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SAMMANFATTNING

I Västerport planeras en ny stadsdel men blandad bebyggelse 

på den mark som tidigare upptagits av Varbergs hamn. De 

norra delarna av området har pekats ut som utvecklingsom-

råde med ambitioner om att skapa nya arbetsplatser men 

även ge plats för bland annat skolor, park och evenemang.  

Områdets präglas av närheten till Farehamnen och verk-

samheter som har fördelar av att ligga i hamnens närhet 

men även Varbergs avloppsreningverk och fjärrvärmeverk.

Det finns en stor potential att skapa en spännande staddel i 

norra Västerport inte minst på grund av kommunens och det 

lokala näringslivets stora ambitioner. Samtidigt finns stora 

osäkerheter kring hur stadsutvecklingsprocessen ska se ut 

och vilka kostnader som områdets utveckling för med sig. 

Marken är sättningsbenägen och förorenad samtidigt som 

stora ytor för kommunala verksamheter och allmän plats  

kan bidra till svårigheter att få ihop projektets budget. Det 

kan å andra sidan finnas möjligheter att få in bostäder och 

en högre exploatering som kan ge mer intäkter till kom-

munen. I det fortsatta arbetet är det viktigt att ge möjlighet 

till en kontinuerlig förändringsprocess där alla aktörer får 

komma till tals och där kommunen kan vara tydlig med  hur 

området ska fungera i framtiden. 

Beställare
Stadsutvecklingskontoret,  Varbergs Kommun 

Genom Julia Anding, projektledare.

Dokumentet är framtaget av
AL STUDIO genom Anders Johansson (uppdrags-

ansvarig), Johan Altenius och Isabella Bergh.

Syfte: Dokumentet är ett första steg i 
utredningen av Norra Västerports utveck-
ling. Dokumentet redovisar förutsätt-
ningar, kommunala intressen, omvärlds-
bevakning och förslag till process. 
Därmed utgör dokumentet en grund för 
kommande steg i områdets förändring.
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UNDERLAG

Här listas det material som använts för insamling av infor-

mation till dokumenett. Arbetet bygger på material som 

tagits fram kommunens övergripande planering, utredningar 

kopplade till parallella projekt och tidigare skeden. 

VISIONS-�OCH�INRIKTNINGSDOKUMENT

• Budget 2020, Plan 2021–2024, Varberg rustar för fram-
tiden, 2019-11-12

• Hållbarhetsmål 2017-2025 - Inriktningar för hållbar-
hetsarbetet i Varbergs kommun, Varbergs kommun, 
2016-12-20

• Vision 2025 - Västkustens kreativa mittpunkt, Varbergs 
kommun, November 2016

• Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet, Varbergs 
kommun, 2016-03-15

• Framtida inriktning för Varbergs hamn och stadens 
utveckling, Varbergs kommun 2012

ÖVERSIKTSPLAN

• Översiktsplan för Varbergs kommun, Varbergs kommun 
2010-06-15

• Översiktsplan för Varbergs kommun - Fördjupning för 
stadsområdet, Varbergs kommun, 2010-06-15

STRATEGIDOKUMENT

• Förtätningsstrategi för Varbergs tätort,  Varbergs 
kommun/Spacescape , 2017-12-19

• Trafikstrategi 2030, Varberg kommun, 2015-10-20

• Handel i Varberg - Policy och strategi för Varbergs 
kommun, Varbergs kommun, 2015-06-23

• Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk 
mångfald i Varbergs kommun, Varbergs kommun, 
2013-09-17

• Bebyggelsestrategi, Varbergs kommun, 2013-06-18

PLANPROGRAM

• Hållbarhetsprogram Västerport, Version 2.0, Varberg 
kommun, 2019-04-30

• Planprogram för Västerport, Stadsutveckling i Varbergs 
stad, Varbergs kommun, 2018-06-19

ÖVRIGA�PLANERINGSDOKUMENT

• Utredning - Norra Västerport, Hamn-och gatuförvalt-
ningen, Varbergs kommun, 2019

• Förstudie inom förprojektet SMART COMMUNITY, 
Näringslivs- och destinationskontoret NOD, Varbergs 
kommun, 2019

• Behovsanalys för Norra västerport ur ett näringslivs-
perspektiv, Näringslivs- och destinationskontoret NOD 
,2019-10-13

• Hallands Hamnar AB, Planeringsunderlag för område C, 
Hallands Hamnar Varberg, 2019-04-30

• Tillsammans in i framtiden,Varberg i omvärlden – rapport 
januari 2019

• Handelsutredning för stadsdelen Västerport i Varbergs 
kommun, Ramböll, 2018-12-11

• Strukturomvandlingens geografi i Hallands län - Vad växer 
var? Region Halland/Sweco, 2017

• Utredning för Norra stadsområdet, Varbers kommun, 
2015-11-12

• PÅ VÄG - Analys till Regional Utvecklingsstrategi Halland 
2035, Region Halland

GEOTEKNISKA�UTREDNINGAR

• PM Geoteknik, Västerport – Område C, Ramböll, 
2018-12-07

• PM Geoteknik, Västerport etapp 3, Ramböll, 2018-12-07

• Teknisk rapport Västerport – Släntstabilitetsåtgärder, 
Ramböll, 2018-08-28

• PM - sammanfattning geoteknik, Varbergs kommun, 
Västerport, geoteknik, Ramböll, 2017-06-19, 

• Farehamnen – Förstudie samt fördjupade geotekniska 
utredningar, Ramböll 2015-11-30

• Varbergs hamnutveckling – Teknisk PM geoteknik, ÅF-
Infrastructure, 2014-10-27

• Inventering geotekniska undersökningar- Steg 1 – 
Inventering av geotekniska undersökningar för Varbergs 
stadsutveckling, Varbergs kommun, ÅF-Infrastructure, 
2014-10-14

MARKMILJÖ

• Miljöteknisk makundersökning inom ÅVC Östra Hamn-
vägen, Sweco, 2019-08-19

• PM - Merkostnad på grund av föroreningar i mark, Projekt 
Västerport, Varberg, Område C, Structor, 2018-03-26

• Samrådshandling, Sluttäckning av Lassabackadeponin, 
Tillståndsprövning enligt miljöbalken gällande påverkan 
på Natura 2000-området Getteröns fågelområde, Varbergs 
kommun, Vivab, 2015

• Historisk inventering, Steg 1 - Historisk inventering 
miljötekniska markundersökningar, Getakärr 9:12, 
Getakärr 9:13, Briggen 4 m.fl. Varbergs kommun, ÅF-
Infrastructure, 2014-10-14

• Miljögeoteknisk markundersökning, del av Getakärr 9:6, 
Ramböll, 2010-11-25 
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• Rapport Miljöteknisk markundersökning, Miljögeotek-
nisk markundersökning, del av Getakärr 9:6, Ramböll, 
2010-11-17

TRAFIK

• Trafik- och parkeringsutredning för centrala Varberg 
och Stadsutvecklingsprojektet, Varbergs kommun, 
2017-08-24

• Norra stadsområdet,  Lassabacka,  Förstudie,  ÅF, 
2017-03-24

• Trafiknätsanalys - Varberg 2030, Varbergs kommun/ÅF, 
2016-09-22

RISKUTREDNINGAR

• Riskbedömning Detaljplan 1, Västerport, Structor, 
2019-02-05

• PM Riskstrategi planprogram Västerport, Structor, 
2017-09-05

• Riskbedömning Ny Panncentral, Sweco, 2010-08-30

BULLERUTREDNINGAR

• Västerport-etapp 1, Industri- och trafikbullerutredning, 
Koncept 2019-02-13

• Varbergs Hamn, Bullerutredning, Norconsult, 2018-01-11

• Varbergs Hamn, Bullerutredning, Norconsult, 2018 
-04-05

• Varbergs Hamn, Industribullerutredning, Norconsult, 
Koncept 2017-09-29

• Varbergs Hamn, Bullerutredning, Norconsult, 2017-08-25

• Riktlinjer för vägtrafikbuller- lokal tillämpning av natio-
nella riktvärden, anvisningar och praxis, 2017-02-27

• Varbergs Hamn, Analys av trafikbullerutredning från MKB 
för Varbergstunneln, Norconsult, 2016-02-01

• Analys av trafikbullerutredning från MKB för Varbergs-
tunneln 16-02-01, Bilaga 1

MKB,�NATUR,�VATTEN�OCH�MILJÖ

• Ekosystemtjänstanalys, Västerport, Ekologigruppen, 
2019-04-15

• Naturvärdesinventering i Varberg, 2018, Ecocom, 
2018-11-07

• Övergripande miljökonsekvensbeskrivning, Planprogram 
Projekt Västerport, Rådhuset arkitekter och Structor, 
2017-09-13

• Västerport - Varberg, VA-utredning till planprogram, 
Vivab/Norconsult, 2017-10-10

• Översiktlig dagvattenutredning för Varberg, Utifrån anläg-
gande av ny stadsdel i hamnområdet, DHI, 2017-07-05

• Komplettering till Miljökonsekvensbeskrivning för 
Varbergstunneln,Västkustbanan, Varberg – Hamra till-
hörande Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, 
norra och södra delen, Varbergs kommun och Ändring av 
detaljplaner för Västkustbanan genom Varberg, Bergtun-
neldelen, Varbergs kommun, 2016-03-31

• Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan, del av fastig-
heten Getakärr 9:6 Varbergs kommun, Sweco, 2010-12-16

EXPLOATERING,�BEBYGGELSE�OCH�KULTURMILJÖ

• Exploateringsutredning avseende Varberg Getakärr 9:9, 
Fastighetskoll, 2019-06-26

• Bebyggelse i Varbergs hamn - Kulturhistorisk Byggnads-
dokumentation, Kulturmiljö Halland, 2017

• Stadens karaktärer - Kulturmiljöer i Varbergs stadsom-
råde, Varbergs kommun, 2012-08-30

KARTMATERIAL

• Grundkarta, Varbergs kommun, 2019-09-17

• Ortofoto och Översiktskarta, Utdrag Varbergskartan, 
190923

YTTRANDEN

De kommunala förvaltningarna och bolagen nedan har 

varit delaktiga i arbetet genom att skicka in material och 

synpunkter.

Förvaltningar
• Hamn- och gatuförvaltningen

• Kommunstyrelsens förvaltning  

• Kultur- och fritidsförvaltningen

• Socialförvaltningen

• Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Bolag och kommunalförbund
• Hallands hamnar

• Varberg Energi AB

• Varbergs Fastighets AB

• VIVAB
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Projekt�Västerport�startade�2014.�Syftet�med�projektet�är�att�bygga�en�ny�stadsdel�
på�den�mark�som�frigörs�när�hamnverksamheten�flyttar�och�järnvägen�förläggs�
i�en�tunnel�under�staden.�Varbergs�kommun�har�tagit�fram�ett�planprogram�för�
hela�Västerport�som�godkändes�2018.�För�den�första�etappen�pågår�detaljpla-
nering�och�marken�har�markanvisats.�Det�här�dokumentet�berör�det�område�som�
i�planprogrammet�benämns�som�område�C�och�D.

INLEDNING

Dokumentet redovisar de första stegen i utredningen av 

framtida utveckling för norra Västerport. Förutsättningar, 

inspel och tidigare ställningstaganden ger en nulägesbeskriv-

ning av de  förväntningar som finns på området och i vilken 

mån de har förutsättningar att realiseras utifrån det som idag 

är känt om området och dess utveckling. Dokumentet ger en 

tidig bild av hur några av de starkast berörda aktörerna vill 

se framtida utveckling men också hur de själva kan påverkas 

av förändringen. Dokumentet rundar av och sammanställer  

det inledande arbetet i planeringen av området och lägger 

grunden för kommande arbetsmoment som innebär fortsatt 

prövning av framtidsscenarion, konsekvensbeskrivning och 

dialog för att skapa en gemensam inriktning för områdets 

utveckling.

DOKUMENTETS�DELAR
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Dokumentet�behandlar�de�områden�
som�utpekades�som�C�och�D�i�
planprogram�för�Västerport.�

NATURUM GETTERÖN

GETTERÖVERKET

FAREHAMNEN

FLISAN AF VARBERG

OMRÅDE C

OMRÅDE D
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NORRA VÄSTERPORT IDAG
Norra Västerport är ett hamnområde och ett verksamhetsområde samt ett 
centrum�för�stadens�tekniska�infrastruktur.�Det�är�även�ett�område�som�väntar�
på�förändring�och�en�koppling�mellan�stad�och�hamnen,�gammalt�och�nytt.�

Det nordvästra hörnet av Västerport, väster om Östra 

Hamngatan och norr om hamnspåret, är obebyggd grönyta 

med högre träd och som skärmar av. Västerut övergår den 

täta växtligheten gradvis i hamnverksamhet med tillhörande 

uppställningsytor och grusade körytor. 

Platsen där nuvarande färjeläge ligger behövs för att frigöra 

ytor där den nya stadsdelen Västerport ska växa fram och all 

hamnverksamhet ska därför samlas i den nya Farehamnen. 

2017 blev det klart att Stena Line inte kommer att flytta 

med till Farehamnen utan till Halmstad hamn. De ytor i 

Farehamnen som tidigare varit tänkta för en färjeterminal 

kommer nu att kunna användas till utveckling och expansion 

av skogshamnen.

Norra Västerport omfattar ca 400 000 kvadratmeter. Större 

delen av området ägs av Varbergs kommun. Även Varbergs 

Fastighets AB och Varbergs Energi äger fastigheter inom 

området. 

Norra Västerport är idag både hamnens entré och kopplingen 

mellan Varbergs centrum och Getterön. På så vis utgör 

Västerport även gränsen mellan stad och landsbygd. Norr 

om Västerport ligger Naturrum Getterön med vidsträckta 

våtmarker som gränsar till jordbruksmark. I öster gränsar 

Västerport till Västkustbanan och verksamhetsområdet 

Lassabacka. Längre in mot land övergår verksamheterna 

till bostäder och parkmark i Brunnsberg och Håsten. I söder 

gränsar Norra Västerport till stationsområdet och det är bara 

ca 1 km till Varbergs torg.

Tvärs genom området, från väster till öster går hamnspåret 

som  ansluter till Västkustbanan och delar området i en 

nordlig och en sydlig del. I den nordöstra delen ligger Vivab:s 

avloppsreningsanläggning Getteröverket med reningsbas-

sänger omgärdade av grönska och körytor.

Den östra sidan av Östra Hamnvägen består till stor del av 

obebyggd tidigare industrimark. 

Hamnen sett från söder.



NORRA VÄSTERPORT8

Utkast 20-02-18

HISTORIK

Strandlinje 1925, häradsekonomiska kartan

Strandlinje 1965, ekonomiska kartan

Varbergs hamn har stegvis byggts ut genom utfyllnad av vattenområden.  
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TIDIGARE�HAVSVIK

Dagens hamnområde var före utbyggnaden en havsvik som 

sträckte sig nästan ända in till stationshuset och som steg 

för steg har fyllts ut med massor. Järnvägarna från Varberg 

till Borås, Halmstad och Göteborg tillkom på 1880-talet och 

har spelat en viktig roll för industrins utveckling.

På 1980-talet hanterades över 1 miljon ton gods i hamnen. 

Import av skogsråvara och export av pappersmassa och 

sågade trävaror dominerade. I början av 1990-talet var 

hamnkapaciteten fullt utnyttjad och planerna på en ny 

handelshamn i Getteröviken tog form. Farehamnen etapp 1 

invigdes 1996 och har fram tills idag vuxit med fler magasin, 

industrispår och ytterligare kajyta. 

Svenska  EnglishFilformat för visning av kartor/akter  DjVu  PNG 

Tillbaka till träfflistan | Ny sökning | Visa/dölj info      Köp Välj produkt  Lägg i kundvagn

300% 1

Generalstabskartan från 1872 med områdets 
ungefärliga läge.

1880-talet
då järnvägen 

kom till varberg
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INDUSTRINS�UTVECKLING

Det västra industriområdet har historiskt karaktäriserats av 

verksamheter med tillverkning av gipsskivor och eternitrör. 

År 1957 etablerades landets första moderna gipsskivefa-

brik, Gyproc AB, med som mest 150 anställda. Gipssand 

och kemikalier fraktades med båt och lossades direkt in 

i råmateriallagret. Under 1990-talet föll efterfrågan och 

verksamheten lades ner 1993. År 1964 etablerades Eternitrör 

AB med tillverkning av asbestcementrör och fjärrvärmerör. 

Cement och asbest fraktades med båt till fabriken som senare 

lades ner 1978. Kvarlevor från verksamheterna finns i form 

av processavfall (trasiga rör, slam, spån, filter m.m.) som 

deponerades väster och norr om industribyggnaden.

Depåområdet i områdets östra del har funnits sedan slutet 

på 1950-talet. De cisterner som idag är avvecklade har i 

huvudsak lagrat petroleumprodukter men även tallolja och 

andra produkter från skogsindustrin och kreosot. Hante-

ringen har genom åren orsakat markföroreningar som i 

några fall sanerats.

I områdets norra del byggdes kommunens avloppsre-

ningsverk, Getteröverket, som redan 1960 försågs med 

biogasanläggning. Intill Getteröverket invigdes Varbergs 

fjärrvärmeverk, Flisan af Varberg, år 2013.

NY HAMNDEL

BEF. HAMNLÄGE

NORRA VÄSTERPORT

FAREHAMNEN

Nuvarande färjeläge frigörs för att ge plats åt den nya stadsdelen Västerport 
och all hamnverksamhet ska därför samlas i den nya Farehamnen. 

2013
invigning av

Flisan af Varberg



Verksamheter och 
hamnområde, väster om 
Östra�Hamnvägen.
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PIPEBRUKET

SVÄRDFISKEN

KASKELOTTEN

SVÄRDFISKEN

SJÖELEFANTEN

Avloppsreningsverk

Fjärrvärmeverk
 

Kontor/industri/lager

Farehamnen

Återvinning
/upplag

Mindre verksamhetsområde
 

Utkast 20-02-18

FASTIGHETER OCH VERKSAMHETER

1
2

3

4

6

5

Översiktlig indelning mellan verksamhetsområden i Norra Västerport.
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  Bilaga 3 
Byggnad 6 

   

 

   

 

 

   

BLANDADE�VERKSAMHETER

Norra Västerport präglas idag av verksamheter av skilda 

slag. I norr bildas ett energikluster som gränsar till Getter-

öns naturområde. I sydöst är få verksamheter kvar medan 

den västra delen har både verksamheter och hamnverk-

samhet som verkar sida vid sida. Verksamheterna består 

av en blandning av industriproduktion, kontor och lager.

VÄSTER�OM�ÖSTRA�HAMNVÄGEN�-�1,

GETAKÄRR 9:9
I den centrala/västra delen av planområdet ligger 

sammanhängande industribyggnader med blandade 

verksamheter inom bland annat trävaru-, pappers-, och 

kemikalietillverkning.

FAREHAMNEN�-�2

GETAKÄRR 9:1, GETAKÄRR 9:8 och GETAKÄRR 9:10
Hamnen har ett huvudfokus på skogsprodukteter och pro-

jektlaster. Skogsprodukter utgörs idag huvudsakligen av 

sågat virke, pappersmassa och råvara till massaindustrin 

så kallad massaved. Projektlaster utgörs av ”stora/tunga 

varor” som husmoduler, vindkraftverk och andra udda 

laster. Hamnen har idag cirka 100 inkommande lastbilsfor-

don per dag Stena oräknat. 8 - 12 tåg angör hamnområdet 

per dag. Det omfattar cirka 150 vagnar. Tågangöringarna 

innebär normalt fyra rörelser ut och in från hamnen.

GETTERÖVERKET�-�3

GETAKÄRR 9:6
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanlägg-

ningen i Varbergs kommun är Varberg Vatten AB. Drift 

och underhåll av anläggningarna utförs av Vatten & Miljö 

i Väst AB (VIVAB) på uppdrag av huvudmannen. Vid Get-

teröverket, behandlas förutom hushållsavloppsvattnet 

även industriavlopp samt slam från trekammarbrunnar 

och septictankar. 

TIDIGARE�ÅTERVINNINGSCENTRAL�-�4

GETAKÄRR 9:6
Öster om Östra Hamnvägen har det tidigare legat en 

återvinningscentral. Visst avfall hanteras fortfarande på 

platsen men för inlämning finns endast en avfallsstation. 

På platsen undersöker Varbergs Energi möjligheten att 

bygga ut med bland annat kontor för sin verksamhet.

FJÄRRVÄRMEVERK�-�5

VIKAREN 1
Flisan af Varberg drivs av Varbergs Energi och färdigställ-

des 2013. Biobränsleanläggningen består av ett värmeverk 

för flis och en ackumulatortank för värmelagring. Värme-

verket är också utrustat med en solcellsanläggning på ca 

450 m2 för elkraftproduktion. 

ÖSTER�OM�ÖSTRA�HAMNVÄGEN�-�6

GETAKÄRR 9:18
I nära anslutning till Västkustbanan ligger en mindre 

verksamhetsfastighet som idag huserar ett VVS-företag.

Verksamheter väster om Östra Hamnvägen, 
foto Fastighetskoll, 2019.

  Bilaga 3 
Byggnad 6 
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STADSBILD, STRUKTUR OCH KARAKTÄR

Viktiga karaktärsskapande element inom och i anslutning till Norra Västerport.

SYDVÄST

NORDVÄST

NORDOST

SYDOST

Grön yta

Barriär

Landmärke

Målpunkt / publik verksamhet

Entrépunkt / infart

Inhängnat område

Områdesgräns

Delområde

Högre, avskärmande växtlighet
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ÖSTRA�HAMNVÄGEN

Östra Hamnvägen sträcker sig nord-sydligt genom hela området och 

knyter an till Getterövägen i norr och Otto Torell gata och Engelska parken 

i söder. Det är en rak och bred väg med vidsträckt gaturum som till stora 

delar följs av stängsel på båda sidor. Gaturummet är fritt från träd men 

innanför stängslet bildar träd och buskar bitvis en ridå mot fastigheterna 

innanför. Vägen kantas av gräsytor, dike, gång- och cykelbana samt höga 

belysningsstolpar. Vägutformningen förstärker bilden av ett industri- och 

hamnområde och ger upphov till höga hastigheter. I Västerports södra 

gräns skiftar karaktären hastigt och gatans mått minskas och bebyggelsen 

ligger närmare gatan. På så vis blir övergången mellan hamnområde och 

stadskärna tydlig. 

VERKSAMHETSOMRÅDE�OCH�HAMN�-�SYDVÄST�

Indelningen mellan de norra och södra delarna av Västerport går vid 

hamnbassängens norra kant. På den västra sidan om hamnbassängen 

bedrivs hamnverksamhet men norr om hamnbassängen övergår karak-

tären till ett blandat verksamhetsområde med stora och små aktörer med 

kontor, produktion och lager. På västra sidan om Östra Hamnvägen finns 

tre infarter en i norr och två i söder. Den mittersta utgör huvudentré och 

ansluter direkt till Hallands hamnars kontor och hamnens restaurang 

medan de övriga två främst avsedda för leverans av gods. Området består 

av låg, blandad industribebyggelse från olika tider med stora hårdgjorda 

ytor för parkering och  uppställning av gods. 

ÄLDRE�INDUSTRIMARK�-�SYDOST

Den östra sidan av Östra Hamnvägen består till stor del av obebyggd 

tidigare industrimark. Grönskan har tagit tillbaka ytterkanterna av de 

stora grusytorna men fortfarande är stora delar öppnar och omgärdade 

av staket. Längs Monarkdiket och i områdets kanter har träden växt sig 

höga och delar in området med skärmar av växtlighet.

Östra hamnvägen sträcker sig genom Norra 
Västerport och förbinder norr  och söder.

Östra hamn-
gatan

från industri- 
område till 
stadskärna



M5 GYPROC

HUVUDKONTOR

PROD.KONTOR

M6 GIPSLADAN

M7 ETERNIT

DEROME
UPPLAG

PROD.KONTOR
HAMNKOCKEN

I väster övergår området 
från verksamhetsområde till 
hamnområde.

Östra Hamngatan omges av 
verksamheter�och�avrivna�tomter.
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AVLOPPSRENINGSVERK�OCH�FJÄRRVÄRME�-�SYDOST

Vivab:s avloppsreningsanläggning Getteröverket är till stora 

delar omgärdad av växtlighet som skärmar av och minskar 

det visuella intrycket av anläggningens låga men storskaliga 

bebyggelse. Söder om Getteröverket ligger Varbergs Energis 

fjärrvärmeanläggning Flisan af Varberg som genom sin stora 

men kompakta byggnadsvolym utgör ett landmärke för de 

nordvästra delarna Varberg. Byggnaden är omgärdad av 

hårdgjorda körytor och parkeringsplatser. 

Monarkdiket och dess grönska avskärmar avloppsanlägg-

ningen och fjärrvärmeverket från återvinningsstationen och 

ytan för den tidigare återvinningscentralen som låg mellan 

Östra hamngatan och Monarkdiket. Området är till stor del 

hårdgjort och på plats sker viss hantering av insamlat avfall.

PUBLIKA�VERKSAMHETER�OCH�MÖTESPLATSER

Norra Västerport har få publika verksamheter. Norr om 

Västerport ligger Getteröns naturrum som varje år lockar 

hundratusentals besökare. Inom Norra Västerport finns en 

restaurang vid hamnens entré. Återvinningscentralen som 

innebar besök från stora delar av kommunen har ersatts med 

en återvinningsstation som servar närområdet.

Upplag i den nordvästra delen av Västerport.

1

Låg verksamhetsbebyggelse i den sydvästra delen av området.

2

BEFINTLIG BEBYGGELSE
SMÅSKALIGT,�STORSKALIGT�OCH�OBEBYGGT

Bebyggelsen i Norra Västerport präglas av verksamheternas 

behov av robusthet och ekonomi. Området kan delas in i fyra 

delar där det i de sydvästra och nordöstra delarna bildas 

kluster av i huvudsak låg bebyggelse medan det i nordväst 

och sydost är öppna ytor med enstaka mindre byggnader.

Kulturhistoriska miljöer finns främst inom de områden 

som byggdes ut i samband med hamnens expansion och 

badlivsturismen, väster om centrum inom Västerports 

etapper 1 och 2. 

Varbergs fjärrvärmeverk Flisan 
af Varberg.

3

DELOMRÅDE�NORDVÄST�-�BILD�1

Den nordvästra delen av området är obebyggd och används 

för upplag av olika slag och med en del grönska insprängd 

emellan. 

DELOMRÅDE�SYDVÄST�-�BILD�2

Sydvästra delen av området består i huvudsak av hamn- och 

verksamhetsområde. Bebyggelsen karaktäriseras av två 

långsträckta byggnader i nord-sydlig riktning med varierad 

höjd. Den västra byggnaden är ca 5-15 m hög och den östra 

ca 4-8 m hög. I den södra delen finns en dubbelsilo i betong 

som utgör områdets högsta byggnad på ca 30 m. 
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3

4

6

1

5

2

SYDVÄST

NORDVÄST

NORDOST

SYDOST

Norra Västerport indelat i delområden med olika karaktär.



NORRA VÄSTERPORT 19

Utkast 20-02-18

DELOMRÅDE�NORDOST�-�BILD�3,�4�OCH�5

Den nordöstra delen av området huserar en rad av 

stadens tekniska funktioner. I det nordöstra hörnet ligger 

kommunens avloppsreningsverk, Getteröverket (bild 4), 

inom ett inhägnat område. Bebyggelsen karaktäriseras 

av låga byggnader och reningsbassänger, ca 3-4 m höga 

med ett mer uppstickande parti, ca 5 m samt en silo/

skorsten, ca 15 m.

Söder om Getteröverket reser sig fjärrvärmeverket, 

Flisan af Varberg (bild 4), som består av en drygt 20 

m hög byggnad med svarta och grå fasader. Väster 

om värmeverket rinner Monarkdiket som omges av en 

vegetationsridå.

Väster om bäcken finns en återvinningscentral (bild 

5). Tidigare låg en återvinningsstation på platsen och 

området används till viss del som upplag.

DELOMRÅDE�SYDOST�-�BILD�6

Området söder om hamnspåret har tidigare varit indu-

strimark men numera är bebyggelsen till stora delar 

avriven. Tidigare har bland annat ett par större oljecis-

terner stått på platsen men idag finns bara ett fåtal låga 

verksamhetsbyggnader kvar. I övrigt består området av  

grusade markytor omgivna av vildvuxen grönska.

Tidigare återvinningscentral, numera 
återvinningsstation och upplag.

Avriven mark i den sydöstra delen av området.

Varbergs avloppsreningsverk, Getteröverket.

4

5

6
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Susvindsbron

Planerad hamninfart

Getterövägen

Ö
st

ra
 H

am
nv

äg
en

Ny Getteröbro

INFRASTRUKTUR

Norra Västerport präglas av storskalig infrastruktur och en rad projekt kommer att påverka området i framtiden.

Järnväg

Huvudgata

GC-väg

Busshållplats

Planerad infrastruktur

Områdesgräns
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BILTRAFIK�OCH�GATUNÄT

I områdets norra del sträcker sig Getterövägen som leder från 

cirkulationsplatsen i Lassabacka i öster till Getterön i väster, via 

Getteröbron. Sträckan är en viktig trafiklänk till och från hamnen 

och är den enda passagemöjligheten över järnvägen i den norra 

delen av staden. Vid Getterövägen finns två infarter till Naturum 

och en infart till Getteröverket. Väster om Getteröbron ansluter 

Östra Hamnvägen till Getterövägen som är huvudangöring till 

verksamhetsområden, innerhamnen och centrum. Väster om 

området ansluter Västra Hamnvägen till Getterövägen som utgör 

infarten till Farehamnens verksamhetsområde. Cirkulationsplat-

sen vid Lassabacka och närliggande Getteröbro är hårt trafikerade 

och trafiken spås öka i takt med att Varberg växer.

GÅNG-�OCH�CYKELVÄGAR

Tre cykelleder passerar genom programområdet för hela Väster-

port: Kattegattleden, Ginstleden/Cykelspåret Väst och North Sea 

Cycle Route som samtliga går längst Östra Hamnvägen. Utmed den 

södra sidan av Getterövägen sträcker sig en gång- och cykelväg 

som förbinder Getterön med området genom Östra Hamnvägen.

Korsningen mellan Getterövägen och Östra 
hamnvägen utgör områdets entré i norr.
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Ytor som omfattas av infrastrukturprojektet Varbergstunneln.
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RIKSINTRESSE�INFRASTRUKTUR

Trafikverket och Sjöfartsverket har, enligt förord-

ningen (1998:896) om hushållning med mark- och 

vattenområden med mera, pekat ut följande områden 

som riksintresse för kommunikation. 

• Viskadalsbanan

• Västkustbanan

• Varbergstunneln (planerad infrastruktur)

• Varbergs hamn

• Farled in mot Varbergs hamn

• Getterövägen

TÅGTRAFIK

Varberg kan nås med tågtrafik mellan Göteborg-Lund 

(Västkustbanan) och Borås-Varberg (Viskadalsbanan) 

som båda används för person- och godstrafik. Under 

2019 startar utbyggnaden av dubbelspår, där en del av 

det nya järnvägsspåret ska läggas ner under mark i en 

ny tågtunnel under staden. Det gamla järnvägsområdet 

kommer istället att göra ny plats åt stadens utveckling 

med nya bostäder, service m.m. Godsbangården flyttas 

norr om Getterövägen och en ny station byggs ca 150 m 

norr om nuvarande station vilket bidrar till att den bibe-

håller en central plats i staden. Det nya stationsområdet 

ligger i god koppling till den norra delen av Västerport, 

vilket skapar goda förutsättningar att ta sig till och från 

området med tåg.

 PLANERADE�INFRASTRUKTURPROJEKT

Ny Getteröbro 
I samband med utbyggnaden av järnvägsspåret och flytten 

av godsbangården byggs nya Getteröbro söder om den 

nuvarande bron. Den nya bron är utformad med gång- 

och cykelbanor på båda sidor av bron och är en så kallad 

femspannsbro, vilket innebär att det blir möjligt att ha 

gång-, cykel- och biltrafik på båda sidor om järnvägs-

spåren under bron.

Susvindsbron
I kommunens trafik- och parkeringsutredning för centrala 

Varberg och Stadsutvecklingsprojektet (2017) tittar på 

att skapa en broförbindelse mellan Östra Hamnvägen 

och Birger Svenssons väg till nuvarande susvindsspår. 

Bron genererar i första hand en trafikomfördelning från 

Getteröbron och avlastar de centrala kopplingarna mellan 

Östra Hamnvägen och Västra Vallgatan i begränsad 

utsträckning. På längre sikt antas Susvindsbron även 

avlasta Birger Svenssons väg när den inte klarar av att ta 

emot mer trafik, vilket beräknas ske ca 2050.

Hamnens infart
En cirkulationsplats och ny infart planeras för hamnen 

där Östra Hamnvägen möter Getterövägen. Förslaget 

innebär att cirkulationsplatsen placeras vid nuvarande 

korsningspunkt och en ny infartsväg till hamnen dras 

direkt från cirkulationsplatsen och ersätter hamnens 

befintliga infart väster om Östra Hamnvägen. 



Banområdet kommer i framtiden 
utgöra järnvägsspår i tråg som 

söderut�övergår�i�tunnel.�
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Monarkbäcken

Ruderatmarker

NATUR

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde

REKREATION, VÄRDE

REKREATION, VISST VÄRDE

Natura 2000/naturreservat

RÖDLISTADE ARTER

REKREATION

Områdesgräns

Källa:
NVI Västerport (2014), Faunistica
MKB, Planprogram för Västerport (2017), 
Structor/Rådhuset Arkitekter
NVI Västerport (2018), Ecocom



Getteröområdet är en av Sveriges största 
destinationer för fågelskådning.
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REKREATIONSVÄRDEN

Norra Västerport utgörs idag till stor del av hårdgjorda 

ytor och industrimark som inte är helt optimala för 

rekreativa ändamål. Getteröns fågelreservat är lokaliserat 

norr om området och är utpekat natura 2000 område 

enligt både fågel- och habitatdirektivet och utgör också 

naturreservat. Det främsta bevarandesyftet är att bevara 

strandängar och de grunda vattenområdena och deras 

kvaliteter som rast- och häckningslokal för vadare och 

änder (MKB 2017, s. 44). Bland fåglarna finns flera 

arter som är ovanliga i Sverige. I anslutning till Get-

teröns fågelreservat ligger Naturum Getterön som är ett 

av Varbergs mest besökta turistmål. Naturum Getterön 

hyser höga rekreationsvärden och utgör en träffpunkt där 

fågelskådare, naturintresserade och cafébesökare samlas. 

Getterön är även riksintresse för naturvård.

NATURVÄRDEN

Ur den övergripande miljökonsekvensbeskrivningen som 

genomfördes av Structor/Rådhuset Arkitekter (2017) i 

samband med planprogrammet för Västerport framkom-

mer att det inom området som tidigare inrymt cister-

nerna, söder om verksamhetsområdet, finns ruderatmar-

ker med indikatorarter såsom blåeld, harklöver, oxtunga, 

äkta johannesört, svartkämpar och liten blåklocka (MKB 

2017, s. 46). Områden är markerade på karta sida 24. Det 

rödlistade (VU) trädet alm finns också här. Monarkdiket 

är lokaliserat i områdets nordöstra del och får sitt vatten 

från de norra delarna av Varbergs stad och är recipient 

för reningsverket. Ur miljökonsekvensbeskrivningen 

framkommer att vattenmiljön i kombination med dess 

närmiljö kan ha betydelse som tillhåll och spridnings-

korridor för småvilt. Fågeln kungsfiskare, rödlistad som 

sårbar VU, ska enligt uppgift förekomma längst diket 

(MKB 2017, s. 46). Området nedströms reningsverket har 

vissa fiskeribiologiska värden då där finns uppväxtmiljöer 

för ål och plattfisk. Monarkbäcken omges av ett generellt 

strandskydd på 100 meter. Sammanfattningsvis har 

bäcken små naturvärden men omges av ett strandskydd 

som behöver hanteras i framtida detaljplanearbete.

Natura 2000 och Naturreservat
Getteröns fågelreservat är utpekat som Natura 2000-

område enligt både fågel- och habitatdirektivet. 

Området utgör naturreservat sedan 1970-talet och 

det råder tillträdesförbud under hela året förutom i 

anslutning till anläggningar och på promenadstigar. 

Getterön ingår även i den så kallade Ramsarkonven-

tionen, vilket är en internationell förteckning över 

våtmarker med högsta skyddsvärde.

Monarkbäcken rinner genom Norra Västerport och mynnar ut i Getteröns våtmark.



Hamnverksamhet i den inre 
delen�av�hamnbassängen.
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MILJÖ OCH STÖRNINGSKÄLLOR
Norra�Västerport� påverkas� av� störningar� från� infrastruktur� och�verksamheter.�
Vissa verksamheter och transporter för även med sig riskproblematik som innebär 
begränsningar�för�hur�marken�kan�användas.

Infrastruktur och risk
Norra Västerport har en strategisk lokalisering mellan stad 

och landsbyggd, hav och inland. Platsen präglas även av när-

heten till stadens infrastruktur delvis genom hamn, järnväg 

och nationellt vägnät men även med fjärrvärme, avlopps-

reningsverk och avfallshantering. Platsens omvandling är 

redan tydlig i den byggda miljön genom att verksamheter 

har upphört och andra är på väg in. Stora delar av området 

består av avriven verksamhetsmark som väntar på nästa steg 

i stadsutvecklingen. Naturen kommer tillbaka och redan har 

det skapats naturvärden i rudiratmarken.

Områdets infrastruktur innebär en rad riskkällor som har 

studerats i samband med planprogrammet och detaljplan 

för etapp 1. Antalet riskkäller är stort och i tidigt skede har 

omfattande riskavstånd presenterats. Samtliga riskkällor 

innebär att hela området och stora delar omkringliggande 

mark omfattas om man utgår från de avstånd som beskrivs 

i Boverkets ”Bättre plats för arbete” och riskstrategin för 

planprogrammet. När avstånden utreddes vidare i detalj-

planen för etapp 1 har avstånden blivit betydligt kortare och 

det är bara avståndet till farligt godsled som får en direkt 

påverkan på bebyggelsen. För den norra delen av Västerport 

är avståndet till riskkällorna kortare och det finns en rad 

pågående verksamheter. Det återstår därmed mycket arbete 

med att utreda riskkällornas påverkan.

Bullerproblematik
Infrastrukturen ger även effekter för de bullernivåer som 

Norra Västerport kan få i framtiden. Både verksamheter, väg 

och järnväg spelar in och i delar av området kan höga nivåer 

befaras även om utredningsmaterialet för den norra delen är 

relativt tunt. Bullerproblematiken har varit omfattande även 

i etapp 1 men har lösts genom skärmande kontorsbebyggelse, 

slutna gårdar och ljuddämpade sidor. Det är mycket troligt 

att samma medel skulle kunna vara möjligt att skapa en 

ändamålsenlig bebyggelsestruktur även i norra Västerport. 

Markmiljö
Området står inför stora utmaningar när det kommer till 

markens beskaffenhet och innehåll. Marken inom området 

är mer eller mindre förorenad och har sättningsproblem. 

En framtida höjning av mark som säkring för stigande 

vatten kan förvärra sättningsproblematiken om den inte 

utförs korrekt. Marksanering och geotekniska åtgärder kan 

fördyra utbyggnaden av Norra Västerport och kräver väl 

underbyggda strategier.
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RISKPROBLEMATIK

Flisan af Varberg. Utbredning och schablon för riskhanteringsavstånd.

Järnväg. Utbredning och schablon för riskhanteringsavstånd.

Avloppsreningsverk. Utbredning rekommenderat avstånd 
enligt Boverket, samt avstånd för bakteriespridning.

Farehamnen. Utbredning och schablon för riskhanteringsavstånd.

Farligt god led, väg. Utbredning och schablon för riskhanteringsavstånd.

RISKHANTERINGSAVSTÅND

Varbergs hamn   500 m

Järnväg    150 m

Transportleder m. farligt gods 150 m

Fjärrvärmeverk   200 m

Avloppsreningsverk  200-1000m

Riskavstånd beskrivna i riskstrategin och Boverkets 

”Bättre plats för arbete. Sammantaget inbegrips hela 

området och även stora delar av övriga Västerport.
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RISKSTRATEGI

Structor har i samband med planprogrammet för Västerport 

tagit fram en riskstrategi som beskriver schablonmässiga 

riskhanteringsavstånd utifrån de riskavstånd som förekom-

mer i regionala och nationella riktlinjer. Riskhanterings-

avstånd beskrivs som zonen från riskkällan till platser där 

risker behöver utredas närmare vid planering av bebyggelse. 

VARBERGS�HAMN�(FAREHAMNEN�OCH�INDUSTRIHAMNEN)

Identifierad risk är olyckor knutna till hantering av farligt 

avfall, kemikalie- och drivmedelshantering samt farligt 

gods. Expansion av godshantering med införande av en 

till terminal väster om Farehamnen (”nya Farehamnen”) 

planeras. Godset domineras idag av skogsprodukter samt 

en mindre mängd farligt (explosivt) gods. Riskstrategins 

slutsats var att dialog behöver föras med Varbergs hamn och 

Länsstyrelsen rörande hamnens hantering och planerade 

hantering. Därefter kommer avståndet med stor sannolikhet 

kunna reduceras betydligt.

I samband med detaljplan för etapp 1 i Södra Västerport har 

en riskbedömning tagits fram.

I bedömningen har tre riskscenarion identifierats:

• Olyckor vid hantering av farligt gods i hamnverksamheten.

• Olyckor  v id  t ransport  av  far l ig t  gods  t i l l / f rån 
hamnverksamheten.

• Brand i trä/virkeslager eller i flis/pelletslager

• Den slutgiltiga bedömning var att det inte krävdes åtgärder 
för att hantera något av riskscenarierna.

GETTERÖNS�FLYGPLATS

Utgörs av en liten flygplats belägen nordväst om området 

som ägs av kommunen och drivs i samarbete med Varbergs 

flygklubb. Olyckor knutna till brand, utsläpp av brandfarlig 

vara eller flyghaveri har identifierats som riskscenarion. 

Hänsyn till byggnadshöjder behöves tas inom delar av 

Västerports planområde för att anpassas till den planerade 

inflygningslinjen för Getteröns flygplats.

INDUSTRIOMRÅDET

Inom fastigheten Getakärr 9:9 finns en rad olika verksam-

heter som inte har identifierats som en risk i riskstrategi för 

planprogram och riskbedömning för detaljplan etapp 1. Inom 

området finns dock lagring av trävaror likt hamnområdet.

FLISAN�AF�VARBERG

De olycksrisker inom fjärrvärmeverkets anläggning som 

identifierats kunna påverka människors hälsa och säkerhet 

inom planområdet är: brand i bränslebunker, brand i bräns-

leinmatning, inget undertryck i eldstaden. Flera åtgärder och 

rutiner inom anläggningen finns för att begränsa uppkom-

sten och minska påverkan av dessa oförutsedda händelser.

REKOMMENDERADE�VÄGAR�FÖR�FARLIGT�GODS

E6, Väg 41, Väg 153, Getterövägen, Östra och Västra Hamn-

vägen samt Västkustbanan och Hamnspåret är rekommen-

derade leder för farligt gods. Målpunkter för farligt gods är 

industrier och Varbergs hamn.

I riskbedömningen för detaljplan för etapp 1 har följande 

åtgärder krävts:

Mellan 30-50 meter ska fasad som vetter mot Västkustbanan 

vara i obrännbart material och fönster (i normal omfattning) 

/ingående komponenter ska vara motsvarande klass E 30.

För etableringar mellan 30-50 meter från Västkustbanan ska 

hänsyn tas till dimensionerande explosionslast. Genom att 

förhindra omfattande splitterverkan, vilket kan åstadkom-

mas genom att undvika stora glaspartier mot leden och/eller 

genom att använda laminerat glas, samt genom att förhindra 

att byggnaden kollapsar (fortskridande ras i byggnaden) kan 

godtagbar hänsyn anses ha tagits till explosionslast.

Inom 150 meter från Västkustbanan ska luftintag för bostä-

der placeras högt och på motsatt sida av leden. För hotell/

konferens och andra användningsområden där det är möjligt 

att underhålla/upprätthålla ett system gäller därutöver att 

gasdetektor kopplad till automatiskt nedstängningssystem/

varseblivningssystem och utrymningsplan ska finnas.

För alla byggnader inom 50 meter från Västkustbanan ska 

minst en utrymningsväg finnas som inte vetter mot Väst-

kustbanan. Balkonger, uteplatser, lekplatser etc. ska inte 

finnas på kortare avstånd än 50 meter ifrån Västkustbanan. 

Placering av entréer bör ligga så långt ifrån Västkustbanan 

som möjligt, gärna på motsatt sida. Området nära Väst-

kustbanan ska utformas på ett sätt som inte uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse.

GETTERÖVERKET

Det är oklart hur och i vilken omfattning smittspridning 

kan ske från avloppsreningsverk. Getteröverket har inte 

tagits med som en riskkälla i riskstrategins övergripande 

identifiering av källor. Boverket menar i ”Bättra plats för 

arbete” från 1995 att bakterier kan spridas till ca 200 m. 

Rekommendationen på 1000 meter för större verk utgår 

dock från eventuell luktproblematik.
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LUFT, BULLER OCH VIBRATIONER

 

Trafikbuller från järnväg när varbergstunneln är byggd,
ekvivalent ljudnivå

Baserat på beräkning från Tyréns, 2015. 

Området är även utsatt för internt trafikbuller och verksamhetsbuller, 
vilket ska vägas in i bedömningen vid fortsatt planering.

50 <, <= 55

55 <, <= 60

<= 50

65 <, <= 70

70 <, <= 75

60 <, <= 65

75 <
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VERKSAMHETSBULLRET�FRÅN�HAMNOMRÅDET

Hamnens gällande tillstånd medför tuffare krav på ekvi-

valenta ljudnivåer jämfört med nu gällande riktvärden. De 

största skillnaderna mellan tillståndet och vägledningarnas 

riktvärden är att 5 dB högre ekvivalent ljudnivå nattetid 

accepteras i riktvärdet.

Enligt Boverkets vägledning kan bostäder accepteras i bull-

rigare lägen om bostäderna får tillgång till en ljuddämpad 

sida och bulleranpassas.

I arbetet med bullerutredning för hamnområdet(Norconsult, 

2017) gjordes bedömningen att bostäder kan planeras 

utifrån Boverkets vägledning även om ljudnivåerna i till-

ståndet inte klaras. Utredningen behandlar bostadsbebyg-

gelse utifrån dåvarande bebyggelseförslag och visar att 

bostadsbebyggelse i stora delar klarar riktvärden utan åtgärd 

medan delar av bostadsbebyggelse kan behöva utformas med 

ljuddämpad sida. 

Det finns i dagsläget inget underlag för verksamhetsbuller 

som visar vilka bullernivåer som hamnverksamheten ger 

upphov till i de norra delarna av Västerport. 

INFRASTRUKTUR

Underlaget för buller från väg och järnväg består av övergri-

pande utredningar som gjorts i samband med planeringen 

av Varbergstunneln samt utredningar kopplade till arbetet 

med planprogrammet för Västerport. I detaljplanen för 

Västerports första etapp har sedan vidare utredning gjorts 

som är relevant för bedömningen av de ljudnivåer som kan 

uppstå i ett framtida scenario. Bullerutredningar visar på 

mycket höga ekvivalenta och maximala nivåer längs Väs-

terports östra sida, i anslutning till Östra Hamnvägen och 

Västkustbanan. Det är dock tydligt att bullerriktvärdena för 

bostäder bör vara möjliga att klara i stora delar av bebyg-

gelsen. Det krävs dock att kontorsbebyggelse kan planeras 

för att åstadkomma en avskärmade effekt. Det kan även i 

stora delar krävas ljuddämpad sida även för trafikbuller och 

avgränsad gårdar för att åstadkomma skyddade uteplatser. 

Utredningarna visar på stora sänkningar av trafikbuller när 

Varbergstunneln tas i bruk.

VIBRATIONER

Iområdet är det i första hand hamnverksamheten (lastning 

och lossning på land), industrispår och till viss del tunga 

lastbilstransporter som kan ge upphov till vibrationer och 

stomljud. Därutöver uppstår även vibrationer från tågtra-

fiken på västkustbanan. Under utförande är det framförallt 

pålning, spontning, sprängning, borrning som kan generera 

vibrationer och eventuellt stomljud.
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BILAGA 17

Varbergs Hamn
Varbergs kommun
INDUSTRIBULLER
Framtid efter att hamnen flyttats
Natt alternativ B. Husalt. 1
(riktvärde 55 dBA)

Maximal ljudnivå
[dB(A)]

<= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <

Frifältsvärden i fasad
(Färger för våning med högst ljudnivå)
Tabell med ljudnivåer för respektive våning

Bef. byggnader
Bullrande verksamheter enl. beräkningarna
Nya kajområden

0 25 50 100 150
m

Upprättad av: Anders Axenborg
Datum: 2018-04-05

Uppdragsnummer: 103 25 44

Verksamhetsbuller natt utifrån schematiskt 
bebyggelseförslag, Norconsult 2018.

LUFTFÖRORENINGAR

Med luftföroreningar avses de föroreningar som uppstår 

på grund av användning av fossila bränslen (bensin eller 

diesel), samt partiklar som uppstår vid friktion mellan däck 

och vägbana. Utsläppen domineras av kväveoxider (NOx), 

kolväten (CH), koldioxid (CO2), svaveldioxid (SO2) och 

partiklar. Partiklar kan både vara små förbränningspartiklar 

och större slitagepartiklar.

Varbergs kommun gör regelbundna undersökningar och 

beräkningar av luftkvaliteten. Utsläppen sker i första hand 

från hamnverksamheten, transporter till och från verksam-

heter, biltrafiken (främst på Östra Hamnvägen), fjärrvärme-

verket (kväveoxid och stoft). 

Generellt ligger halterna av kvävedioxid under MKN för 

dygnsmedelvärdet för samtliga beräkningspunkter. I miljö- 

konsekvensebedömningen för planprogrammet drogs slut-

satsen att förslaget inte bör medföra ett överskridande av 

miljökvalitetsnormerna för luft. Sammantaget bedömdes 

programförslaget medföra inga eller marginella konsekven-

ser jämfört med nollalternativet.

När det gäller flera miljöaspekter beror effekter och kon-

sekvenser på om och vilka krav det kommer att ställas på 

motorfordon och fartyg i framtiden. De kan också bero på 

om ny teknik gör att miljöpåverkan från bil- och båttrafiken 

minskar, t ex om bilparken utvecklas så att flertalet bilar 

går tystare och släpper ut mindre skadliga ämnen till luft. 
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GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖ

1

23

4

MARK, KOMMUNEN

MARK, TRAFIKVERKET

MARK, PRIVAT

Hög föroreningsgrad

Måttlig-hög föroreningsgrad

Måttlig föroreningsgrad

Låg-måttlig föroreningsgrad
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MARKFÖRORENINGAR

I områdets norra del har utfyllnad gjorts med 

schakt- och rivningsmassor, främst från kom-

munalt och industriellt avfall från 1930-1960 

(gips m.m.) med låg föroreningsgrad.

De centrala delarna av området har fyllts ut med 

muddermassor (bland annat silt och sand) och 

schaktmassor med låg föroreningsgrad. Lokalt 

förekommer utfyllnad med gips kring den f.d. 

gipsfabriken.

I områdets västra del mot Farehamnen har utfyll-

nader gjorts med schakt- och muddermassor med 

mindre inslag av avfall. Området har tidigare 

inrymt industrier och har runt industribyggna-

derna fyllts ut med eternit- och processavfall 

(gips, trasiga rör, slam, spån, filter m.m.).

Områdets östra del mellan järnvägen och Östra 

Hamnvägen har fyllts ut med schaktmassor, 

hushålls- och industriavfall (bygg- och rivnings-

avfall och sopor). Föroreningsgraden kan variera 

mycket på korta avstånd beroende på avfallets 

karaktär. Området har tidigare fungerat som olje-

depå (petroleumprodukter, tallolja och kreosot) 

och har en påtaglig föroreningsgrad med förhöjda 

halter av metaller, alifatiska och aromatiska kol-

väten (petroleumprodukter) och PAH.

SANERINGSKOSTNADER

En bedömning av saneringskostnader gjordes av Structor 

2018. Utredningen kom fram till att mer  kostnaden för 

området väster  om Östra Hamnvägen ligger på 10-50 

mkr beroende på hur stor del av uppschaktat material 

som kan återanvändas inom området. För den östra 

sidan om vägen beräknades kostnaden till 70-100 mkr 

beroende på hur stor del av området och till vilket djup 

området ska schaktas ut. Beräkningarna utgår från plan-

programmets markanvändning dvs. kontor/verksamhe-

ter och parkmark. Planprogrammet beskrivs närmare på 

sida 43 och 44.

Utkast 20-02-18

GEOTEKNIK

Geotekniska undersökningar saknas för stora delar av 

aktuellt område. Ramböll har 2018 gjort och bedöm-

ningar som baserats på undersökningar som utförts i 

närområdet.

Området är i stort sett plant med en marknivå som varie-

rar mellan ca +1 m och +3 m väster om Östra Hamnvägen. 

Öster om vägen varierar marknivån mellan ca +2 m och 

+4 m. I områdets norra delar finns lokala höjdpartier 

med marknivåer uppemot ca + 6 m. 

Jordlagren inom området består överst av ett ca 1-2 m 

lager av fyllnadsmassor. Massornas sammansättning 

varierar kraftigt men består huvudsakligen av grusig 

sand. Fyllnadsmassorna underlagras av finsand och/eller 

siltig sand mellan ca 4 och 6 meter. Därunder finns 15-25 

m lera som vilar på ett lager med friktionsjord på berg. 

Totalt jorddjup till berg varierar inom området mellan 

ca 20-35 m. I större delen av området är djupet till berg 

större än 30 m (Ramböll, 2018).

Marken inom aktuellt område är relativt plan och det 

bedömdes inte finnas några stabilitetsproblem med 

reservation för den inre kajen. En särskild stabilitets-

utredning behövs dock för uppfyllnader i anslutning 

till den inre kajen. Vid uppfyllnad av området föreslår 

Ramböll(2018) att en mothållande tryckbank anläggs. 

Uppfyllnader kan även leda till stora tidsberoende 

sättningar.

På grund av den sättningskänsliga leran bör byggnader, 

kajer och större konstruktioner inom området grundläg-

gas med pålar.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Varbergs kommun är direkt eller indirekt ägare till all 

mark inom området. Varbergs Fastighets AB äger den 

stora fastigheten Getakärr 9:9 väster om Östra Hamnvä-

gen. Fastigheten inrymmer ett antal olika verksamheter 

samt hamnens kontor. På den Östra sidan av vägen ligger 

fastigheten Vikaren 1 som ägs av Varbergs Energi och 

inrymmer fjärrvärmeverket Flisan af Varberg.

Vid uppfyllnad krävs åtgärder för att stabilisera områdets kajer. 
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VATTEN

M
onarkdiket

Lassabackabäcken

Dagvatten

Utsläppspunkter

Högsta beräknad havsnivå 2012

Högsta beräknad havsnivå 2100

Generellt strandskydd
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VATTENDRAG

Området korsas av två vattendrag; Lassabackabäcken och 

Monarkbäcken som går samman cirka 200 meter upp-

ströms mynningen i Getteröns naturreservat. De högsta 

naturvärdena finns i de nedersta delarna av bäcken, där 

Lassabackabäcken och Monarkbäcken har runnit samman, 

inom Getteröns naturreservat. Bäckarna får sitt vatten  

från de norra delarna av Varbergs stad. Lassabackabäcken 

avvattnar industriområdet och bostadsområdena Barna-

bro och Brunnsberg. Bäckarna är delvis kulverterade  och 

Monarkbäcken är recipient för reningsverket. Vattendraget 

är delvis igenvuxet av bladvass och annan övervattensvege-

tation och saknar delvis vegetation helt och botten består 

av illaluktande gyttja. Längs diket växer vass, björk, viden 

samt poppel och fågelbär. Vattendraget och närmiljön kan 

ha betydelse som tillhåll och spridningskorridor för småvilt. 

Området nedströms reningsverket har vissa värden kopplade 

till fiskar eftersom där sannolikt finns uppväxtmiljöer för 

ål och plattfisk. Den aktuella sträckan genom planområdet 

bedöms dock ha lågt fiskeribiologiskt värde och de trummor 

som finns utgör inga vandringshinder för fisk. Diket omges 

av ett generellt strandskydd på 100 m. Generellt strandskydd 

(100 m) gäller enligt Miljöbalken 7 kap. 14 §.

Inom delen från den före detta Lassabackadeponin fram till 

stationsområdet är grundvattnet till stora delar förorenat 

på grund av industriell verksamhet och lakvattenläckage 

från deponin. 

STIGANDE�HAVSNIVÅER

Planeringsnivåer för höga vattenstånd anges i den fördju-

pade översiktsplanen (2010) med ett generellt riktvärde 

för ny bebyggelse. Riktvärdet anger en lägsta sockelhöjd på 

+2,5 relativt dagens havsnivå och för särskilt skyddsvärda 

objekt gäller +3,0.

Monarkbäcken rinner genom den östra delen av området.

18 
 

 
Lassabäcken, mottagare av vattnet från reningsverket, dagvatten från Varbergs tätort och lakvatten från deponin. 
Bäcken mynnar i Natura 2000-området vid Naturum. 

Sättningsmätningar har gjorts på deponin under cirka 2 år. Mätningarna visar mindre sättningar 
i vissa områden. Med tanke på att deponins mäktighet inte är mer än 5-6 meter så är risken för 
sättningar begränsade. 
 

Buller 
Såväl deponiområdet som Natura 2000-området utsätts idag av omgivningsbuller från 
Västkustbanan, flygplatsen, hamnverksamheten och biltrafiken på Getterövägen och Väg 41. Det 
finns idag ingen verksamhet på varken deponiområdet eller Natura 2000-området som 
genererar buller, utöver enstaka fordonsrörelser till Naturum och VOF-huset. Enligt 
bullerberäkningar utförda för järnvägsprojektet så ligger de ekvivalenta bullernivåerna på 
deponiområdet mellan 50 och 60 dBA på större delen av deponiområdet, med de lägsta nivåerna 
i västra delen. Nivåerna sjunker sedan när man kommer ut över Natura 2000-området. 
Deponizonen närmast Västkustbanan har idag ekvivalenta bullernivåer upp mot 70 dBA.  

Enligt bullerberäkningarna för 2030 med en oförändrad Västkustbana jämfört med idag, men 
med något mer trafik på, kommer bullersituationen till 2030 på deponiområdet att ha 
försämrats. Vid en järnväg med utbyggda bullerskydd enligt förslaget kommer däremot 
situationen på deponin att förbättras.  

 

 

 

 

Samrådshandling 

Sluttäckning av 
Lassabackadeponin 
Tillståndsprövning enligt miljöbalken 
gällande påverkan på Natura 2000-området 
Getteröns fågelområde, Varbergs kommun 

Lassabäcken rinner norr om strax norr om Getterövägen.

Dagvatten från stora delar av området rinner ut i 
Getteröns Natura 2000-område.



Norra Västerport, 
Farehamnen�och�Getterön.�
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Mycket�har�sagts�om�Norra�Västerport.�Varbergs�kommun�har�planer�och�strate-
gier för stadens utveckling och många av kommunens dokument reglerar direkt 
eller indirekt vad som ska ske, men det finns även osäkerheter mellan raderna 
i�dokumenten.

Röd tråd i planeringen
Kommunens övergripande dokument beskriver en rad 

visioner kring kreativitet, framåtanda, mod, inspiration och 

delaktighet. Det handlar även företagsamhet, hållbarhet, 

rekreation samt social inkludering och miljö. De övergri-

pande dokumenten knyter hela tiden an till varandra och 

nämner samma samhällsbyggnadsfrågor på likartat sätt. 

De skapar en röd tråd som sträcker sig ner till stadsutveck-

lingsprojektet. Man kan även se att många punkter i visio-

nen stämmer överens med regionens bild av hur man med 

en attraktiv boendemiljö kan locka kompetent arbetskraft.

Strategiska dokument
Strategierna trycker på höga ambitioner och värderar olika 

sätt att förtäta Varberg där Västerport sticker ut genom sin 

höga värdering. Västerport skapar stora mervärden men 

ses också som ett mycket genomförbart projekt. Därigenom 

pekas Västerport ut som ett viktigt projekt för Varberg i 

jämförelse med andra platser att förtäta. Som inriktning 

nämns verksamheter i kluster, kreativa miljö, kunskapsin-

tensiva verksamheter, en mix av lokaler. Dokumenten pekar 

ut Västerport som en blandstadsdel som är upplevelserik 

och har strategiskt placerade målpunkter och mötesplatser. 

Trafikstrategin förbinder i huvudsak visionen för Varberg 

med Stadsutvecklingsprojektet och planprogrammet. Alla 

dokument går i samma anda av och trycker på det hållbara 

resandet och att det ska vara enkelt att få ihop sin vardag. 

Handelsstrategin är väldigt tydlig i ställningstagandet att det 

är i Lassabacka, Jonstaka och stadskärnan som handeln ska 

stärkas och utvecklas.

Grönstrategin trycker på vikten av att tillgängliggöra kusten, 

levandegöra allmän plats och pekar ut gröna stråk där 

kopplingen till Getterön är viktig. Detta stråk nämns  redan 

i inriktningsbeslutet om hamnen och stadsutvecklingen från 

2012 som ett upplevelsestråk.

Planprogram för Västerport
Planprogrammets inriktning sätts redan i inriktningsbeslu-

ten från 2012 och 2016. Ställningstagandena kring variation, 

vardagslogistik och grönstruktur går att hitta i de översiktliga 

strategierna och planprogrammets sju utmaningar är på 

många sätt relevanta för hur Norra Västerport ska behandlas. 

Ledorden är välformulerade och sticker inte ut. De bygger 

vidare på visionen och visar på goda ambitioner som är lätta 

att skriva under på. 

I planprogrammet fastställer man återigen det gröna stråket 

och kallar det aktivitetsstråk med inriktning mot kultur, 

evenemang och utbildning. Samtidigt ska det även avsättas 

ytor för lek och idrott. 

Det ges däremot ingen tydlig bild av hur kopplingen till Get-

terön ska bildas. Ska det vara ett rekreationsstråk som är 

attraktivt och tryggt i hela sin sträckning eller är det snarare 

en grön spridningskorridor? Barnens boulevard kopplar 

stadskärnan och södra delarna av Västerport till aktivitets-

stråket. Även kajstråket knyter an till aktivitetsstråket.

Planprogrammet begränsar vad som är möjligt i Norra 

Västerport genom att säga att verksamheter ska förhålla 

sig till hamnen men det framgår inte vilken typ av verk-

samheter som skulle kunna störa hamnens verksamheter. 

Ett tydlig ställningstagande görs i slutsatsen att bostäder 

inte är lämpligt. Ställningstagandet har inte något tydligt 

stöd i de tekniska utredningar som har studerats i arbetet 

med det här dokumentet. Det finns en rad argument för att 

bygga bostäder även i norra Västerport, blanda annat pro-

jektekonomi och trygghet. Sammansättningen med stora ytor 

för allmän plats och kommunala funktioner innebär stora 

utgifter som det krävs stategi och utredningsarbete för att 

komma till rätta med.

Planprogrammet ger störst tydlighet i den södra delen (etapp 

1) medan det blir mindre och mindre tydligt ju längre norrut 

man rör sig. Tittar man på planprogrammet utifrån perspek-

tivet norra Västerport så ser man att den sammanlänkade 

staden och de aktiva stråken främst är behandlad i den södra 

delen och därmed är strukturen i etapp 2 avgörande för hur 

tillgängligt Norra Västerport kommer att bli. Kopplingarna 

mellan stadsdelen och stadskärnan är avgörande för hur 

avståndet upplevs och påverkar därmed hur hela stadsdelen 

upplevs. I förlängningen påverkas även hur allmän plats 

befolkas och hur markpriserna utvecklas. På grund av järn-

vägens barriärverkan kan Susvindsbron bli avgörande för 

hur norra Varberg kopplas till norra Västerport. Det är den 

enda öst-västliga kopplingen i norra Västerport.
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Varbergs kommuns övergripande dokument visar inrikt-

ningen för hur hela kommunen ska drivas och vilka frågor 

som ska vara tongivande. De dokument som redogörs för här 

har koppling till stadens utveckling i stort och kommunens 

strategiska inriktning inom stadsplanering. Alla dokumenten 

är antagna av kommunfullmäktige.

VISION�-�VÄSTKUSTENS�KREATIVA�MITTPUNKT

Under 2011 påbörjades en process där politiken tillsammans 

med medborgare, förvaltningar och kommunägda bolag tog 

fram en ny gemensam färdriktning för kommunen – Vision 

Varberg 2025.

Den slår fast att kommunen ska utvecklas mot att bli Väst-

kustens 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 som ska sätta sin prägel på allt arbete i kommunen 

lyder:

”Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och 

naturen. För att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg 

utvecklas till Västkustens kreativa mittpunkt. För att lyckas 

krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen 

skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en 

fantastisk livsmiljö”.

STRATEGISKA�MÅLOMRÅDEN�OCH�STRATEGISKA�
INRIKTNINGAR

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra strategiska målom-

råden och tre prioriterade inriktningar för hela kommunen.

• Ett samhälle för alla

• Hela kommunen lever och utvecklas

• Livskraftigt näringsliv

• Organisation som märks av utveckling

HÅLLBARHETSMÅL�2017-2025

För att beskriva hur arbetet mot en hållbar kommun ska 

bedrivas slog kommunfullmäktige den 22 april 2014 fast 

fyra inriktningar att fokusera på i Varberg. Inriktningarna 

presenterades i dokumentet ”Varberg visar vägen - Inrikt-

ningar för hållbarhetsarbetet i Varberg 2015-2025”. Håll-

barhetsinriktningarnas syfte är att formulera kommunens 

ambition och vilja att visa vägen i hållbarhetsarbetet, genom 

att vara ett föredöme och inspirera andra till att bidra till 

den nödvändiga omställningen.

”Varberg visar vägen”
Tillsammans ska vi skapa ett uthålligt samhälle och göra 

Varberg till ett föredöme och inspirationskälla i hållbar-

hetsarbetet. Varbergs kommun ska ge förutsättningar för 

KOMMUNÖVERGRIPANDE DOKUMENT

 Hållbarhetsmål 2017-2025
Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun
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alla att agera hållbart och ansvarsfullt genom att göra det 

lätt att göra rätt.

Vårt hållbarhetsarbete ska genomsyras av ambitionen i 

”Varberg visar vägen” och fokuseras inom följande områden:

Livskraftiga ekosystem
Naturen med sin fantastiska mångfald och myller av liv ska 

värnas för sitt egenvärde och för människans skull. Varberg 

ska långsiktigt bevara och stärka de lokala ekosystemen och 

verka för ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster globalt.

Hållbar resursanvändning
I Varberg ska vi leva resurssnålt och sträva efter slutna 

kretslopp. Resursanvändning ska ske med minsta möjliga 

miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Välmående samhälle
I Varberg ska ges förutsättningar för människor att må bra. 

Vi tar ett gemensamt ansvar för att vår välfärd och sam-

hällsutveckling inte sker på bekostnad av andra människor 

eller miljön.

ÖVERSIKTSPLAN��-�2010

Varbergs kommuns översiktsplan antogs 2010 och ger 

vägledning för Varbergs kommuns utveckling fram till 

2030. I översiktsplanen är området för Norra Västerport 

utpekat som en del av stad och serviceorten Varberg. För 

stadsområdet har en fördjupning av översiktsplanen tagits 

fram (Översiktsplan för Varbergs kommun, Fördjupning för 

stadsområdet, 2010-06-15). 

Övergripande utvecklingsinriktning:
• Fler människor i kommunen ska kunna bo med närhet till 

arbete, service, handel, kollektivtrafik och kultur. Cykel 
och kollektivtrafik ska bli attraktiva val för vardagens 
resor.

Näringsliv:
• Det ska vara attraktivt att etablera företag i Varbergs 

kommun vilket är beroende av att planlagd mark, lokaler, 
utbildad arbetskraft och infrastruktur tillhandahålls. 
Kommunen ska erbjuda planlagd mark för verksamheter 
av olika slag i stadsområdet och i alla serviceorter.

Kommunikationer:
• Samhällsplaneringen ska inriktas på att minska transport-

behoven. Andelen resor med kollektivtrafik och cykel ska 
öka och förutsättningar skapas för att godstransporter ska 
kunna ske miljöanpassat.

• Järnvägsanknuten godshantering i hamnen, befint-
liga godsspåranläggningar och frilastplaner ska kunna 
utvecklas.

• Varbergs hamn ska kunna fortsätta att utvecklas som 
handelshamn med färjetrafik.

Översiktsplan för Varbergs kommun
FÖRDJUPNING FÖR STADSOMRÅDET

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-15

Lindberg

Gamla Köpstad

Träslövsläge

FÖP Trönninge

Centrum

Getterön

Trönningenäs

Mark- och vattenanvändning
Skala 1:45 000 (A3)

Översiktsplan Varbergs kommun
Fördjupning för stadsområdet
2010-06-15

Karta 1

0 52,5 Kilometer

Pågående markanvändning

Förändrad markanvändning

Centrum

Lokalt centrum

Vård och skola

Blandad bebyggelse

Fritidshusbebyggelse

Hamn

Verksamhetsområden

Jordbruksmark

Natur

Natur- och rekreationsområde

Särskilt värdefullt natur- och rekreationsområde

Rekreationsanläggning

Befintligt gång- och cykelstråk

Färjeled

Järnväg

Motorväg

Befintliga vindkraftområden

Järnvägsstation

Föreslagen centrumbebyggelse

Föreslagen blandad bebyggelse

Föreslaget verksamhetsområde

Ny järnvägssträckning

Tunnelöppning

Föreslaget gång- och cykelstråk

Föreslagen väg

Vägreservat

Resecentrum

K
ar

ta
 1

Symbolernas betydelse beskrivs
i kapitlet Geografiska inriktningar

Karta över markanvändning, Fördjupning av stadsområdet.
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Hälsa och rekreation:
• Varberg ska erbjuda goda rekreationsmöjligheter för 

invånarnas välbefinnande vilket är viktigt för kommunens 
attraktivitet. Tillgängligheten till rekreationsområden ska 
vara god och utomhusmiljöer ska uppmuntra till cykling 
och spontan fysisk aktivitet. Inomhusmiljön ska vara 
hälsosam.

Natur- och kulturmiljöer
• Höga naturvärden och biologisk mångfald ska värnas. 

Sammanhängande gröna stråk ska finnas både på lands-
bygden och i tätorter. Byggnader och platser som har höga 
kulturvärden ska vårdas och bära Varbergs historia med 
sig in i framtiden.

Miljö- och riskfaktorer
• Varbergs kommun ska vara en säker och trygg miljö att bo 

och vistas i. Utveckling ska ske med beaktande av naturens 
villkor och vi ska ha god marginal inför konsekvenser av 
framtidens klimatförändringar.

BEBYGGELSESTRATEGI�-�2013

Bebyggelsestrategin har som syfte att visa vägen för kom-

munens ambition att ta initiativet och planera för helheten 

och en högre bostadsproduktion. 

Kommunen ska tillsammans med byggherre ha en hög 

ambitionsnivå och komma fram till hållbara lösningar. 

Hållbarhetsaspekten ska lyftas fram och genomsyra såväl 

samhällsplaneringen som varje enskilt projekt. Alla inblan-

dade arbetar tillsammans för att förverkliga kommunens 

vision och övriga mål.

Samhällsutbyggnaden ska göra det lätt att välja håll-

bara resalternativ så som att cykla, gå, eller använda 

kollektivtrafik.

I planering och genomförande av projekt ska hållbarhets-

aspekter beaktas och goda miljömässiga lösningar sökas.

Vissa områden, eller delar av områden, planeras så att likar-

tade verksamheter samlas i kluster. Detta gäller i synnerhet 

FÖRTÄTNINGSSTRATEGI FÖR VARBERGS TÄTORT 

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-12-19

  

  

Trafiknätsanalys 2016-09-22

Varberg 2030

kunskapsintensiva verksamheter som kan gynnas av att ligga 

geografiskt nära andra kunskapsintensiva verksamheter.

Kommunen ska bidra till att skapa kreativa miljöer för kun-

skapsintensiva verksamheter. Kommunen ska arbeta för att 

det ska finnas lokaler i varierande storlek och även med låga 

hyror. Det kan innebära att befintliga lokaler bör sparas i 

områden som genomgår stadsförnyelse för att uppnå en mix 

av lokaler som passar för olika förutsättningar och ändamål.

FÖRTÄTNINGSSTRATEGI�-�2017

Strategin beskriver hur kommunen förhåller sig till och 

arbetar med förtätning inom staden ska utgöra planerings-

underlag för Varbergs tätort

• Utveckla Västerport till en blandstadsdel

• Stadsdelen ska vara upplevelserik med strategiskt place-
rade målpunkter och mötesplatser. Det offentliga rummets 
utformning, med till exempel grönytor, torgbildningar och 
platser för rekreation, ska ägnas särskild uppmärksamhet.

TRAFIKSTRATEGI�-�2030

Trafikstrategin visar Varbergs kommuns inriktning vid 

arbete med trafik- och stadsplanering. Strategin ska bidra 

till att uppnå ett effektivt, säkert och hållbart trafiksystem.

Den ska utgöra underlag i  arbetet med att planera Varbergs 

kommande trafiksystem med ett horisontår på 2030.

• Det ska vara enkelt och attraktivt att resa hållbart

• Ett trafiksystem för alla

• Barn ska enkelt kunna ta sig till och från skolan på ett 
tryggt och trafiksäkert sättJämförelse av mervärde och genomförbarhet mellan olika 

förtätningsprojekt, från Varbergs förtätningsstrategi.
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• Samhällsplaneringen ska inriktas på att  minska 
transportbehoven

• Förnybar energi ska vara förstahandsvalet i Varbergs 
trafiksystem

• Varbergs godstransportsystem ska vara hållbart, effektivt 
och trafiksäkert

• Varbergs hamn ska vara en modern, hållbar och effektiv 
hamn

• Ett trafiksystem som tar hänsyn till miljön och männis-
kors hälsa

• Det ska vara tydligt i trafiksystemet vilket trafikslag som 
är prioriterat

• Varbergs innerstad ska vara anpassad till människorna, 
inte bilen

• En god tillgänglighet till Varbergs stadsområde

GRÖNSTRATEGI�-�2013�

I grönstrategin har fem delstrategier formulerats för att ta 

vara landskapets, bebyggelsens och natur- och kulturmil-

jöernas potential och möjligheter med målsättningen att 

stärka Varbergs identitet som en plats för kultur, biologisk 

mångfald och livskvalitet och bli en föregångare inom hållbar 

stadsplanering.

Vatten
• Planera en kust för alla

• Utveckla strandlivet och badkulturen

• Utveckla biologiska värden under ytan och på stranden

• Gör det möjligt att röra sig längs vattendrag

• Planera med vatten som en tillgång i bebyggd miljö

Strategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk 
mångfald i Varbergs kommuns utemiljö.

SIMMA, LEK 
och SVÄRMA

Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk 
mångfald i Varbergs kommuns utemiljö.

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

Getteröns 
naturreservat

Himleån

Hammerkulle

Trönninge- 
bjär

Vrångabäcken Hamraskogen

Prästakullen

Karlbergs-
skogen

Brunnsbergs-
skogen Håstens-

skogen

Påskbergs-
skogen

Träslövs
ängar

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

1:45 000

BEFINTLIGT

SAKNAS

N

27Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun

Förtäta med grönt
• Förtäta med upplevelser och platser

• Förtäta med biologiska värden

• Planera för nya punkter, platser och områden

• Utnyttja ekosystemens tjänster

Ett variationsrikt landskap
• Utveckla olika landskapstyper, karaktärer och biotoper

• Utveckla utflyktsområden

• Ta vara på karaktärsfulla uttryck i gestaltning

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

• Blanda aktiviteter och tillåt tillfälliga evenemang

• Experimentera och utmana med tillfällig arkitektur

• Ge rum för konst och moderna traditioner

• Skapa plats för skolan utomhus

Till fots och i rörelse
• Bind samman upplevelser och aktiviteter

• Bryt barriärer

Befintliga och saknade grönstråk i Varbergs grönstrategi.
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• Gör utemiljön tillgänglig

• Informera och kommunicera

• Skapa lekfulla miljöer

Grönblå huvudstråk i Varbergs tätort
• Kuststråket (koppling saknas genom Norra Västerport)

• Idag utgör Varbergs hamn en barriär mellan stråkets två 
delar, varför det är viktigt att utveckla ett tillgängligt, mer 
urbant stråk förbi den nuvarande hamnen för att binda 
samman kuststråket och skapa en möjlighet för prome-
nader och cykelturer.

• Norra tvärstråket (koppling saknas österut)

• Det norra tvärstråket går från hamnen till Brunnsbergs-
skogen där det delar sig i en gren till Hammerkulle och 
vidare mot Trönningebjär, och en annan gren mot Hås-
tensskogen, Träslövs ängar och vidare ut mot Åkullaleden.

HANDELSPOLICY�OCH�HANDELSSTRATEGI�-�2015

Handelspolicyn och handelsstrategi har tagits fram med  

ambitionen att ge handeln tydliga och goda förutsättningar 

att utvecklas i takt med en ökad befolkning och en ökad 

besöksnäring i kommunen. 

Det viktigaste ur policyn:
• Vi värnar vår unika stadskärna med detaljhandel, shop-

ping och upplevelser

• Vi hänvisar målmedvetet volymhandel och handel med 
skrymmande varor till halvexterna lägen.

• Vi fortsätter att bygga handelsstrukturen på riktlinjer för 
centrala, centrumnära respektive externa etableringar

• Vi vill att handeln bidrar till en hållbar utveckling

Det viktigaste ur strategin:
• Handeln i Varbergs stadsområde utvecklas och koncen-

treras till tre handelsområden; stadskärnan och de två 
halvexterna lägena Lassabacka och Jonstaka. De olika han-
delsområdena stärker sina profiler och breddar utbudet.

Stadsutvecklingsprojektet
Inom ramen för stadsutvecklingsprojektet (Bestående av 

delprojekten Varbergstunneln, ny hamn och ny stadsdel) 

kommer många frågor kring handel, kommersiell service 

m.m. att aktualiseras och utredas. Den nya stadsdelen, 

Västerport, kommer att tillföra staden många kvaliteter, 

men det är samtidigt viktigt att nya tillskott av service inte 

utarmar kvaliteterna i stadskärnan. Stadsdelen skall ses 

som en expansion av stadskärnan. Vilken typ av verksam-

heter som bör förläggas inom området måste studeras och 

utredas vidare.

11
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41
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för olika typer av  
handel.
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Bebyggelse
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N

Varbergs 
tätort

Utpekade områden i handelspolicy och handelsstrategi.

HANDEL I VARBERG
POLICY OCH STRATEGI 

FÖR VARBERGS KOMMUN
Policy antagen av kommunfullmäktige 2014-09-16

Strategi antagen av kommunstyrelsen 2015-06-23
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Framtida inriktning för Varbergs hamn och stadens 
utveckling 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
 
− som inriktning anta följande riktlinjer för hamnens och stadens fortsatta 

utveckling i hamnområdet 
 

− Hamnens funktion ska finnas kvar i Varbergs tätort. 
− Hamnen ska inte omlokaliseras till Värö/Sanddamm. 
− Hamnverksamheten ska även fortsättningsvis vara en viktig del i 

kommunens infrastruktur. 
− Hamnen ska vara effektiv utifrån sitt ändamål (in- och utskeppning, 

lastning och lossning), och kan på sikt kompletteras med andra ytor 
för hantering av gods från andra transportslag. 

− Färjetrafiken omlokaliseras till nytt läge i Farehamnens yttre del. 
− Under perioden fram till ca 2030 omlokaliseras hamnverksamheten 

till Farehamnen och yteffektiviseras till att omfatta maximalt 400 000 
m2 mark, inkl. biytor. 

− Hamnens ytor ska ägas av Varbergs kommun, medan byggnader före-
slås ägas av Varbergs Fastighets AB. 

− Det ska vara möjligt att etablera nya stadsdelar i upplevelseaxeln från 
Getteröns naturum till hamntorget och fästningen. 

− Ömsesidig hänsyn ska tas i hamn- och stadsutveckling, främst med 
avseende på smart planering av exempelvis investeringar i byggnader 
och åtgärder för att minska ömsesidig störning. 

 
− ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att påbörja ett projekt kring om-

lokaliseringen av hamnverksamheten till Farehamnen 
 

− ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden 
påbörja ett projekt för att planera hur en långsiktig stadsutveckling kan 
genomföras i de hamnområden som successivt frigörs. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Yrkanden 

Jörgen Warborn (M) med instämmande av Jana Nilsson (S) och Harald 
Lagerstedt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Bakgrund 

Under 2011 och 2012 har Varbergs kommun på olika sätt medverkat till tre 
utredningar om den framtida hamnverksamheten i Varbergs kommun. 

För helheten:
• Hänsyn och avvägningar ska göras till både stadens, 

hamnens och den nya stadsdelens behov.

• Området ska knyta samman hav och stad. 

• Området ska präglas av variation och stärka Varbergs 
identitet. 

• Miljön ska vara attraktiv och trygg. 

• Området ska ligga i framkant för hållbar utveckling. 

• Området ska anpassas till ett förändrat klimat. 

För Västerport:
• Variation för integration. 

• Vardagslogistik som förenklar och förenar. 

• Blått och grönt visar vägen. 

• En unik karaktär som samspelar med staden. 

• Levande miljö året runt med mötesplatser som berikar. 

• Människor och mångfald i fokus. 

• Verksamheter i markplan. 

• Variation i byggnader och boendeformer.

För Farehamnen:
• Handelshamnsverksamheten i Varbergs hamn ska samlas 

i Farehamnen.

• Hamnens tillfartsvägar ska fungera optimalt för hamnens 
verksamheter. 

PLANPROGRAM�VÄSTERPORT�-�2018

Planprogrammet för Västerport syftar till att skapa en hållbar 

och attraktiv stadsdel som kopplar ihop den nuvarande 

staden med havet. Programmet utgår från tre fokusområden: 

variation för integration, vardagslogistik som förenklar och 

förenar samt Blått och grönt visar vägen.

Utvalda övergripande strukturer:
• Kajstråket – strandpromenaden

• Utfyllnad hamnkajen

• Diagonalen

• Inre stråket

• Sammanlänkad stad

• Platser, parker och stråk

Område C – utvecklingsområde 
Framtida utvecklingsområde för olika behov som behövs 

för stadens allmänna tillväxt. Genom området planeras ett 

aktivitetsstråk som förbinder Västerport med Naturum.

Utformningen av området ska säkerställa att hamnverksam-

heten fortsatt kan utvecklas i enlighet med inriktningsbe-

slutet. Området är mindre lämpligt för bostäder på grund 

av närheten till hamnen. För att utveckla området hållbart 

GEOGRAFISKT AVGRÄNSADE INRIKTNINGSDOKUMENT

En rad planeringsdokument påverkar den del av Varberg där 

Norra Västerport ligger. Den fördjupade översiktsplanen för 

stadsområdet omfattar ett större område medan de övriga 

dokumenten är inriktade på flytten av Varbergs hamn och 

utvecklingen av Västerport.

FRAMTIDA�INRIKTNING�FÖR�VARBERGS�HAMN�OCH�
STADENS�UTVECKLING�-�2012

Hamnverksamheten ska även fortsättningsvis vara en viktig 

del i kommunens infrastruktur. Hamnen ska vara effektiv 

utifrån sitt ändamål (in- och utskeppning, lastning och 

lossning), och kan på sikt kompletteras med andra ytor för 

hantering av gods från andra transportslag.

Hamnens ytor ska ägas av Varbergs kommun, medan bygg-

nader föreslås ägas av Varbergs Fastighets AB.

Det ska vara möjligt att etablera nya stadsdelar i upple-

velseaxeln från Getteröns naturum till hamntorget och 

fästningen. Ömsesidig hänsyn ska tas i hamn- och stads-

utveckling, främst med avseende på smart planering av 

exempelvis investeringar i byggnader och åtgärder för att 

minska ömsesidig störning.

INRIKTNING�FÖR�STADSUTVECKLINGSPROJEKTET�-�2016

Inriktningsbeslutet är en vägvisare och ett styrande ramverk 

för den kommande stadsutvecklingen och för samspelet 

mellan hamn och stad.  Beslutet är även ett tydliggörande 

av vad kommunen vill lyfta från medborgardialogen om som 

genomfördes 2014.
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behöver marken höjas och de flesta byggnaderna rivas. Nya 

verksamheter ska förhålla sig till hamnens förutsättningar.

Intressen i område C
• Hamnrelaterade verksamheter

• Nya arbetsplatser nära stationen

• Aktivitetsyta för invånarna i Västerport, Varberg

• Grönstråk mot Getterön och Naturum

• Utbildning

• Kulturverksamheter

• Övrig offentlig service 

Område D – tekniska verk
I denna del ligger stadens avloppsreningsverk och fjärrvär-

meverk. Verksamheten betraktas som långsiktig. Hänsyn ska 

tas till att reningsverket kan behöva expandera i framtiden. 

Området ligger vid stadens huvudinfart norrifrån och har 

närhet till Naturum, vilket ställer krav på gestaltning mot 

det offentliga rummet, i det här fallet huvudgatan Östra 

Hamnvägen.

Nya tvärkopplingar 
Susvindsspårets förlängning – reserverad plats för vägbro 

över järnvägen med anslutning till Östra Hamnvägen.

Stråk, platser, målpunkter
Inre stråket ”Barnens boulevard”sträcker sig genom området 

och ansluter till Norra Västerport. Aktivitetsstråket (del av 

upplevelsestråket) går genom Norra Västerport.

Norra hamnbassängen blir en målpunkt för hela stadsde-

len. Här ska det finnas plats för stadens stora evenemang. 

Området ska fungera som en ytreserv för platskrävande 

verksamheter, som t.ex. lek och idrott som idag inte har en 

utpekad plats i Västerport.

Stadsutveckling i Varbergs stad
Planprogram för Västerport

Godkänd 2018-06-19

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. Översiktlig karta från planprogram för Västerport.
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36 Program för Västerport – Programförslag

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 parkytor 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. 
Medborgardialoger, inriktningsbeslut, hållbarhets-
program och det parallella uppdraget för Väster-
port pekar tillsammans på hur viktigt det offentliga 

rummet är för den goda livsmiljön och en attraktiv 
stadsdel.

Platsens förutsättningar 
Vid planeringen av de offentliga platserna i Västerport 
bör hänsyn tas till kustens karaktär, områdets historia 
och naturelementen. 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 pla-
cering 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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HÅLLBARHETSPROGRAM�VÄSTERPORT�-�2016

Hållbarhetsprogrammet bygger på kommunens ambitioner 

om att utvecklas hållbart och översätter dessa ambitioner i 

målområden och konkreta hållbarhetskrav som redovisas i 

checklistor. Programmet beskriver även hur de olika medver-

kande aktörerna ska samverka och vilka arbetsrutiner som 

gäller under projektets gång för att uppnå hållbarhetsmålen.

Hållbarhetsprogrammets mål är uppdelade i ekologiska, 

ekonomiska och sociala mål inom sex olika områden: genom-

förandeprocess, levande stad, välmående Varberg, förenklad 

vardagslogistik och grönblåa ekosystem samt hållbar energi 

och materialanvändning. 

 Ekologiska mål
• Främja hållbara lösningar

• Skapa förutsättningar för nya, gröna företag

• Stärka kopplingen till närliggande naturområden

• Effektiv markanvändning och samnyttjan

• Minska förekomst av farliga ämnen

• Robusta byggnader

• Skapa slutna kretslopp

• Låga utsläpp av växthusgaser

• Minska miljöbelastningen

• Öka biodiversiteten 

• Lokal energiproduktion

• Resurseffektiva byggnader

Ekonomiska mål
• Incitament som gör hållbara val ekonomiskt fördelaktiga

• Profilera stadsdelen

• Öka antalet arbetstillfällen

• Stärka Varbergs identitet

• Öka hälsa och välbefinnande

• Byggnader och yttre miljöer med hög kvalitet

• Nya affärsmöjligheter

• Robusthet med avseende på klimatförändringar

• Cirkulära skötselsystem

• Låga drift- och underhållskostnader

• Låg energianvändning

• Flexibilitet och robusthet

Sociala mål
• Delaktighet och inflytande

• Stärka sociala nätverk

• Skapa mötesplatser med variation

• Tillgodose god servicenivå

• Aktivera stadsdelen innan färdigställande

• Trygga, säkra och attraktiva miljöer

• Hälsosamma inomhusmiljöer

• Skapa förutsättningar för en aktiv och berikande fritid

• Tillgänglig stad Ge praktiska förutsättningar för hållbar 
livsstil

• Stärkt koppling till havet genom kajpromenad

• Skapa trivsamma gröna utemiljöer

• Skapa stadsdel med stark identitet

• Möjlighet att påverka sitt ekologiska fotavtryck

2019-04-30

 



HÅLLBARHETSPROGRAM
VÄSTERPORT Version 2.0

Närhet till grönområden, kopplingar och utveckling av gröna 
stråk från planprogram för Västerport.   
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UTREDNING�FÖR�NORRA�STADSOMRÅDET�-�2016

Utredningen fastställer ett framtida inriktningsunderlag för 

utvecklingen av norra stadsområdet genom att identifiera 

problembilden samt att formulera kommunens målbild för 

området. Nedan beskrivs utvalda punkter som berör norra 

Västerport.

Område F:
Återvinningscentralen flyttar till Holmagärde. Reningsverket 

behöver på mycket lång sikt hitta ett nytt läge. Dock kommer 

viss avloppsverksamhet även fortsättningsvis att pågå i 

området, varför området på mycket lång sikt enbart bedöms 

vara lämpligt som just verksamhetsområde.

Område G:
Studeras vidare i stadsutvecklingsprojektet. Med anled-

ning av avloppsverksamheten är området inte lämpligt för 

bostäder.

Åtgärd nr 8:
Med anledning av hamnflytten finns behov av en ny tra-

fikplats på Östra Hamnvägen. Trafikplatsen kommer att 

utgöra den huvudsakliga in- och utfarten till det framtida 

hamnområdet. Planering av trafikplatsen bör ske samlat med 

planeringen av ny Getteröbro. Att trafikplatsen anläggs är 

en förutsättning för utvecklingen av det nya hamnområdet.

Åtgärd nr 9:
I samband med den nya Getteröbron behöver ny in- och 

utfart till reningsverket anläggas. In- och utfarten kan med 

fördel ligga utmed Östra Hamnvägen så att konfliktpunk-

terna utmed Getterövägen minimeras. 

 

 

 
 

UTREDNING 23 (34) 
2015-11-12 Dnr: KS 2014/0585 
  
  
  
  

 
  
  

 

Framtida inriktning  
Nedan följer en genomgång av samtliga delområden inom norra stadsområdet. För 
varje delområde finns en nulägesbeskrivning följt av en rekommendation för 
framtida utveckling. Hänsyn har tagits till identifierad problembild och förslag på 
framtida inriktning bedöms vara i linje med såväl målbild som övergripande 
ställningstaganden. Framtida inriktning ska utgöra grund för den fortsatta 
planeringen i området. 

 

A 
Nuläge: Området är idag till största delen ett verksamhetsområde bestående 

av handel med skrymmande varor, mindre verksamheter samt 
kontor. I de nordöstra delarna finns bostadsbebyggelse i form av 
småhus. Infart till området sker via Getterövägen. 

Befintlig in- och utfart till området har idag stora 
trafiksäkerhetsproblem. Här sker konflikter, i första hand mellan den 
lokala trafiken till och från verksamhetsområdet samt med gods-
transporterna till och från hamnen. Det har visat sig vara svårt att 

 

 

 
 

UTREDNING 27 (34) 
2015-11-12 Dnr: KS 2014/0585 
  
  
  
  

 
  
  

 

Övergripande struktur 
Med utgångspunkt från beskriven problem- och målbild samt ovan föreslagen 
inriktning för respektive område har ett antal förslag på nya kopplingar i 
vägsystemet tagits fram, se nedanstående strukturbild. Förslag till kopplingar ses 
alltså som direkta konsekvenser av problem- och målbilden samt av inriktnings-
förslaget. För genomförande av strukturbilden och målbilden som helhet, se 
vidare under avsnitten konsekvenser och fortsatt arbete.  

 

 

 

  

Utpekade utvecklingsområden i utredningen för norra stadsområdet.

Befintliga och planerad infrastruktur i 
utredningen för norra stadsområdet.

Åtgärd nr 10:
Industrispåret till hamnen passerar i dagsläget i plan 

med Östra Hamnvägen. Vid framtida ökade transporter, 

såväl på industrispåret som på Östra Hamnvägen, bedöms 

plankorsningen utgöra ett stort framkomlighetsproblem.

Konfliktpunkten bör utredas vidare och hänsyn tas till Östra 

Hamnvägens framtida funktion som stadens entré.

Åtgärd nr 12
Kopplingen mot Östra Hamnvägen är viktig för att avlasta 

Getterövägen från trafiken mellan stadens norra delar och 

stationsområdet samt stadskärnan. Detta är angeläget med 

tanke på de framtida ökade godstransporterna till och från 

hamnen samt utvecklingen av Västerport och Varbergs nya 

stationsområde. På så vis kan framtida konflikter mellan 

hamntrafiken och övrig trafik i korsningen av industrispå-

ret till hamnen och Östra Hamnvägen i stor mån undvikas. 

En ny västlig koppling skulle resultera i ett mindre sårbart 

trafiksystem för stadens norra delar.
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GÄLLANDE DETALJPLANER
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N
AL STUDIO, utkast 20XX-XX-XX
Illustra�onsplan, skala 1:5000 (A3)
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Följande detaljplaner och stadsplaner gäller för närområdet.

Övriga delar av Norra Västerport ligger utanför detaljplan.

Detaljplan 429
Detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och 

södra delen -  I huvudsak järnvägsanläggning(T).

Detaljplan 370
Detaljplan för hamn och industri vid Getterövägen - 

Natur,industri, järnväg och hamn (Natur, J, T och V).

Detaljplan 371
Detaljplan för fjärrvärmeanläggning söder om reningsverket 

- Fjärrvärmeanläggning, industri, teknisk anläggning och 

dike(E, J och W).

Ej planlagt område

Plangräns

Stadsplan 1
Förslag till ändring och tillägg i stadsplanen samt förslag 

till stadsplanebestämmelser för del av Varbergs stad(1934) 

- Järnvägsändamål (JV).

Detaljplan 230
Detaljplan för norra hamnområdet, delar av Getakärr 9:1 

och Getterön 2:1(1995) - Hamn, öppet vattenområde och 

teknisk anläggning (V, W och E).

Stadsplan 51
Stadsplanekarta för hamnområdet (1953) - Hamnområde 

(Th) 



Verksamheter i den västra delen 
av�Norra�Västerport.
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Utkast 20-02-18

SYNPUNKTER OCH ÖNSKEMÅL
Många�av�kommunens�aktörer�visar�ett�stort� intresse�för�Norra�Västerport.�En�
del�agerar�i�området�i�dag,�andra�vill�komma�in�och�planera�verksamheter.�I�det�
här arbetet har kommunala bolag och förvaltningar fått ge sin bild av hur de 
ser�på�området�i�framtiden.

Materialets karaktär
Fem kommunala förvaltningar och fyra kommunala bolag 

har kommit med inspel till arbetet med det här dokumentet. 

Under hösten 2019 har åtta förvaltningar sju bolag tillfrå-

gats. Insatsen från de olika aktörerna är ojämn, några har 

lämnat in omfattande dokument medan andra har yttrat sig 

med några rader. Även de bakomliggande arbetet tycks skilja 

sig betydligt. Några aktörer har passat på att samla tankar 

från en större grupp medan andra idéer kanske saknar för-

ankring i den egna organisationen. De inspel som kommit 

in redovisas därför i kapitlet i sammanfattad form. Det går 

inte att skapa en fullständig bild av kommunens intressen 

genom att studera det inkomna materialet men det går ändå 

att dra några enkla slutsatser. 

Skilda intressen
Det finns stora skillnader mellan de som idag verkar i 

området och de som är drivande i arbetet med områdets 

stadsutveckling. Hamnen står kvar i den karaktär som 

området har idag och föreslår att innehållet även i framtiden 

ska präglas av verksamheter som på olika sätt vinner på att 

ligga i hamnens anslutning. Även Vivab och Varbergs Energi 

utgår från den befintliga användningen och ser att det är den 

som ska utvecklas. Vivab utgår från behovet att bibehålla sin 

verksamhet och ha marginaler för att låta den växa. Varbergs 

Energi planerar att flytta andra delar av sin verksamhet till 

området och kanske etablera en helt ny verksamhet i form av 

en serverhall. Även Näringslivskontoret vill bygga vidare på 

befintliga verksamheter men ser samtidigt en utveckling mot 

tätare bebyggelse och mer kunskapsintensiva verksamheter 

som resulterar i betydligt fler anställda per kvadratmeter. 

I en sådan utveckling är avståndet till stationen betydligt 

viktigare. Den tätare bebyggelsen kan vara avgörande om 

området ska kunna skapa de intäkter som krävs för att skapa 

ett kvalitativt grönstråk och blandning av aktiviteter som 

Hamn- och gatuförvaltningen värnar om och inte minst den 

arena som Kultur- och fritidsförvaltningen nämner. Park och 

idrottsanläggningar är naturligtvis ett bra komplement till 

en skola men Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

har så här långt bedömt att området inte passar. 

Behov av fortsatt dialog
Det finns fortsatt behov av att föra dialog med de olika aktö-

rerna för att kartlägga deras intressen och ge underlag för 

politiska avvägningar kring områdets utveckling. 

Man kan konstatera att det varit ett ojämnt intresse från de 

olika aktörerna. Det är flera som sagt väldigt lite och många 

som inte sagt något alls. Det är värt att fundera på om det 

är möjligt att få fler att reagera men det krävs troligen ett 

material att föra diskussionen kring eftersom planprogram-

met inte ger en tillräckligt tydlig bild av vad vi kan förvänta 

oss av Norra Västerport.
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PARKMILJÖ

Inför arbetet med det här dokumentet har Hamn- och gatu-

förvaltningen tagit fram en utredning med  förutsättningar, 

behov, risker och målbild samt omvärldsananlys för Norra 

Västerport.

Det finns behov av att i området anlägga en stadsdelspark 

med stort upptagningsområde. Parken kan bli en del av ett 

upplevelsestråk/kuststråk som sträcker sig genom Väster-

port och knyter an till det stråk som beskrivits i grönstrate-

gin. Parken kan även vara en plats för ytkrävande aktiviteter 

och evenemang och på så vis bli en dragare för hela Varberg. 

Det långsträckta kuststråket kan utgöra en rekreativ förbin-

delse mellan platser med olika aktivitet och därmed vara en 

attraktiv miljö för promenader, cykling , löpning mm. Det 

finns även behov av ytor för turistbussar med närhet till 

toalett och matservering.

Man ser risker i att utvecklingen av Norra Västerport 

hämmas av hamnens buller och verksamheter med stora 

instängslade ytor och menar därför att områdets utveckling 

måste ske med vision och styrning mot mål. För att klara 

av de kostnader som aktivitetsstråk och samhällsservice 

innebär bör man undersöka möjligheter att få in bostäder i 

bullerskyddade lägen. 

Kommunen ser ett fortsatt behov av att arbeta med eko-

systemtjänster. Bland annat krävs omhändertagande 

av dagvatten vilket kan skulle kunna ske i en framtida 

aktivitetspark. 

Norra Västerport bör få växa fram organiskt och med en till-

låtande och prövande attityd eftersom genomförande ligger 

många år fram i tiden vilket ger unika möjligheter och går 

i linje med Varbergs vision om vara västkustens kreativa 

mittpunkt. I studien ”tillåtande oaser” beskrivs framgångs-

rika projekt och det finns möjligheter att testa innehåll och 

funktioner, låta grönstrukturen växa fram successivt och 

vara anpassningsbar för nya behov. 

IDROTT�OCH�FRITID

Delar av kommunen ser gärna en framtida arena i området. 

Det finns även behov kopplat till en eventuell framtida skola 

i området. Byggs det en utomhusarena så krävs det även 

idrottshall för skolans behov. Idrottshallens storlek beror 

på storleken på en eventuell skola och skolans inriktning. 

Man ser även gärna en kreativ utemiljö för skolidrott, fören-

ingsliv och spontanidrott. En närmiljö för stadens invånare 

i kreativ gestaltning. 

God arbetmiljö

Naturpark, Novo Nordisk Köpenhamn

Utanför Köpenhamn har läkemedelsföretaget Novo Nordisk sitt huvudkontor. 2015 anlades en park  på 3 ha i direkt 
anslutning till företagets byggnader, till gagn för de anställda men även för de boende runt omkring eftersom parken är 
tillgänglig för allmänheten. Parken är intressant för Norra Västerport som ett exempel på när privata företag bidrar till 
den tillgängliga grönstrukturen i staden. 

FÖRVALTNINGAR

Målbild för Norra Västerport

FAREHAMNEN

VÄSTERPORT 
ETAPP 2

VÄSTERPORT 
ETAPP 1

PUBLIK PLATS NÄRMAST 
HAMNBASSÄNGEN

SAMMANHÄNGANDE 
KUSTSTRÅK

KAJKANT TILLGÄNGLIG 
FÖR ALLMÄNHETEN

KUSTSTRÅK MOT GETTERÖN

KUSTSTRÅK MOT NATURUM

STADSDELSPARK

UPPLEVELSESTRÅK MED YTA 
FÖR SKYFALLSHANTERING
OCH UTRYMMESKRÄVANDE 
AKTIVITETER

BEFINTLIGT DIKE BEVARAS 
OCH BREDDAS

GRÖNT TVÄRSTRÅK

SUSVINDSSPÅRET

NY CIRKULATIONSPLATS

Naturparken vid Novo:s nordiska huvudkontor i Köpenhamn - ett exem-
pel på hur park kan kombineras med arbetsplatser.

Förslag på struktur från Hamn- och gatuförvaltningen. 

”Norra Västerport bör 
få växa fram organiskt 
och med en tillåtande 
och prövande attityd.” 
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Sportanläggning vid universitet i Odense.

Som inspel har en referensbild från idrottsanläggningen vid 

Odense universitet skickats in. Där har löparbanor kombine-

rats med bland annat hinderbana och crossfit-utrustning för 

att skapa en öppen idrottsplats för studenter och allmänhet. 

SKOLA�OCH�UTBILDNING

Det kan finnas behov av en gymnasieskola för ca 1 000 - 1 

200 elever. Man ser gärna en skola som ligger i framkant när 

det gäller teknik med variation i programutbud som tilltalar 

elever och näringsliv med målsättningen att förenkla de stu-

derandes vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Det är däremot inte säkert att denna skola kan placeras i 

de områden som benämns C och D i planprogrammet för 

Västerport vilket överensstämmer med områdesindelningen 

för det här dokumentet.

ARBETSPLATSER

Varberg saknar ett modernt företagsområde där näringsli-

vet samverkar med akademi, institut och befintlig industri 

norra Västerport har potential att bli ett sådant område. 

Planprocessen bör om möjligt inkludera dialog med de 

styrkeområden som finns i området idag  – Hamnrela-

terade verksamheter och skogsnäring, energikluster och 

innovation/testbäddar. 

Second home, Co-working i Los Angeles. 

De företag som idag aviserar att de vill expandera bör få göra 

det. Det är fördelaktigt att låta området växa organiskt från 

styrkeområden. Det får gärna ske i äldre lokaler med låg hyra. 

Innovation kräver testlokaler mikroproduktion och proto-

typer. Dessa företag lockar nya etableringar vilket behövs i 

Varberg. Vi har redan idag tre platser där etableringarna kan 

börja; Hamnrelaterade verksamheter, House of innovation 

och Varberg Energis kluster/värmeverk och serverhallar.

Det är en aktiv, öppen, inkluderande och spännande stad 

vi bör bygga för att attrahera kunskapsintensiva näringar.  

Närheten till stationen avgörande. I både förstudien samt 

”Varberg i omvärlden” har många företag pekat på vikten att 

våga satsa och tänka nytt, för ett innovativt och attraktivt 

Varberg.

Flera delar av kommunen vill bidra i arbetet med engagera, 

föra dialog med och rigga forum där framtids-scenarier kan 

formas vidare.

”Promenad, cykling, skateboard, 
grillning, klättervägg mm”
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BOLAG OCH 
KOMMUNALFÖRBUND
HAMN�OCH�INFRASTRUKTUR

Hamnen i Varberg har klara begränsningar runt sig: I 

norr Getteröns fågelskyddsområde, i öster järnvägen och 

stadsbebyggelsen, i väster Getterön med sin bebyggelse och 

fritidskaraktär och i söder gamla hamndelar med gäst- och 

fritidshamnar inklusive fästningsområdet. Innan befintliga 

områden i och runt om hamnen tas i anspråk bör därför 

detta noga övervägas.

Hallands Hamnar Varberg har ambitionen att vara Europas 

mest moderna skogshamn. Det ska ske genom ökad digi-
talisering, ökad automatisering och ökad användning av 
eldrivna maskiner

Det ska ge en ökad effektivitet med färre lyft, färre körda kilo-

meter, färre fel och misstag. Detta skapar mindre miljöpå-

verkan samt en ökad konkurrenskraft. Maskiner med eldrift 

ger en mindre miljöpåverkan genom buller och avgaser. 

Förmågan att hantera järnvägsgods ska utvecklas. Hamnen 

kommer att skapa uppföljningssystem för att hantera detta.

Exempel på nya produkter som av transport/miljömässiga 

och kommersiella skäl kan vara lämpliga att hantera i anslut-

ning till det formella hamnområdet är hopsättning/komplet-
tering av projektlaster, lagring/komplettering av korslim-
made (CLT) byggelement, värdeökande förbehandling av 
trä, emballering och uppackning av produkter, biobränsle 
hantering, samt företag med järnvägsgods.

Området kommer att vara den enda plats där lastning och 
lossning av järnväg kommer att vara möjlig i Varberg 

ENERGI�OCH�IT

Varberg Energi planerar en flytt från Västkustvägen till 

området runt Värmeverket. Dialog har pågått sedan en 

tid med Vivab och ambitionen är att nå en lösning för hur 

området kan disponeras som gör det möjligt att bygga en ny 

fastighet som möter behoven. Den tänkta tidplanen innebär 

inflyttning 2023-2024. 

Varberg Energi undersöker möjligheterna att uppföra en 

större serverhall primärt för colocation vilket bedöms kräva 

yta om 1-2 ha. Område C är en tänkbar placering (av tre iden-

tifierade). Infrastruktur i form av fiber, elnät och fjärrvärme 

finns i tillräcklig omfattning vilket är en förutsättning. En 

sådan verksamheten bedöms fungera väl i den miljö som 

området utgör. 

I takt med att både Varberg Energi och andra företag loka-

liserar sig i området behövs enkla, praktiska och effektiva 

Hamnen i Varberg ska vara Europas mest 
moderna skogshamn.

Varbergs Energi har visioner om att skapa en större serverhall . 

”Hallands Hamnar 
Varberg har ambitionen 
att vara Europas mest 
moderna skogshamn.”  



NORRA VÄSTERPORT 53

Utkast 20-02-18

transportmöjligheter mellan stationsområdet och Norra 

Västerport. Förutom det självklara med gång- och cykelbanor 

bör innovativa transportlösningar sökas vilka tex kan vara 

automatiserade/självgående och väderskyddare. 

Ett värmeverk innebär viss ljudnivå inte så mycket från 

själva anläggningen men av fordon och arbetsmaskiner. Om 

det skulle förekomma blandning av bränsle på ytorna runt 

Värmeverket kan det yra runt en del träflis. Verksamhet som 

planeras i nära anslutning till Värmeverket behöver tåla att 

det är en industriverksamhet.

FASTIGHETER�OCH�HYRESGÄSTER

VFAB äger fastigheter i området och ser att man måste förbli 

ekonomiskt opåverkade av stadsutvecklingen i området.  De 

krävs täckning för fastigheternas ingångsvärden och detta 

kan ske genom en direkt försäljning av hela eller delar av 

fastigheten med markbyten som alternativ.

Om VFAB ska medverka till och finansiera kostnader för 

rivning, sanering och uppfyllnad som kan möjliggöra en 

exploatering måste detaljplanen i sin tur kunna generera 

intäkter som minst motsvarar dessa kostnader. Till detta 

ska också läggas kostnader för flyttning av hyresgäster, 

eventuella skadestånd i samband med uppsägning och flytt-

ning samt övriga oförutsedda kostnader. Alternativt behöver 

projektet finansiera hela eller delar av dessa kostnader.

För att möjliggöra detta behövs tidiga dialoger mellan VFAB 

och projektledningen för utvecklingen av område C inom 

Västerport, där olika alternativ belyses. VFAB och projek-

tet måste inom sina respektive organisationer klarlägga 

huruvida en exploatering av bostäder och upplåtelseformen 

bostadsrätt är möjlig.

VFAB vill finna en lösning för att flera av de nuvarande 

verksamheterna ska kunna vara kvar i området. 
Öppen dagvattenhantering i Hyllie, Malmö. Foto från HGF:s utredning. 

Varbergs Energi har planer på att bygga kontor i 
anslutning till Flisan af Varberg, Sweco 2019.

RENING�OCH�DAGVATTEN

Yta bör reserveras för reningsverkets utveckling den fortsatta 

planeringen bör även ta hänsyn till närhet till reningsverk i 

planeringen, luktpåverkan etc.

Området runt reningsverket kan klimatsäkras i form av 

invallning som kan bli lämpligt grönstråk mellan Naturrum 

och Norra Västerport. Det är då viktigt att uppfylla krav på 

säkerhet och tillgänglighet till reningsverket.

I Norden finns några exempel på inbyggda reningsverk med 

intilliggande promenadstråk, i vissa fall kombinerade med 

viss insyn i verksamheten. Det innebär dock mycket stora 

utmaningar och kostnader att genomföra.

Monarkdiket kan eventuellt omledas eller kulverteras till 

Hamnbassängen. Det kan innebära bättre dagvattenhante-

ring och frigöra utrymme. Parkområdet kan utformas med 

öppen dagvattenhantering. Området kan ha förutsättningar 

att förses med sopsugsanläggning. Norra delen av området 

C är en möjlig yta för masshantering. 

Varberg Energi, Norra Västerport

Tomtutredning 2019 12 17

Samnyttjan 

Hyllie, Malmö

Konkurrens om mark i centrala delar av städer gör att både inomhus och utomhusytor behöver samnyttjas över dygnet 
och året. Hyllies nya skola hänger tätt samman med en ny publik park.  De båda verksamheterna berikar varandrra och 
kan samnyttjas över veckodagar och helger.

Ny typ av parkkaraktär

Rålandshov skejtpark, Stockholm

Populär skejtpark byggd under bullrande infrastruktur.



VISIONER

ORGANISK  ORGANISK  
TILLVÄXT OCH UTVECK-TILLVÄXT OCH UTVECK-
LING AV OMRÅDETLING AV OMRÅDET

EUROPAS MEST MODERNA 
SKOGSHAMN
 - ökad digitalisering,  - ökad digitalisering, 
automatisering samt automatisering samt 
eldrift av fordoneldrift av fordon

INTELLIGENT INTELLIGENT 
STADSDELSTADSDEL
- med hög - med hög 
digitaliseringdigitalisering

UPPLEVELSESTRÅKUPPLEVELSESTRÅK
- med plats för evenemang - med plats för evenemang 
och som en del av ett sam-och som en del av ett sam-
manhängande kuststråkmanhängande kuststråk

INOMHUSARENA INOMHUSARENA 
- med tak som går - med tak som går 
att ”skjuta” undanatt ”skjuta” undan

SERVERHALL SERVERHALL 
- som nyttjas för - som nyttjas för 
fjärrvärmefjärrvärme

ÖPPEN ÖPPEN 
DAGVATTENHANTERINGDAGVATTENHANTERING
- och indag av kanaler- och indag av kanaler

KLÄTTERVÄGGKLÄTTERVÄGG



SJÄLVGÅENDE  SJÄLVGÅENDE  
TRANSPORTLÖSNINGARTRANSPORTLÖSNINGAR
  - och hållbar mobilitet- och hållbar mobilitet

ÖPPEN ÖPPEN 
DAGVATTENHANTERINGDAGVATTENHANTERING
- och indag av kanaler- och indag av kanaler

TILLGÄNGLIG KAJTILLGÄNGLIG KAJ    
- och vattenaktiviteter- och vattenaktiviteter

SKOLA SKOLA 
- med tillhörande - med tillhörande 
idrottshallidrottshall

KUNSKAPSINTENSIVA KUNSKAPSINTENSIVA 
NÄRINGARNÄRINGAR

ÖPPET CO-ÖPPET CO-
WORKING WORKING 
KONTORKONTOR

SPONTANIDROTTSPONTANIDROTT
  -och andra ytor för grillning, -och andra ytor för grillning, 
lek och umgängelek och umgänge

KLÄTTERVÄGGKLÄTTERVÄGG

Exempel�på�visionära�
idéer som kommit in från 
kommunala förvaltningar 
och bolag under arbetet 

med�dokumentet.



Getterövägen skiljer 
Getteröverket mot 
naturreservatet.�
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OMVÄRLDSBEVAKNING
Hamnområden och äldre verksamhetsområden utvecklas i många städer just 
nu.�Alla�områden�är�olika�men�det�går�att�finna�några�utmärkande�drag�i�hur�
utvecklingen�går�till�på�de�platser�där�man�lyckats�väl�med�att�levandegöra�
ett� stängt�område�och� locka�nya�aktörer� till�platsen.�Går�det�att� studera�
vad som sker på andra platser för att dra slutsatser för vad som är möjligt 
i Västerport?  Här beskrivs trender, processer och viktiga utgångspunkter 
hämtade�från�stadsutveckling�på�andra�platser.

Darwin Ecosysteme, Bordeaux.
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PLATSSKAPANDE ÅTGÄRDER

Platskapande åtgärder blir allt vanligare i sammanhang där 

områden och stadsdelar är inne i en förändringsprocess 

och platser inte används i den utsträckning som det finns 

potential för utifrån platsens läge.

Platsskapande eller placemaking är åtgärder för att utveckla 

en plats men även en metod för utveckling av platser som 

kombinerar fysiskt platsbyggande och skapande av män-

niskors relation till platsen. Man kan säga att metoden tar 

hanterar  relationer mellan människor, samt relationer 

mellan människor och platser.

Metoden är baserad på samskapande mellan olika aktörer. 

I arbetet med platsskapande åtgärder kan professionella 

aktörer, planerare, arkitekter och byggaktörer som framtida 

användare av en plats delta. Genom att konkreta handlingar 

som att bygga, förändra eller använda en plats påverkas 

relationen till platsen och förståelsen för platsen förbättras. 

En personlig relation till en plats innebär oftast en vilja att 

vårda den, och en välbekant plats upplevs ofta som tryggare.

Platser skapas både för och genom användning, och place-

making kan därför ske under hela platsens livscykel, från 

Utomhusbio kan levandegöra ett område på kvällstid 
bild från Darwin Ecosysteme, Bordeaux.

Tillfälligt utformning av Albert street i Brisbane. Copenhagen street food på Papirøen i Köpenhamn.

Workshop med konstnärsgruppen MYCKET i Råslätt, Jönköping.

planering och byggande till förvaltning, användning och 

eventuell ny planering. Att platsen utvecklas gemensamt 

innebär att de framtida användarna kan vara med och 

skapa platsens utformning och innehåll. Därmed är det 

också  möjligt för fler grupper i samhället att engagera sig i 

utvecklingen av en plats. 

Placemaking kan utöver möjligheten till platsanknytning, 

skapa goda förutsättningar för en varierad gatubild med en 

hög detaljeringsnivå, med platser som blir väl omhänder-

tagna och använda över tid av många olika slags människor.

Det känslomässiga engagemanget från deltagarnas sida har 

pekats ut som en fallgrop. De platsskapande åtgärderna 

kan användas i syfte att marknadsföra en plats eller höja 

värdet på en fastighet. Om den platsanknytning som uppstår 

under en process inte vårdas och fullföljs i senare skeden av 

platsens livscykel, finns risk för besvikelse och en känsla av 

förlust hos dem som varit involverade i skapandeprocessen.

På sida 52 beskrivs processen LQC som är en enkel process 

modell för platsskapande åtgärder. 
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TILLFÄLLIGT OCH PERMANENT ANVÄNDNING

I ett områdes utveckling är det naturligt att byggnationen 

sker etappvis utifrån områdets karaktär och förutsättningar. 

I vissa fall  finns det en initialt osäkerhet kring vad ett område 

klarar ekonomiskt och långsiktigt. Det blir då naturligt att 

vissa verksamheter tillkommer i tidigare utvecklingsfaser 

och andra typer av verksamheter flyttar in i senare skede. 

Bland annat kan det vara problematiskt att i tidigt skede 

ha ekonomiska incitament för att ordna parkering i källare 

eller parkeringsdäck i områden med gles bebyggelse. Det 

är först när området har börjat förtätats som det börjar bli 

ont om mark och kostnaderna för parkering ökar som det 

finns ekonomiska incitament att skapa dyrare parkerings-

lösningar. I äldre hamnområden och verksamhetsområden 

som utvecklas långsamt finns det ofta en stor osäkerheten 

kring bostäder i tidigt skede. Det är då naturligt att de första 

bostadshusen tillkommer när området har börjat förtätas 

med kontorsbyggnader. Den utvecklingen kan man bland 

annat se i området Lindholmen i Göteborg där kontor och 

skolor tillkom i tidiga etapper och kompletterats med bostä-

der på senare år.

Mellananvändning eller tillfällig användning är ett sätt att 

utnyttja ytor i staden som av olika anledning står tomma 

under längre tidsperioder. Det kan bero på att markytorna 

behandlas i en planeringsprocess och därmed inväntar 

processens slutfas eller att permanent omvandling kräver 

större investeringar och därmed inte är möjlig i dagsläget. 

Det uppstår därmed en sorts vakuum, ett tidsspann utan 

användning, där befintliga byggnader och platser riskerar 

att förfalla samtidigt som platsen inte befolkas, vilket kan 

upplevas som öde och otryggt. 

I de faser då mark står oanvänd blir det naturligt att satsa 

på verksamheter som snabbt kan komma till stånd och som 

kräver små investeringar. I Göteborg har kommunen genom 

projektet Stadsbruk tillgängliggjort markytor som tidigare 

varit hamn för att ge nya aktörer möjlighet att komma igång 

med kommersiell stadsnära odling. Projektet har resulterat 

i flera odlingar som bland annat levererar till lokala restau-

ranger.  I Köpenhamn startades en marknad för street food 

på Papirøen där en verkstadshall tillgängliggjordes under 

fyra år i väntan på att bygget av kontor och bostäder skulle 

påbörjas.

Lindholmen i Göteborg har gått från att vara en stadsdel  med i huvudsak kontor och utbildning till att inrymma allt mer bostäder. Ytor som 
ännu inte bebyggts används tillfälligt till kommersiell stadsodling. 

Frihamnen i Göteborg genomgår en långsammare utveckling där enstaka publika verksamheter som restauranger och konsthall har tillkommit på 
senare år. Samtidigt börjar allt fler verkstäder ersättas av kontor kopplat till kreativa yrken. På kajen bedrivs stadsodling.
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STADSUTVECKLINGSPROCESS

CITY�LAB

Västerports hållbarhetsprogram bygger på Sweden Green 

Building Councils vertygslåda som består av guide, certi-

fiering, guide och nätverk som ska fungera som stöd i för 

stadsutvecklingsprojektet. Citylabs guide har ingen färdig 

process men trycker på vikten av processtyrning med fokus 

på organisation, samverkan, delaktighet och innovation. 

Organisation innebär projektets styrning och hur ansvar 

fördelas samt hur hållbarhetsprogram och handlingsplaner 

förankras. Samverkan handlar om kommunikation mellan 

olika aktörer och delprojekt i stadsutvecklingsprojektets 

olika skeden, dels i interna arbetet inom projektorganisatio-

nerna men även med externa aktörer. Därmed svarar man 

upp mot de ökade förväntningar på delaktighet och infly-

tande som finns i samhället. Innovation innebär framsteg 

och förnyelse av idéer och tillvägagångssätt och kan ses som 

en uppmuntran att utmana komplexa lokala problem genom 

nytänkande och innovationer. 

I hållbarhetsprogrammet för Västerport har stadsut-

vecklingsprocessen delats upp i fyra steg: Program och 

planskede, förstudie och projektering, byggskede samt 

förvaltningsskede.

LQC�-�PROCESS�FÖR�MEDVERKANDE�UTVECKLING

För att möjliggöra utveckling av en stadsdel genom en 

medverkande öppen process där området i tidigt skede 

levandegörs och sedan stegvis bebyggs krävs en medveten 

processe där varje steg är tydligt för de medverkande. 

Den amerikanska organisation Project for Public Spaces 

har beskrivit processen i följande steg utifrån devisen 

”LIGHTER, QUICKER, CHEAPER”(LQC).

1. Identifiera platsen och dess aktörer.

2. Utvärdera platsen och identifiera problem.

3. Skapa en gemensam vision.

4. Starta kortvariga experiment.

5. Genomför regelbundet nya utvärderingar och långsiktiga 

förbättringar.

• Identifierade fördelar med LQC-processen:

• Föra in liv och kvalitet till tidigare livlösa offentliga 
utrymmen.

• Bryt motståndet mot förändring, samtidigt som du 
stärker utsatta eller förbisatta områden.

• Skapa intresse hos potentiella investerare, både 
offentliga och privata.

• Skapa (eller återskapa) en känsla av gemenskap i 
områden eller stadsdelar.

• Skapa arbetssätt senare planeringsinsatser.

• Uppmuntra till nya lösningar inom till exempel 
utformning av gator och platser.

• Samla olika intressenter när det gäller att skapa 
lösningar och en gemensam vision

• Främja känslan av gemensamt ägande och stolthet 
över offentliga platser.

I stadsdelen NDSM i Amsterdam fylls äldre varvs-
byggnader med ateljéer för lokala konstnärer. 

NDSM bebyggs etappvis med nya kvarter för bostäder och kontor.
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• Framgångsfaktorer

• Global Institute on Innovation Districts har i sin 
studie ”The Evolution of Innovation Districts: 
The New Geography of Global Innovation” har 
sammanställt 5 punkter för vad som gör områden 
framgångsrika i sin utvecklingsprocess.

• En tydlig konkurrensfördel, en ekonomisk eller 
teknisk nisch som är i linje med utvecklingen i 
regionen.

• En kritisk massa av företag, forskare, arbetare och 
entreprenörer i närheten av varandra. Detta möjlig-
gör bekvämligheter, sällskap och kunskapsdelning.

• Många områden har någon form av specialisering, 
men de mest framgångsrika innovationsområden 
har kopplingar till angränsande industrier och 
sektorer vilket främjar tvärvetenskapligt arbete. 
Detta samarbete blir allt viktigare för att utveckla 
nya tekniska plattformar, som nästa generations 
energi och material, eller för att hantera komplexa 
problem som folkhälsa.

•  Framgångsrika distrikt utvecklar platsens kvalitet. 
Vilket bör övervägas ur ett ekonomiskt perspektiv. 
De ekonomiska beslut som ett företag fattar har 
fysiska och sociala konsekvenser, och generellt sett, 
desto större företag, desto större blir konsekven-
serna. Vissa aktörer hittar kreativa sätt att balansera 
tekniska behov som stora byggnadsvolymer eller 
hög säkerhet med ett företags skyldighet att bidra 
till samhället.

•  Slutligen skapar framgångsrika distrikt ett ”sur-
rande” sammankopplat community. Framför allt 
identifierar författarna strategiska allmänna event 
som nyckeln till denna insats. Regelbundna innova-
tionsorienterade händelser kan hjälpa till att bygga 
både ”starka sociala band” inom en bransch och 
”svaga band” som överskrider vanliga gruppkonsti-
lationer - båda viktiga för att stimulera innovation. 
Författarna noterar samtidigt att distrikt sällan 
investerar tillräckligt i dessa aktiviteter och vilket 
kan hota deras hållbarhet.

7  THE EVOLUTION OF INNOVATION DISTRICTS: THE NEW GEOGRAPHY OF GLOBAL INNOVATION 

T
he 2014 paper contrasted the rise of 
innovation districts and earlier models of 
innovation geographies such as science 
parks and science corridors. One notable 

distinction is that innovation districts possess a 
combination of economic assets, physical assets, 
and social networking assets. Specifically:

Economic assets are the firms, institutions, 
and organizations that drive, cultivate, or support 
an innovation-rich environment. 

Physical assets are the public and privately 
owned spaces—buildings, open spaces, 
technologies, streets, and other infrastructure—
designed and organized to stimulate new and 
higher levels of connectivity, collaboration, and 
innovation. 

Social networking assets are the 
relationships between actors—such as between 
individuals, firms, and institutions—that have the 
potential to generate, sharpen, and/or accelerate 
the advancement of ideas. The relative strength 
of these assets in different communities varies 
considerably.

INNOVATION ECOSYSTEM

ECONOMIC 

ASSETS

NETWORKING 

ASSETS

PHYSICAL 

ASSETS

The simplicity of the above diagram, illustrating 
the relationship between these assets, continues 
to help local practitioners and policymakers 
understand the starting ingredients of a district. 

FIRST OBSERVATION: Successful districts are reaching 
their full potential through the deployment of asset-based 
strategies that leverage a district’s economic, physical, and 
social networking assets. 

Innovation ecosystem består av tre viktiga beståndsdelar och 
påverkar hur idéer skapas och omsätts till verksamhet enligt the 

Global institute on innovation districts.

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRÄNDRING

TILLÅTANDE�OASER

Fastighetskontoret, Älvstranden utveckling AB och Göteborg 

och Co tog under ledning av ADA inom Business Region 

Göteborg AB fram en studie av stadsplanering i sex euro-

peiska städer. 

Projekten har fått utåtriktade effekter, de har profilerat 

området på en nationell och internationell samtidigt som de 

gett direkta effekter lokalt. Projekten har även gett effekter 

på områdets betydelse i staden och bland annat genom att 

områden har öppnats upp för allmänheten. Inom områden 

har förändringen bland annat lett till nytt innehåll och 

fysiska effekter på stadsrummen i sig. I de olika områdena 

satsningarna förhöjt hela stadsdelars popularitet och bidra-

git till inflyttning och ekonomisk bärighet.

I studien har sex nyckelfaktorer identifierats:

• Ha en tydlig idé

• Våga släppa på kontrollen

• Engagera eldsjälar/utgå från gräsrotsnivån

• Tillåt det oetablerade att verka tillsammans med det 
etablerade

• Var tydlig i hur permanent en satsning är

• Blanda boendeformer

• Var långsiktig

SLAKTHUSOMRÅDET

I arbetet med stadsutveckling av Slakthusområdet i Stock-

holm gjordes en omfattande kulturlivsundersökning, med 

liknande studier av fyra stadsdelar i andra länder. Studien 

resulterade i fem viktiga punkter för att skapa en utveckling 

av Slakthusområdet där kultur, handel, annat företagande 

och bostäder kan samexistera och bidra till en levande och 

inkluderande stadsdel:

• Engagerade kulturaktörer

• Tillgång till lokaler

• Lämna öppet för det oplanerade

• Mångfald och flexibilitet

• Kulturinstitutioner
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Västerport�med�de�första�etapperna�i�förgrunden.
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AVSLUTANDE DISKUSSION
Det�finns�många�sätt�att�utveckla�en�stadsdel.�Ska�det�gå�fort�eller� långsamt?�
Ske nu eller i framtiden? Vilket håll ska vi gå? Olika alternativ behöver prövas 
och diskussionen behöver ibland bli livlig för att det ska bli möjligt att hitta en 
gemensam�väg�så�att�alla�drar�åt�samma�håll.

VILKA�INTRESSEN�SKA�STYRA�UTVECKLINGEN

Det finns många aktörer som har intressen i områdets 

utveckling. De aktörerna som yttrat sig under arbetet med 

det här dokumentet har egna verksamheter som de utgår 

ifrån i sina resonemang. Vissa intressen kan tillvaratas utan 

konflikter men ibland krockar intressen och kan motverka 

varandra. Aktörernas intressen kan även förändras över tid. 

Programmet för Norra Västerport visar på stora ambitioner 

som bygger vidare på ställningstaganden i övergripande 

program och strategier. Bland annat finns förväntningar 

på stora ytor för allmän plats, 

kommunala verksamheter och 

möjligheter till evenemang. Det 

som ska in i området ställs mot 

de verksamheter som finns i 

området idag. Ska de få möjlig-

het att utvecklas och bli en del 

av områdets framtida närings-

livskluster eller riskerar de att 

störa framtida bostäder och 

hindra ett attraktivt stadsliv? 

Områdets samspel med hamnen 

är också en viktig fråga som 

behöver behandlas. Västerports 

utveckling ska inte begränsa möjligheterna att låta hamnen 

få vidareutvecklas till en effektiv verksamhet. Samtidigt ska 

inte hamnen få begränsa Västerports utveckling så att kom-

munens visioner om Västerport grusas. 

EXPLOATERINGSEKONOMI

Utifrån planprogrammet för Västerport ska en central del av 

Norra Västerport utvecklas till ett sammanhängade parkstråk 

och aktivitetsyta som sträcker sig i nord-sydlig riktning 

genom området och kan uppgå till ca 4 ha. Kostnader för att 

hantera rivning, sanering och uppfyllnad för bara fastigheten 

Getekärr 9:9 har uppskattats till 200 miljoner (Fastighets-

koll, 2019). Därutöver tillkommer även utgifter för sanering 

av övrig mark, kostnader för flytt av hyresgäster, omläggning 

av ledningar och iordningställande av allmän plats. Det krävs 

därmed stora intäkter för att kunna motivera en satsning 

utifrån planprogrammets inriktning. 

Fastighetsutveckling kan ge de intäkter som satsningen 

kräver men det är inte säkert att hela den kommunala öns-

kelistan kan realiseras utan att extra medel sätts till. Plan-

programmet för Västerport beskriver Norra Västerport i sve-

pande ordalag och det är därmed inte tydligt vilka funktioner 

och kostnader som kan döljas  under ord som ”Aktivitetstråk 

med kultur, evenemang och utbildning” eller ”Ytreserv för 

platskrävande verksamheter, exempelvis lek och idrott”. 

Offentlig service, infrastruktur och allmän plats tar ytor 

i anspråk som annars kanske 

kan rymma en exploatering. 

Samtidigt ger kommunens inves-

teringar i form av till exempel 

park en ökad attraktivitet och 

ökat markvärde som påverkar 

omkringliggande fastigheter. 

Genom detaljplanering kan 

byggrätter skapas som ger grund 

för att kunna avyttra mark med 

stora intäkter. Samtidigt aktuali-

seras behov av marksanering och 

markhöjning som ger upphov till 

stora utgifter.

I en utredning som beställts av Varbergs fastighets AB 

bedöms värdet på byggrätt för bostäder vara nästan sju 

gånger högre än värdet för kontor och fjorton gånger högre 

än värdet för byggrätt med möjligheter till att bygga industri 

(Fastighetskoll, 2019). Beräkningen bygger på avyttring efter 

färdig detaljplan.

Exploateringsekonomin behöver därmed balanseras mellan 

vilken typ av innehåll som kan bli aktuellt, vilken exploate-

ringsgrad som är önskvärd, i vilken takt marken ska detalj-

planeläggas och saneras samt om kommunen vill fortsätta 

satsa med de höga ambitioner som beskrivs i planprogram 

och översiktliga dokument. 

Utifrån det tillgängliga materialet i tekniska utredningar och 

tidigare exploateringsanalyser så finns det få hinder mot 

att uppnå visionerna men det är många frågor som behöver 

utredas vidare under stadsutvecklingsprocessen gång.

industri
x kr

kontor
2 x kr

bostäder
14 x kr

Värdeskillnad mellan byggrätter 
efter avslutad detaljplan.
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NORRA�VÄSTERPORT�OCH�OMLANDET

Utvecklingen av Norra Västerport påverkar omkringlig-

gande områden men den utveckling som sker i angränsande 

områden påverkar även vad som kan och bör ske i Väster-

port. När planeringen av Västerport etapp 1 och 2 utvecklas 

tydliggörs de behov som de etapperna kan tillgodose inom 

respektive etapp men även vilka frågor som inte gått att lösa 

och som därför påverkar utvecklingen i bland annat Norra 

Västerport. Det handlar i första hand om kommunal service 

och allmän plats men kan även handla om näringslivets 

behov eller infrastrukturfrågor som parkering och dagvatten-

hantering. För Norra Västerport finns stora visioner som kan 

täcka upp behovet i ett större omland om de realiseras. Det 

nord-sydliga grönstråket och en större aktivitetsyta har ett 

större upptagningsområde som sträcker sig utanför Norra 

Västerport och skulle kunna innehålla plats för aktiviteter 

som tidigare inte funnits representerade i stadens parker, till 

exempel parkour, pumptrack eller klättring. Även närings-

livets visioner om nav kring innovation, kunskapsintensiva 

näringar med testbäddar och entreprenörskvarter  innebär 

en effekt för Varberg som helhet.

UTVECKLINGSPROCESS

För att hantera de skiftande intressena och förväntningarna 

på Norra Västerport finns det skäl att överväga en process 

där olika riktningar utreds för att beskriva det vägval som 

området står inför. Det finns behov av att visa på mot-

sättningar som finns mellan olika intressen och göra det 

möjlighet att jämföra olika alternativ eftersom de leder till 

olika konsekvenser -  ekonomiskt,  ekologiskt och socialt. 

Det är även viktigt att processen sker i öppen dialog med 

ett kommunikativt och lättillgängligt informationsmaterial 

som grund. Det kan i dialogprocessen bli tydligt vilka som 

drar fördelar av vägval stadsdelens utveckling men också 

vilka som inte kan få sin vilja igenom.  

Appelviken

Subbe Fyr

Varbergs 
fästning

Hallands
sjukhus
Varberg

Getterön

Naturum

Brunnbergs-
skogen Håstens-

skogen

Karlbergs-
skogen

Prästakullen

Påskbergs-
skogen

Hästhags-
berget

Strand-
promenaden Prästakullen

Västerports programområde

Kuststråk

Upptagningsområde grönyta
200 respektive 500 meter

Bostadsnära park

200 m

500 m

Aktivitetsyta / del av upplevel-
sestråkgenom Norra Västerpor

VÄSTER-
PORT

Struktur av grönområden och parker från planprogram 
Västerport/Utredning Norra Västerport.  

Är Norra Västerport innerstad eller utkant? 
Verksamhetsområde eller grön idyll? 

BEHOV�I�DEN�FORTSATTA�UTVECKLINGSPROCESSEN:

• Belysa och jämföra konsekvenser och möjligheter 
samt projektrisker av olika vägval.

• Konkretisera styrande och valbara förutsättningar .

• Skapa underlag för dialog med de kommunala 
intressenterna (förvaltningar och bolag).

• Ta fram tidiga kostnadsanalyser inför detaljplan.

• Analysera etappindelningar.

• Skapa underlag för viktiga inriktningsbeslut och en 
bearbetad vision för Norra Västerport.
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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 kvartersmark avses ske i enskild regi. 
Kvartersmark med byggrätter kommer att fördelas 
via framtida markanvisningsprocesser, till exempel 
markanvisningstävlingar, 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

MINSKA�OSÄKERHETEN

Med en samling aktörer med olika verksamheter och olika 

syn på områdets utveckling krävs en gemensam målbild eller 

vision som klargör vad det slutgiltiga resultatet kan bestå av. 

Hur ser Norra Västerport ut i framtiden och hur förändras 

området över tid? De övergripande kommunala dokumen-

ten ger en bild men den är inte tillräckligt konkret för att 

driva stadsutvecklingen i norra Västerport. Dokumenten 

öppnar istället upp för stora möjligheter att i nästa skede 

med stor frihet utveckla stadsdelen. Friheten innebär också 

en osäkerhet där de inblandade aktörerna får en egen bild 

av stadsutvecklingen och driver den i sin egen riktning och 

utifrån den egna verksamhetens intressen. 

HÅRD�STYRNING�ELLER�TILLÅTANDE?

Varbergs kommun är den övergripande aktören i stadsut-

vecklingsprocessen och har till ansvar att styra utvecklingen 

i den mån det krävs för att ta tillvara på allmänna intres-

sen. För att åstadkomma det krävs en öppen dialog där alla 

berörda kommer till tals men även tydliga ställningstagande 

för att  visa vilken utveckling kommunen ser framför sig. Det 

kan innebära att kommunen aktivt kan behöva motverka 

förändringar i området som äventyrar kommunens vision.

Området kan planeras med ett starkt kommunalt initiativ 

men det kan även bli möjligt för kommunen att vara flexi-

bel, anpassa efter den ekonomiska konjunkturen, bearbeta 

området i etapper och öppna upp för privata initiativ. I 

vilken mån kommunen ska vara starkt pådrivande och ta 

ett stort ansvar i genomförande av områdets vision eller 

istället vara tillåtande och låta andra aktörer sätta större 

prägel på området är i sig ett viktigt ställningstagande. För 

en kvalitetssäkrad process ur demokratisk synpunkt krävs 

regelbunden politisk förankring under processens gång.

Tidplan från Planprogram för Västerport.

STADSBYGGNADSSTRATEGI

När det finns en gemensam bild av områdets framtid ska 

utvecklingen omformas i åtgärder i en tidsplan som formar 

en strategi för områdets utveckling. I arbetet med strategin 

behöver etappindelning och val av planeringsdokument klar-

göras. Området kan planläggas i små eller stora detaljplaner 

och vid behov föregås av ett nytt, mer detaljerat planprogram 

eller andra typer av planeringsdokument på strategisk nivå. 

Om området planläggs i mindre etapper ökar behovet av 

att förtydliga visionen och den övergripande strukturen i 

dokument som behandlar hela det geografiska området för 

att överblicka och samordna områdets utveckling.

KOORDINATION�

Arbetet med områdets utveckling ställer krav på att, med en 

kombination av bestämdhet och flexibilitet, hantera framtida 

åtgärder som kommunala förvaltningar, kommunala bolag 

och andra aktörer driver inom området. Initiativ till nybygg-

nation, detaljplan eller nya verksamheter kan ha kortsiktiga 

eller långsiktiga perspektiv och bör stämmas av mot kom-

munens vision och strategi. I varje fall krävs en bedömning 

kring tidplan, innehåll och konsekvenser på pågående och 

planerade projekt.  
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