot område C som i angräns-
ande delar planeras för verksamheter. Farligt gods 
leds in till hamnen i norra delen av det här området, 
dels på befintligt industrispår, dels på en ny infartsväg 
som är planerad i detaljplan. I denna del planeras så 
kallade hamnrelaterade verksamheter. Detaljerad 
riskutredning görs i kommande detaljplanering. 

Förorenad mark
Hela Västerport och hamnen består av utfylld mark 
som tidigare var en grund havsvik. Vissa områden har 
fyllts ut under kort period med rena massor för att 
kunna användas direkt. Andra områden är utfyllnads-
områden där avfallsmaterial har tippats, ibland med 
miljöfarligt innehåll. På några ställen har det över tid 
bedrivits verksamheter med miljöfarliga ämnen som 
har kontaminerat marken. Situationen hindrar inte  
ny bebyggelse men på vissa områden krävs att föro-
renad mark fraktas bort (läs mer på sidorna 83–84). 
Kompletta utredningar finns som bilagor.

Läs mer om ömsesidig hänsyn: 
Inriktning för Stadsutvecklingsprojeket, 2016,  
«Hänsyn och avvägningar ska göras till både  
stadens, hamnens och den nya stadsdelens behov».
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Trafikbuller – framtid år 2030 (0-alternativ) etapp 1, väg 
och järnväg (riktvärde 70 dBA). Ur bullerutredningen. 

Trafikbuller – framtid år 2030 (0-alternativ) etapp 1, väg 
och järnväg (riktvärde 60 dBA). Ur bullerutredningen. 

Industribuller – framtid efter att hamnen flyttats, dag utan  
container (riktvärde och tillstånd 50 dBA). Ur bullerutredningen. 
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KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET
Västerports påverkan – idag 
och i framtiden
Sociala konsekvenser
Med Västerport får Varberg cirka 5 500 nya innevåna-
re, många nya arbetsplatser och en förändrad stads-
miljö. Förändringen sker på ett område som tidigare 
inte varit tillgängligt för allmänheten. Konsekvensen 
är att Västerport öppnar upp dessa centralt belägna 
områden för varbergare, nyinflyttade, verksamma och 
besökare. *   

Förändringen innebär också att staden med gatu-
systemet i Västerport får en direktkontakt med havet 
vilket är positivt för alla, inte minst de som bor och 
verkar i angränsande delar. Västerport innebär att 
trycket mot det befintliga stadsområdet ökar på grund 
av ökad befolkning och ökad verksamhet. Det betyder 
samtidigt att större utbud skapas för sociala aktivite-
ter och service i stadslivet. Flytt av hamnfunktionen 
innebär sannolikt ingen betydande förändring för 
berörda människor. 

Ekonomiska konsekvenser
Med hjälp av fysisk planering ansvarar kommunen för 
att ta fram en god bebyggd miljö för bostäder, verk-
samheter, service med mera. Kommunens åtagande 
i Västerport är att förbereda marken för utbyggnad. 
Eftersom marken är mycket centralt belägen finns en 

stor potential att få tillbaka de investeringar som mås-
te bekostas inledningsvis. Det är omfattande åtgärder 
som krävs i utbyggd infrastruktur och markarbeten.

På pluskontot för kommunen ligger skatteintäkter 
från en större befolkning. Västerport bedöms också 
bidra till att Varbergs stad får fler besökare med ökad 
omsättning inom besöksnäring och handel som följd. 
Kostnader för boende i Västerport blir, som för alla nya 
områden, sannolikt högre än i det äldre beståndet.

Miljökonsekvenser
En separat miljökonsekvensbeskrivning har upprät-
tats för planprogrammet (se separat bilaga).

Mötet stadsutveckling, hamn-
verksamhet och järnvägsprojekt
Planprogrammet redovisar hur mötet mellan hamn-
verksamhet och stadsutveckling bör ske. Mellan dessa 
planeras område C som blir ett framtida utvecklings-
område för staden. Framtida markanvändning i 
område C ska ta hänsyn till hamnens möjligheter att 
verka och utvecklas. Markanvändningen i område C 
kommer att utredas ytterligare innan detaljplanering 
påbörjas. Avståndet mellan Farehamnen och närmas-
te bostad är cirka 200 meter.

Bostäder med ljuddämpad sida
Två frågor behöver studeras noggrant i fortsatt plane-
ring av Västerport. Det är industribuller från hamn-
verksamhet samt störning på första bostadsetappen 
så länge järnväg och hamn ligger kvar i nuvarande 
lägen. 

Bullerutredningen visar att industribuller från ham-
nen, främst i nordvästra delen, påverkar bostadsbe-
byggelse något utöver gällande tillstånd och riktlinjer. 
Bostäderna bör därför planeras så att de får tillgång 
till en så kallad ljuddämpad sida. Planerad bostads-
bebyggelse är väl skyddad från järnvägsbuller. 

Fram till trafikstarten av Västkust banans dubbelspår 
2024 går järnvägstrafik i nuvarande markläge. Den 
bostadsbebyggelse som då färdigställs måste ta hän-
syn till rådande buller- och risksituation.

Läs mer om tillgängligheten: 
* Inriktning för Stadsutvecklingsprojeket, 2016 och  
Hållbarhetsprogram för Västerport, sidorna 11–13
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Bild: Hidvi Group
Med Västerport får Varberg cirka 5  500 nya innevånare, många nya arbetsplatser och en förändrad stadsmiljö mot väster. 
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UNDERLAG OCH UTREDNINGAR

Sammanfattning av utredningar
I programarbetet har ett flertal utredningar tagits fram 
för att klargöra tekniska och miljömässiga förutsätt-
ningar i programområdet. Trafikverket har kartlagt 
mark- och miljöförhållanden i samband med utred-
ning och projektering av ett nytt dubbelspår omedel-
bart öster om Västerport. Förhållandena i området 
beskrivs ingående i dessa utredningar. 

Här följer en sammanfattning av utredningarna.

Geoteknik
Fält- och laboratorieundersökningar har utförts på 
land i två punkter i Västerport. Dessa visade att jord-
arterna i Västerport utgörs av mycket skiktade jordla-
ger av lera och silt som i hamnområdet täcks av cirka 
1-3 meter fyllning och sand av varierande mäktighet 
och sammansättning. Leran och silten underlagras 
av fast friktionsjord, som i söder vid Stenaterminalen 
påträffats på ett djup av 8 till 15 meter. 

I den fortsatta planeringen kommer fler undersöknings-
punkter behövas för att med större säkerhet kunna be-
stämma områdets geotekniska förhållanden. Området 
kommer fyllas upp till en nivå om cirka +2,8 vid Östra 
Hamnvägen och luta ner till en nivå om +2,3 närmast 
kajen. Detta kommer innebära en ökad last med sätt-
ningar som följd samt risk för försämrad stabilitet.

TEKNISKA OCH MILJÖMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
Stabilitets- och sättningsberäkningar
Stabilitetsberäkningar är utförda i två sektioner i läge 
för de befintliga kajerna. Beräkningarna utfördes med 
antagandet att de befintliga kajerna rivs och ersätts 
med motfyllnad i form av slänter. Beräkningarna vi-
sar att säkerheten mot skred (totalstabiliteten) inte är 
tillräcklig vid en utfyllnad av markytan till +2,8. För-
stärkningsåtgärder behövs således i form av flackare 
slänter samt tryckbankar i vattnet för ökat mothåll. 
För att verifiera att det är möjligt att utföra tryckban-
kar ute i vattnet behöver geotekniska undersökningar 
utföras även där.

Sättningsberäkningar utförs i senare skeden. Utförda 
undersökningar visar att de ytligare skikten av leran 
är något överkonsoliderad för att med djupet vara 
normalkonsoliderad. Detta innebär att påförda laster 
orsakar sättningar med störst sättningar i de djupare 
lerlagren. Beroende på de permeabla skikten av sand 
och silt i leran kommer sättningsförloppet att utveck-
las relativt snabbt. Grundläggning av alla byggnader 
förutsätts att utföras med stödpålning till fast botten.

Markmiljöundersökning
Föroreningssituationen i programområdet har under-
sökts i omgångar sedan 1990-talet. Lokalt har även 
marksanering utförts. Föroreningarnas karaktär och 
omfattning skiljer sig något mellan den södra delen 

av programområdet (område A och B) och den norra 
delen (område C). Strategin för att hantera markför-
oreningar är generellt sett densamma oavsett var i 
området det förekommer. Programområdet var, som 
tidigare nämnts, tidigare en havsvik som fyllts ut med 
muddermassor, schaktmassor och i de nordöstra 
delarna även industri- och hushållsavfall. Utfyllnaden 
nådde dagens utbredning på 1950-talet.

I hamnområdet längst i söder (område A) hanterades 
tidigare koks, kemikalier till glastillverkning, olja, 
kreosot med mera. Det fanns även verkstäder, ett 
kraftverk, ett underhållsvarv och ett industrispår in till 
hamnen. Generellt är föroreningsgraden låg. Längre 
norrut i hamnområdet (område B) lastades och lossa-
des kol, bilar, skogsprodukter, tallolja och petroleum-
produkter. Det ska även funnits en impregneringsan-
läggning som använde kreosot. Delar av detta område 
är utfyllt med förorenat rivningsavfall.

Nuvarande bangårdsområde (område E) miljöunder-
söks i samband med detaljplanering som sker omkring 
år 2025 då dagens spårområde avvecklas. 

Område C
Norr om hamnområdet har det bedrivits industriell 
verksamhet sedan 1950-talet (läs mer om område C 
på sidorna 7, 22 och 52). Området domineras av två 
större byggnader där det tillverkades eternitrör och 
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gipsskivor fram på 1990-talet. I dag bedrivs annan 
hamnanknuten verksamhet i vissa av lokalerna. Ut-
fyllnader vid industribyggnaderna innehåller en liten 
andel avfall. Väster om den före detta eternitfabriken 
fylldes emellertid marken delvis ut med processrester 
från tillverkningen. Förekomsten av eternit innebär 
normalt inte att det föreligger några miljö- och hälso-
risker. I den nordöstra delen av programområdet har 
utfyllnad gjorts med industri- och hushållsavfall. 

Sedan slutet av 1950-talet fanns en kemikaliedepå 
med cisterner på området. Dessa togs bort i slutet av 
2017. Lagringen omfattade petroleumprodukter och 
restprodukter från skogsindustrin, bland annat tall-
olja. Depåverksamheten har lokalt förorsakat förore-
ning i mark utöver de föroreningar som redan fanns  
i avfallet som användes som utfyllnad. 

Åtgärder på förorenad mark
Inför exploateringen kommer förorenad mark behöva 
hanteras vid pålning, ledningsschakt, grundläggning 
och eventuella garage under markplan. Vidare kan 
mark med dålig stabilitet och bärighet behöva grä-
vas ur. Om konventionell urschaktning och externt 
omhändertagande inte är lämplig kan det bli aktuellt 
med skyddsåtgärder för att förhindra spridning av 
föroreningar till grundvatten eller spridning av ångor 
till byggnader i områden där föroreningar av tekniska 
skäl måste lämnas kvar. Bild: Hidvi Group

I område C har det funnits industriell verksamhet sedan 50-talet. Inför exploateringen kommer förorenad mark åtgärdas 
på olika sätt.



84 Program för Västerport – Underlag och utredningar

Tekniska och miljömässiga förutsättningar

Bild: Hidvi Group
Med hänvisning till SMHI:s rapport kommer en höjning av 
markytan i Västerport att vara nödvändig

Skyddsåtgärder och hälso riskbedömning
Utbredning, miljö- och hälsorisker, sanerings- och 
skyddsåtgärder med mera kommer att utredas inte-
grerat med övrig teknisk projektering för program-
området. Om eventuella restföroreningar lämnas  
kvar kommer detta föregås av en fördjupad miljö-   
och hälso riskbedömning med förslag på skyddsåt-
gärder eller restriktioner. Restriktioner kan innebära 
att delar av området inte bebyggs eller får begränsat 
grundläggningsdjup. 

Omfattningen av dessa restriktioner bedöms i nuläget 
inte utgöra något hinder för planprogrammet för Väster-
port. I den norra delen av området är andelen verksam-
hetslokaler och grönytor större, vilket vanligtvis innebär 
mindre krav på sanering. Saneringsarbetet kommer 
föregås av anmälningar enligt miljöbalken där kravet på 
erforderliga skyddsåtgärder och kontroller beskrivs och 
slutligen godkänns av tillsynsmyndigheten.

Undersökning av bottensediment
Hamnen har utvecklats och hamnbassängen för-
djupats i omgångar sedan 1700-talet. Sediment i 
hamnbassänger är ofta förorenade av exempelvis 
båtbottenfärger. Under modern tid har undersökning-
ar avseende föroreningsinnehåll utförts 2012 (inför 
underhållsmuddring) samt i samband under 2017.  
Resultaten från undersökningarna visar att sedimen-
ten i delar av hamnbassängen är lätt påverkade av 
hamnverksamhet, fartygstrafik och dagvattenutsläpp. 

Halterna av olika föroreningar, till exempel tennor-
ganiska ämnen och PCB, överskrider de olika jämför-
värden som finns för naturliga sediment. Jämfört med 
vad som påträffas i andra hamnbassänger är dock hal-
terna låga. Högst halter påträffas i de grundare inre 
delarna av gästhamnen. Sedimenten längs nuvarande 
kaj i industrihamnen är i några punkter förorenade av 
PCB, troligen på grund av påverkan från dagvatten. 

Vid utformning av Västerport kommer arbetet 
med kajer att behöva ta hänsyn till att sedimenten 
är påverkade av föroreningar. Sedimentens föro-
reningsgrad är dock så pass låg att det ur förore-
ningssynpunkt bedöms vara fullt möjligt att anlägga 
ovan sedimenten utan att dessa av miljöskäl måste 
muddras bort. Arbetet måste dock ske kontrollerat 
med skyddsåtgärder och kontroller så att oacceptabel 
spridning inte sker.

Åtgärder vid havsnivåhöjning
För att bedöma behovet av markhöjning för Väs-
terport har kommunen utgått från SMHI:s rapport 
nr 2011-45, ”Uppdaterad klimatanalys av havsvat-
tenstånd i Västra Götalands län” (2014), som trots 
namnet belyser hela norra västkusten från Strömstad 
i norr till och med Varberg i söder. Planprogramgrup-
pen har också studerat rapport 2014-31 från SMHI 
som behandlar effekten av vågor och vågbrytare vid 
Varbergs hamn. Kajen förbereds för att i ett senare 
skede kunna höjas så att framtida stormar med höga 
vågor inte påverkar bebyggelsen.



85

Prognoser för Varberg (Västerport):
Medelvattenståndet (MW) år 2100 beräknas till 98 
centimeter över MW 1990. Extremvattenståndet 
(återkomsttid 100 år) år 2100 bedöms till 233 centi-
meter över MW 1990. Vinduppstuvning tas i rappor-
ten inte upp som en faktor som påverkar Varberg 

Slutsatser för Varberg (Västerport):
Med hänvisning till SMHI:s rapport är vår bedömning att 
en höjning av markytan runt byggnaderna i Västerport till 
+ 2,8 meter över medelvattenytan (MW) och färdigt golv 
överkant (ök) bottenplatta till + 3,0 meter är tillräcklig. 
Byggnader med samhällsviktiga funktioner kommer att 
ha ök bottenplatta på minst + 3,5 meter över MW.

Höjdsättning av Västra Vallgatan och  
Östra Hamnvägen
Vid överbelastning av ledningsnätet ska dagvattet 
via ytavrinning kunna ta sig till hamnbassängen. Två 
nivåer har studerats för Västra Vallgatan +2,25 meter 
eller +2,65 meter över MW. I båda fallen ligger Östra 
Hamn vägen på +2,4 till + 2,8 meter över MW. Den 
högre nivån klarar avrinningen till hamnbassängen 
bättre men påverkar befintliga fastigheter öster om 
Västra Vallgatan mer. Arbetshypotesen är att den 
högre gatuhöjden genomförs. Vid överbelastning av 
ledningsnätet ska dagvattet via ytavrinning kunna ta 
sig till hamnbassängen.

Riskanalys
Riskstrategin i programskedet utgår från schablon-
mässiga riskavstånd som förekommer i regionala och 
nationella riktlinjer. Riskavstånden utgår från föl-
jande riskkällor: Varbergs hamn, Getteröns flygplats, 
Västkustbanan, Hamnspåret, rekommenderade vägar 
för transporter av farligt gods och fjärrvärmeverket.  
I programförslaget är hela området utbyggt med bo-
städer, kontor och verksamheter. Människor har flyt-
tat in i det tidigare hamnområdet. Västkustbanan har 
dock flyttat österut och sänkts ner i tråg och tunnel, 
Industrihamnen har flyttat och godstrafiken på Östra 
Hamnvägen har minskat. Sammantaget betyder detta 
att den totala risken minskat väsentligt. Program-
förslaget bedöms sammantaget ge måttligt negativa 
konsekvenser för riskbilden. Med nuvarande markan-
vändning och planerad flytt av Stenas färjeterminal 
innebär beräknade risk avstånd små konflikter mellan 
riskkällor och verksamhet inom och i anslutning till 
programområdet. 

Vidare utredning
Riskstrategin har identifierat behovet av fortsatt ar-
bete. Primärt behöver vidare utredning ske avseende 
Varbergs hamn. För vägarna inom planområdet behövs 
en bedömning göras utifrån lokala faktorer så som 
transporter till hamnen och till stadskärnan på Östra 
Hamnvägen. Detta bedöms medföra avsevärt kortare 
skyddsavstånd i jämförelse med schablon avståndet.

Västkustbanan och Varbergstunneln
På Västkustbanan sker transport av farligt gods och 
länsstyrelsens riktlinjer avseende skyddsavstånd kan 
tillämpas. Finns behov av att tillämpa ett reducerat 
avstånd krävs att skyddsåtgärderna för respektive an-
vändningsområde redovisas. Järnvägen planeras till 
nytt läge och blir delvis lagd i tunnel. Trafikstart för 
dubbelspåret och tunneln genom Varberg sker 2024. 
Under 2025 tas de befintliga spåren bort. Det betyder 
att man måste ta hänsyn till järnvägens placering 
både i dag och efter 2025, framför allt i den första 
utbyggnadsetappen. 

Varbergs flygplats
Varbergs flygplats är en mindre verksamhet med 
enstaka avgångar. För flygplatsen, som används för 
sportflyg, finns inga nationella eller regionala rikt-
linjer för riskavstånd. Inflygning och start kräver 
hinderfrihet vilket regleras genom maximalt tillåten 
byggnadshöjd. Hinderfriheten innebär att norra delen 
av område C har begränsningar på mellan 17 och 30 
meters byggnadshöjd. Av den bullerutredning som 
gjordes 2011 (Ramböll 2011-03-25) framgår att norra 
delen av område C kan överskrida 70 dBA. Här plane-
ras dock inga bostäder. Söderut där bostäder plane-
ras överstigs inte denna nivå enligt beräkningarna. 
Flygverksamheten bedöms sammanfattningsvis inte 
utgöra hinder för planprogrammet.
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Reningsverket och fjärrvärmeverket
Om bebyggelse ska placeras inom 200 meter från 
fjärrvärmeverket behöver vidare steg tas i detalj-
eringsgrad på utredningar. 

Vindstudier
En vindanalys har gjorts för att studera effekterna vid 
ett antal olika vindriktningar och på så vis försöka 
hitta särskilt vindutsatta platser. Sammanfattningsvis 
kan sägas att ostliga och sydliga vindar ger mycket 
liten vindpåverkan medan västliga och sydvästliga 
vindar påverkar mer: speciellt i de öst-västliga tvär-
gatorna mellan kvarteren. Generellt gäller att slutna 
kvartersgårdar blir väl skyddade mot vindpåverkan. 
Slutna kvarter ger också en positiv effekt när det gäl-
ler vindpåverkan på gator och torg. 

Bullerutredning
Beräkningar av buller har gjorts för två alternativa si-
tuationer. Ett för den första utbyggnadsetappen vilket 
innebär en utbyggnad endast omkring området som 
i dag används för färjetrafik. Det andra alternativet är 
att allt är utbyggt och hamnverksamhet endast finns  
i Farehamnen.

Varbergs hamns tillstånd gällande buller skiljer sig i 
vissa avseende gentemot Boverkets och Naturvårds-
verkets vägledningar om industribuller. De största 
skillnaderna är att riktvärdena tillåter 5 dBA hö-

gre ekvivalent ljudnivå nattetid. Enligt nya råd och 
anvisningar får nya bostäder överskrida riktvärdena 
med en visst överskridande om de utformas med en 
ljuddämpad sida (vilket inte finns med i tillståndet).

1. Första utbyggnadsetappen

Industribuller
Ljudnivåer från industribuller beräknas klara de flesta 
krav i riktvärden och tillståndet. Men under nattetid 
beräknas det bli ett litet överskridande av tillståndets 
krav på ekvivalent ljudnivå samt överskidande av 
riktvärdets krav på maximal ljudnivå.

Trafikbuller
De flesta fasaderna i de västra kvarteren beräknas få 
ljudnivåer under gällande riktvärden för bostäder. För 
de östra kvarteren, närmast järnvägen, beräknas de 
flesta fasaderna få ljudnivåer över gällande riktvärden 
för bostäder.

Slutsats
I de västra kvarteren kan bostäder byggas och i de öst-
ra kvarteren kan byggnader med andra ändamål som 
till exempel kontor eller hotell byggas.

2. Allt utbyggt och hamnverksamhet flyttad

Industribuller
Ungefär hälften av bostäderna (framförallt i nordväst) 
beräknas få ljudnivåer över riktvärde och tillstånd.  
Av dessa beräknas flertalet bostäder, men inte alla,  
få tillgång till en ljuddämpad sida.

Trafikbuller
Detaljerade beräkningar är inte gjorda för detta alter-
nativ. Bebyggelse närmast järnvägen kommer an-
tagligen få ljudnivåer som överskrider riktvärdet för 
bostäder. Bostäder som får ljudnivåer över riktvärdet 
måste utformas så att de får en ljuddämpad sida.

Slutsats
Bostäder som beräknas få en sida med ljudnivåer  
över riktvärdet måste utformas så att de även får  
tillgång till en ljuddämpad sida. Hänsyn ska tas till 
både industribuller och trafikbuller.
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ORDLISTA
Bräddning
Ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten som 
beror på att ledningsnät eller reningsverk är överbe-
lastat. Bräddning sker framförallt vid kraftiga regn 
och snösmältning eller om vattennivåerna höjs när 
det stormar. Vid sådana tillfällen kan vattenmängden 
bli större än vad VA-systemet klarar av. 

Byggherre
Byggherre kallas den som för egen räkning låter bygga 
ett hus. Det är alltså hen som beställer ett byggarbete 
som är byggherre – det företag som utför själva jobbet 
kallas för byggentreprenör. Det är byggherren som 
är ansvarig för att alla lagar och föreskrifter efterlevs.  
(En byggherre kan också låta utföra projekterings – 
mark- eller rivningsarbete.)

Corso (alternativt korso)
Corson kallas huvudgatan i vissa sydeuropeiska 
städer. Corson är promenadstråket där ”alla” går, 
stadens pulsåder där man ser andra och själv syns!  
Sommartid kan man säga att Varbergs corso går från 
Brunnsparken och ner till Societetsparken.  Den ur-
sprungliga corson är förstås Via del Corso i Rom.

Dagvatten
Allt regnvatten och/eller smält snö och is som tillfäl-
ligt rinner på marken. Även dräneringsvatten från 
fastigheter räknas som dagvatten.

Detaljplan
En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som 
på en detaljerad nivå bestämmer vad marken i ett om-
råde får användas till. Den anger till exempel vad, hur 
mycket och på vilket sätt som det får byggas på.

Ekosystemtjänster
Ett begrepp för all nytta som människan kan få av 
naturens eget arbete. Eftersom ekosystemtjänsterna 
produceras av naturen är de gratis. Det kan hand-
la om naturupplevelser, pollinering, naturlig vat-
tenrening, biologisk mångfald och annat som bidrar 
till vår livskvalitet.

Ekvivalent ljudnivå 
En medelljudnivå under en viss tidsperiod, till exem-
pel ett dygn. 

Gaturum
Det utrymme som skapas av gata, eventuella trottoa-
rer/cykelbanor och husväggar. Vilken karaktär ett ga-
turum får beror på många saker som hushöjd, gatans 
bredd, trafik, materialval med mera. 

Gestaltningsprogram
I ett gestaltningsprogram visar man (på en mer detal-
jerad nivå än i planprogrammet) hur den yttre miljön 
ska utformas i ett område. Gestaltningsprogrammet 
fungerar som ett komplement till detaljplanen.

Grönstruktur
De sammanlagda grönområdena i en stad.

Grönyta
Alla ytor i en tätort som inte är hårdgjorda. Här ingår 
allmänna parker, öppna gräsytor, villaträdgårdar och 
andra gröna ytor. 

Gångfartsgata
En gata där det är fotgängarna som styr. Bilar får köra 
där, men inte fortare är ”gångfart”, alltså inte fortare 
än vanlig promenadtakt. Exempel på gångfartsgator 
är Norrgatan i Varberg och Haga Nygata i Göteborg.

Hårdgjord yta
Område där vatten inte kan infiltrera marken, till 
exempel asfalterade vägar, byggnaders tak och gång-
vägar. I princip räknas allt inom en tätort som inte är 
grönyta (eller åker) som hårdgjord yta. 

Ljuddämpad respektive tyst sida 
En byggnad exponeras för buller på olika sätt. Ofta 
har byggnaden en sida som är bullerexponerad och en 
som inte är lika utsatt. I utsatta områden bör bostä-
der ha en ljuddämpad eller tyst sida. När byggnader 
planeras, lägger man till exempel uteplatser på den 
tysta sidan. Minst hälften av rummen ska också läggas 
på denna sida, så att de boende kan ha öppet fönster 
utan att störas av buller. 
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ORDLISTA
Markanvisning
Ensamrätt för till exempel en byggherre att under 
en bestämd tid få förhandla med kommunen om att 
bygga inom ett visst område. 

Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållba-
ra byggnader. Systemet kan användas för både nya och 
befintliga byggnader och har tre olika betyg: brons, sil-
ver och guld. För att bli certifierad ställs höga krav på 
till exempel energilösningar, materialval och inomhus-
miljö. Trönninge skola är ett exempel på en byggnad i 
Varberg som certifierats Miljöbyggnad Guld.

Mobilitet
Ordet betyder egentligen ”rörlighet”. Inom stadspla-
nering pratar man ofta oftast om hållbar mobilitet: 
Hur ska vi transportera oss och resa idag och i framti-
den, och hur skapar vi ett samhälle där vårt behov av 
miljöfarliga transporter minskar?

Målpunkt
En målpunkt är en plats dit människor tar sig. An-
ledningarna kan vara olika: i fjällen kan en målpunkt 
vara en raststuga, i en mindre by den lokala butiken. 
Ofta är målpunkten någon form av mötesplats. I en 
stad är det viktigt med många målpunkter eftersom 
dessa skapar liv och rörelse i stadsbilden. I Varberg 
finns gott om målpunkter, till exempel fästningen, 
torget, Komedianten och Apelviken. 

Parkeringsnorm (P-norm) 
Kommunens regler för hur många parkeringsplatser 
det ska finnas i ett visst område när man bygger nytt 
(eller om). Det kan till exempel handla om antal plat-
ser per lägenhet, per byggnad eller per kvadratmeter. 
Det finns också en pnorm för cyklar.

Planprogram
Ett planprogram görs ofta när det område som ska 
planläggas är stort eller innehåller många övergripan-
de frågor som måste besvaras. Planprogrammet talar 
om hur marken i området ska användas och ligger 
sedan till grund för kommande detaljplaner.  

Reservat
I ett planarbete kan kommunen reservera mark för 
framtida allmännyttiga ändamål som till exempel 
ledningar, energianläggningar och väg och trafik
anläggningar.

Samråd
Samrådet ger alla som är berörda av ett planarbete 
möjlighet att ge synpunkter på ett planprogram eller 
en detaljplan. Det blir samtidigt ett sätt för kommu-
nen att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt. 

Siktlinje
I arkitekturens värld är en siktlinje en tänkt linje  
mellan olika objekt som ska vara synlig och öppen. 

Spillvatten
Förorenat vatten som kommer dels från olika  
processer i industrin, dels från diskhoar, toaletter  
och duschar i våra hushåll. 

Svackdike
Svackdiken är breda och grunda diken som är täckta 
med tätt gräs. De kan anläggas utmed gator för att 
fånga upp dagvatten och minska översvämnings-
risken. De fungerar också som reningsanläggningar: 
när dagvattnet rinner i ett svackdike gör gräset att 
vattnet rinner långsammare. Då avskiljs föroreningar 
genom att de fastnar, sjunker till botten eller infiltre-
ras. 

Takfot (takskägg, takutsprång)
Den del av ett yttertak som skjuter utanför fasad-
väggen. (Där man kan få regnskydd om takfoten är 
bred och man står nära väggen.)

VA
Förkortning för ”vatten och avlopp”. Används i 
sammanhang som VA-utredning, VA-ledningar med 
mera. 

Verksamhet
En rörelse som en näringsidkare driver, till exempel 
en butik.
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