
1

TILLSAMMANS 
SKAPAR VI 
VÄRLDENS  
BÄSTA VARBERG
 
En sammanfattning av Medborgardialogen 2014



2 3

STADS- 
UTVECKLINGS- 
PROJEKTET 
Bakgrund och beskrivning

 Varberg växer
Västsverige är en växande region. Idag bor det mer än 60 000 invånare i Varbergs 
kommun, men Varberg växer och år 2030 kan vi vara närmare 80 000. Tillväxten ökar 
kommunens konkurrenskraft och när fler människor flyttar hit skapas bättre förut-
sättningar för företag och andra näringar att etablera sig här, något som gynnar hela 
kommunen. 

När vi blir fler behöver staden förtätas med nya bostäder, arbetsplatser och infrastruk-
tur. I Varbergs kommande stadsutveckling, som innebär att järnvägsspåren läggs ner 
i tunnel under staden, industrihamnen flyttas och en ny stadsdel byggs på den mark 
som frigörs, kan delar av detta behov tillgodoses.

Stadsutvecklingen ger också unika möjligheter för Varberg att få en god och hållbar 
tillväxt, samtidigt som kommunen behåller allt det som gör att den redan idag har en 
sådan dragningskraft: det geografiska läget, närheten till havet, den levande stadskär-
nan och goda kommunikationer.

 Vision Varberg 2025
År 2011 beslutade fullmäktige i Varberg att kommunens gemensamma vision är att 
vara Västkustens kreativa mittpunkt år 2025. Visionen skapar förutsättningar för 
tillväxt i hela kommunen. Visionens två förhållningssätt, hållbarhet och delaktighet, 
ska genomsyra allt arbete. Dessutom ska kommunen som organisation förenkla för 
människor i deras vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. 
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Stadsutveckling där hav och stad möts  
Det hör inte till vanligheterna att en stad kan växa mot havet. Men i Varberg har detta 
blivit möjligt. I många år har industrihamnen tillsammans med järnvägsspår och 
bangård fungerat som en barriär mellan stad och hav. Området, som länge varit stängt 
för människor, kommer nu att öppnas upp. Regeringens beslut att leda Västkustbanan 
i tunnel under staden tillsammans med kommunens beslut att flytta industrihamnen, 
gör detta möjligt. Det betyder att ett område lika stort som dagens stadskärna kommer 
att bli tillgängligt för Varbergsbor och besökare. Och att stad och hav kan mötas igen.

VÄSTERPORT, VÅR NYA STADSDEL – en mötesplats för alla 
När den nuvarande bangården och industrihamnen flyttas frigörs stora ytor mark. Här, 
mellan den befintliga staden och havet, ska en helt ny stadsdel växa fram. Varbergs 
nya stadsdel kommer att ligga nära vattnet, centrum, Campus och stationen. Hur 
området ska se ut är ännu inte bestämt, men några förutsättningar är givna: den nya 
stadsdelen ska innehålla sådant som hjälper till att skapa en hållbar och attraktiv 
stad. Och viktigast av allt – den ska vara öppen och tillgänglig för alla.

Längs med den västra sidan kommer området att ramas in av stadens nya promenad-
stråk: en förlängd strandpromenad. Strandpromenaden, som varit en av Varbergs pop- 
uläraste mötesplatser i över 100 år, kan nu fortsätta från gästhamnen och Barnens 
badstrand bort mot Getterön. Den nya stadsdelen ska ligga på mark som under lång 
tid varit ett inhägnat industriområde. På denna plats ska vi nu skapa en myllrande, 
levande och kreativ blandstad!

FAREHAMNEN – en effektiv hamn 
Varbergs hamn är landets ledande exporthamn av sågade trävaror. Hamnen är därför 
viktig både för Varbergs näringsliv och för hela Sverige. Det ska den fortsätta att vara. 
Målet med att flytta industrihamnen mot nordväst är att den ska bli modern, effektiv 
och grön – det vill säga så miljövänlig som en hamn kan bli. Bättre kontroll och ökad 
styrning av gods, ska tillsammans med säkrare hantering, ge mindre påverkan på 
miljön och omgivningarna.  

Att anlägga den nya Farehamnen är ett omfattande byggprojekt. Hänsyn måste tas 
både till hamnen och dess verksamheter, och till staden och dess behov. Målet är att 
hamnen ska understödja utvecklingen i staden – och tvärtom. Ingen ska hindra den 
andra.

VARBERGSTUNNELN – hållbart resande och tillväxt 
När regeringen 2013 meddelade tillåtlighetsbeslutet för Varbergstunneln öppnades en 
port av möjligheter för Varbergs del. När järnvägen leds ned i en tunnel, som en del 
av Västkustbanans utbyggnad till dubbelspår, ges förutsättningar för ett ökat hållbart 
resande och tillväxt. Dessutom kommer trafiksäkerheten att öka genom att väg- och 
järnvägskorsningarna försvinner och ersätts av planskilda korsningar.

Varbergs strategiska placering mitt i en stark tillväxtregion blir ännu tydligare. Det 
kommer att bli lättare att pendla med tåg vilket betyder att Varbergsborna får tillgång 
till en större arbetsmarknad och fler utbildningsorter, samtidigt som fler kan pendla in 
till Varberg. 

Tunnelbygget innebär att järnvägsstationen kan ligga kvar i centrum. Ett nytt stations-
hus med nedgång till plattformarna ska byggas. Den nuvarande stationsbyggnaden 
bevaras men får andra användningsområden. Dessutom ska en ny godsbangård byggas 
norr om Lassabacka. När järnvägsspåret och bangårdsområdet försvinner kan området 
bli fritt för stadsutveckling. 

Projektets tre delar
VARBERGSTUNNELN Järnvägen leds i tunnel under Varberg 

som en del av Västkustbanans utbyggnad till dubbelspår. 

FAREHAMNEN Industrihamnen flyttas en bit åt nordväst. 

VÄSTERPORT Där industrihamn och bangård ligger idag, 

skapas en helt ny stadsdel.
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Under våren och sommaren 2014 genomfördes en medborgardialog om Varbergs nya, 
havsnära stadsdel. Gensvaret i dialogen var stort och idéerna, förslagen och synpunk-
terna var många. Medborgardialogen genomfördes i samarbete med konsultföretaget 
Sweco, som också har sammanställt resultatet i en rapport. Denna broschyr baseras 
på text och bild ur Swecos rapport.

Syftet med årets dialog
Ett av syftena med medborgardialogen har varit att förankra den kommande stadsut-
vecklingen och att öka medborgarnas inflytande i samhällsbyggandet. Men lika viktigt 
har det varit att väcka nyfikenhet, inspirera och ta reda på hur invånare, besökare, 
förtroendevalda och anställda i Varbergs kommun och dess bolag ser på stadsutveck-
lingen och förstå vilka förväntningar de har. Denna inledande dialogfas har genom-
förts i ett tidigt skede av processen och är den första av flera dialoger som kommer att 
genomföras innan den nya stadsdelen tar form.

Centrala frågor
Fokus i dialogen har varit att identifiera värden och få en bild av hur Varbergsbor och 
besökare vill använda staden. Centrala frågor har varit:

• Vilka värden vill du fylla Varberg med? 
• Vad är Varberg för dig? Vad saknar du? 
• Vilka platser är viktiga för dig? 
• Vad skulle förenkla för dig i vardagen? 
• Vad är positivt med den planerade förändringen? Varför? 
• Vad är negativt? Varför? 
• Hur skulle du vilja använda den nya stadsdelen? 
• Vad tycker du stadsdelen ska heta?

Dialogens deltagande
• Mer än 900 samtal fördes i samband med workshoppar och dialogmöten på stan.  
• Runt 350 synpunkter togs emot via framtidsvykort, e-post och medborgardialogens Facebooksida. 
• Fler än 1 300 personer engagerade sig i namntävlingen om vad den nya stadsdelen ska heta. 

De inkomna dialoginläggen utgör vid projektets slut ett stort och värdefullt material, 
som också representerar en god spridning bland medborgare i olika åldrar, med olika 
livssituation och med olika intressen, boende på olika platser.

MEDBORGAR- 
DIALOG 2014 
Syfte och genomförande
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Genomförda aktiviteter
Intern dialog 
Fyra workshoppar genomfördes med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och re-
presentanter från kommunens förvaltningar och bolag. Syftet var att få en bild av vilka 
möjligheter, risker, känslomässiga aspekter och kreativa idéer som finns kring Varbergs 
stadsutveckling hos förtroendevalda och tjänstemän. 

Extern dialog 
Åtta workshoppar med öppen inbjudan och sex workshoppar med särskilt inbjudna 
målgrupper genomfördes med allmänheten. De grupper som bjöds in särskilt var 
småbarnsföräldrar, unga vuxna, företagare, boende utanför centralorten, besökare 
och personer med funktionsnedsättning eller anhöriga till personer med funktions-
nedsättning. Dessa grupper bjöds in särskilt eftersom deras perspektiv bedömdes 
som viktigt och samtidigt som lätt att missa i ett dialogarbete kring stadsutveckling. 
I workshoparbetet låg fokus på att identifiera bra och mindre bra platser i Varberg, 
vilka idéer och förhoppningar inför framtiden som deltagarna hade samt vilken oro de 
kände. 

Dialogen innehöll dessutom besök i fem skolor med högstadie- och gymnasieelever 
som, via mentometermetod fick medverka i ett ”digitalt samtal”. Vid tre tillfällen an-
ordnades också en öppen dialogverkstad: en gång i Brunnsparken, en gång i hamnom-
rådet och en gång i Folkets Hus.

Det fanns också möjlighet att delta i dialogen via en Facebooksida, e-post och ”vykort 
från framtiden”. På korten kunde man skriva och rita konkreta förslag eller beskriva 
sin vision om Varberg. Under sommaren pågick också en namntävling om vad den nya 
stadsdelen ska heta. 

Processen som ledde fram till resultatet
För att ringa in Varbergs identitet och viktiga värden gjordes först en kartläggning av 
hur dialogdeltagarna upplever dagens Varberg. Utgångspunkten var platser i staden 
som används i vardagen och som upplevs som antingen positiva eller negativa. Däref-
ter diskuterades framtiden och de förändringar som stadsutvecklingen kan innebära 
för dem som bor och vistas här. Utgångspunkter var förhoppningar respektive oro.

I nästa steg analyserades materialet. Därefter formulerades sju olika utmaningar som 
kommer att bli viktiga för kommunen att hantera och ta hänsyn till i utvecklingen av 
staden. De diskussioner som fördes kring utmaningarna låg sedan till grund för rap-
portens slutsatser. Slutsatserna presenteras i rapporten som tre tydliga fokusområden. 

Medborgardialog i Brunnsparken. Varbergsbor och besökare röstade fram namnet Västerport som namn på den nya stadsdelen. Foto: Mikael Göthage
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Värden och identitet idag – positivt

Tradition och trivsel i en levande stadskärna  
Varbergs levande stadskärna, med dess både sociala och kommersiella funktioner, är 
något som uppskattas av många av dialogens deltagare. Torget får i berättelserna stå 
som symbol för den aktivitet, gemenskap och trevliga småstadskänsla som är en stor 
del av Varbergs identitet. Torghandeln är dessutom en stark och uppskattad tradition. 

Med naturen närvarande 
Tillgången till enkel och vardaglig utomhusvistelse värdesätts högt av dialogdeltagar-
na. Närheten till havet är ett starkt skäl till att många väljer att bo i Varberg. Men inte 
bara havet utan även parkerna och grönområdena i och runt om staden lyfts fram som 
mycket positiva platser av alla olika målgrupper.  

Känslan av hamnstaden 
Både industrihamnen, färjan och småbåtshamnen nämns ofta av dialogdeltagarna 
som en grundpelare i stadens puls och karaktär. Att kunna gå ner till hamnen och  
se och höra båtarna ger en känsla av en särskild kontakt med omvärlden. Varbergs 
strategiska läge attraherar, även om man inte åker någonstans.  

Mötesplatser för alla 
Något som lyfts fram av alla målgrupper är behovet av mötesplatser där alla kan 
känna sig välkomna. Kulturhuset Komedianten nämns som ett exempel där man har 
lyckats bra. Denna satsning får symbolisera dialogdeltagarnas positiva inställning till 
mötesplatser och familjevänliga platser utan krav och med möjlighet till varierade 
aktiviteter, året runt.  

Historiens vingslag i vardagen 
Att leva med historiens vingslag i det dagliga livet är något som värderas högt av dia-
logdeltagarna. Det stämmer också överens med viljan att bevara ”en gammal känsla” 
i stadens centrala delar. Det är tydligt att fästningen inte bara är något som besöks av 
turister, det är också är en plats där Varbergsbor i alla åldrar vistas i vardagen.  

MEDBORGAR- 
DIALOGENS  
RESULTAT 
Så tyckte Varbergsbor och besökare
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Värden och identitet idag – negativt

Parkeringar och trafiklösningar som inte fungerar 
Trafiksituationen är en sida av Varberg som många av dialogdeltagarna upplever som 
negativ. Exempel ges på platser där olika trafikslag förväntas samsas, men där resul-
tatet istället är en otydlighet som förvirrar och skapar osäkerhet. För de som är bilister 
är också parkeringssituationen, med trånga garage och brist på parkeringsplatser på 
strategiskt viktiga platser, ett irritationsmoment.  

Platser som känns öde 
En plats som i vissa sammanhang upplevs som öppen, vacker och lämplig för aktivi-
tet, kan i andra sammanhang upplevas som öde, otrygg och som ett gap som behöver 
fyllas. Även andra öppna platser som står tomma utan tydlig funktion upplevs som 
negativa för staden, särskilt om det är platser som från början är tänkta som samlings-
platser.

Varberg på vintern 
Många Varbergsbor tycker om säsongernas växling och att det blir lugnare på vintern, 
men bristen på aktiviteter skapar en stämning av passivitet som inte uppskattas lika 
mycket. Dialogdeltagarna ger exempel på platser som känns öde och butiker och 
kiosker som är stängda.

Ansiktet utåt vid norra entrén 
Den tydligt inrotade känslan av turiststad gör att de som bor här tycker det är viktigt 
att besökare tycker om staden och känner sig välkomna. Den som kommer med tåg 
eller bil norrifrån och åker in till Varberg möts av vyer och platser som Varbergsborna 
inte är stolta över. Även de Varbergsbor som besöker Lassabackaområdet för att göra 
ärenden tycker att området skulle kunna förbättras och snyggas till.  

Medborgardialog i Brunnsparken. Foto: Mikael Göthage
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Marin känsla 
Det finns en önskan om att den nya stadsdelen ska präglas av en marin känsla och 
det finns många förslag på hur havet kan bli en mer integrerad del av stadsmiljön och 
vardagslivet. Det kan till exempel handla om bryggor som går ut i havet eller kanaler 
som tar havet in i staden, en ny småbåtshamn och vattenlekplatser.

Dialogdeltagarna föreslår också att utemiljön utformas så att det går att få lä när 
man rör sig utomhus. Man ska kunna hitta små gömslen och spontana mötesplatser i 
skydd för vinden.

Inomhus- och vintervänligt 
Med en ny stadsdel uppstår möjligheten att göra Varberg till en mer attraktiv stad om 
vintern. Förslagen handlar om byggnader och verksamheter som är flexibla och möjli-
ga att anpassa efter säsong och som även kan växla i storlek, innehåll och omfattning. 
Här ska också finnas verksamheter som är naturligt aktiva året runt – kontor, bostäder, 
myndigheter, föreningsliv och närbutiker.

Visioner och tankar om framtiden –  
förhoppningar
 
Dialogdeltagarnas förväntningar och förhoppningar på den nya stadsdelen kan  
sammanfattas i fem punkter: 

Ett socialt nav där alla är välkomna 
Den nya stadsdelen ska kunna användas av invånare i hela kommunen och även turister 
ska känna sig välkomna och bekväma med att vistas på platsen. Det ska finnas akti-
viteter för många, exempelvis kaféer, serveringar, ungdomsscener eller mångkulturella 
mötesplatser samt verkstäder för konst och hantverk. Men i den nya stadsdelen kan 
det även finnas plats för myndighetskontor, banker eller förenings- och kulturverksamhet.  
Det finns också en önskan att integrera idrott och träning i den fysiska planeringen av 
stadsdelen. Allt detta kan sammantaget associeras till en idé om en social och aktiv 
stadsdel där många människor rör sig dygnet runt och året runt.

Grönskande och hållbart 
Dialogdeltagarna har lämnat förslag om parkytor, men de har också en hel del tankar 
om hur man på andra sätt kan blanda bebyggelse med grönska, exempelvis genom att 
skapa utrymmen för stadsodling, klätterväxter på fasader och växtlighet på tak. 

En trafikplanering som prioriterar cyklar och som innebär att kollektivtrafiken är på 
plats innan människor flyttar in, efterlyses. För besökare behövs bra parkeringar i och 
i närheten av området, till exempel vid infarterna till stadskärnan. Man ska kunna 
ställa bilen och sedan röra sig vidare till fots eller med lånecykel. Det ska överlag vara 
en stadsdel som uppmuntrar till en hållbar livsstil.

Variation och blandning 
Den nya stadsdelen ska uppfattas som en ”smältdegel” av olikheter. Blandningen ska 
genomsyra stadsdelen både visuellt och funktionellt. Variation på byggnaders höjder, 
fasadmaterial samt fasad- och takfärger är exempel på förslag. Det finns också en 
övertygelse om att en levande stadsmiljö, med aktivitet och rörelse dygnet runt och 
året runt, skapas genom att bostäder och kontorslokaler blandas med restauranger, 
föreningsverksamhet och andra möjligheter till aktiviteter och möten. 

Olika bostadstyper och boendeformer föreslås, så att människor från olika generatio-
ner och med olika förutsättningar ska ha möjlighet att bo i området. 

Medborgardialog i hamnen. Framtidsvykort skrivs, ritas och postas. Foto: Emelie Göransson
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Visioner och tankar om framtiden – oro   
 
Stadsutvecklingen och dess delprojekt kommer att påverka alla som bor och rör sig 
i staden, därför är det naturligt att många också känner en del oro inför framtiden. 
Denna oro kan sammanfattas i fyra punkter:

Segregation som ökar 
Det finns en oro att den nya stadsdelen ska bidra till ökad segregation och att den ska 
bli ett område enbart för de som har det gott ställt. Hos dialogdeltagarna finns starka 
önskemål om små hyresrätter med rimlig hyra. Bostadsbristen bland ungdomar är stor 
och nu finns chansen att den avhjälps – både genom nya smålägenheter och med 
flyttkaruseller som skapas inom Varbergs kommun.

Risk för en delad stad 
Vad händer med Varbergs nuvarande stadskärna när den nya stadsdelen byggs? Man 
tror att många kommer att vilja vistas i den nya stadsdelen, och oroar sig därför för 
att den befintliga handeln ska utarmas och försvinna. En lösning kan vara att den nya 
stadsdelen och centrum får olika funktioner.

En annan oro handlar om hur stadsdelarna ska knytas samman rent fysiskt. Kommer 
staden att upplevas som delad om byggnaderna i den nya stadsdelen blir höga, skym-
mer sikten och bildar en ny barriär istället för järnvägsbarriären som tas bort?

Byggprocessen tröttar ut 
Hur ska staden och dess medborgare behålla optimismen inför den långa och kom-
plexa byggprocessen? Finns det någon strategi för hur den tillfälliga staden ska se ut 
och hanteras? Hur kommer byggprocessen att påverka Varberg som turiststad? Turis-
terna som kommer hit för en tillfällig upplevelse – kommer de tillbaka eller tröttnar 
de?

Hot från klimatförändringar 
Oron är också kopplad till det havsnära läget som är utsatt för starka vindar, vågor och 
översvämningsrisker. Även järnvägstunneln förknippas med risker för översvämningar 
vid sämre klimatförutsättningar. Hur klimatanpassar man en hel stadsdel?

Medborgardialog i Brunnsparken. Foto: Mikael Göthage
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Utmaningar 
 
När dialogdeltagarnas upplevelser av Varberg vägdes samman med förhoppningar och 
oro inför framtiden, kunde ett antal utmaningar identifieras. Utmaningarna blir viktiga 
inför det kommande inriktningsbeslutet och planeringen av den nya stadsdelen. Föl-
jande sju utmaningar, där den viktigaste står först, har identifierats och prioriterats av 
dialogdeltagarna:

1. Bevara – Förnya 
Utmaningen ligger i att skapa en modern stadsdel som visar att Varberg ligger i fram-
kant, men där känslan av den gamla staden lever vidare. Det ska finnas en trygghet i 
arv och historia.

2. Boende – Nöjen och näring 
En blandstad innehåller både bostäder och arbetsplatser, den ska rymma både nöjen 
för Varbergsbor och turister och här ska finnas plats för näringsliv. Men det finns 
svårigheter: hur ska det som väsnas, låter och tar plats kunna finnas sida vid sida 
med ett attraktivt boende för alla åldrar och familjesituationer?

3. Hyresrätt – Bostadsrätt 
Bostadsformerna i den nya stadsdelen måste vara blandade. Dels för att ge boende-
möjlighet för människor med olika livssituationer och bakgrunder, och dels för att 
gynna dem som har det svårt på bostadsmarknaden idag. Hur skapar man till exempel 
hyresrätter som alla har råd att bo i?

4. Centrum – Nya stadsdelen 
Behövs en strategi för att två olika centrala stadsdelar ska vara levande och attraktiva? 
Hur kan stadsdelarna komplettera varandra istället för att konkurrera? Oron för segre-
gation gäller inte bara den sociala splittringen i staden utan också den rent fysiska.

5. Sommar – Vinter 
Varberg har en stark identitet som sommarstad och mycket positivt associeras till detta. 
Utmaningen att göra Varberg till en året-runt-stad genom att även stärka stadens vinter 
identitet är starkt kopplad till den nya stadsdelen och dess kommande funktioner  
och innehåll.

6. Cykel – Bil 
Prioritering av cykeln i den nya stadsplaneringen är ett återkommande önskemål i 
samtalen. Men vad händer med bilarna och den biltrafik som ”måste” finnas kvar?

7. Stad - Land    
Varberg befinner sig nu någonstans på skalan mellan storstad och landsbygd. Kommu-
nen växer, men många uppskattar Varberg just på grund av den småstadskänsla som 
finns här. En utmaning är att hitta balansen mellan småstad och storstad. En annan 
är att göra stadsdelen Västerport tillgänglig för alla kommunens invånare. 

Medborgardialog i Brunnsparken. Foto: Mikael Göthage
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Genom att lyfta blicken och se materialet från medborgardialogen som en helhet är 
det möjligt att sammanfatta innebörden av resultatet i ett antal tematiska riktlinjer för 
det framtida stadsutvecklingsarbetet. Slutsatserna av dialogresultatet presenteras som 
fokusområden under tre rubriker. Gemensamt för fokusområdena är att de handlar om 
sådant som redan förekommer i Varberg och kan tyckas självklart, men som kräver en 
medveten och aktiv strategi för att tillföra den extra nivå som bidrar till att skapa den 
goda staden.

Fokusområde A: Variation för integration
Dialogdeltagarna önskar en ”blandad” ny stadsdel. Samtalen har handlat om planerings- 
tekniska och konkreta frågor, som att det ska finnas en blandning av funktioner, bostads- 
former, bebyggelse och grönytor. Men också de upplevda effekterna av den blandade 
staden – att stadsdelen känns välkomnande, inkluderande, estetiskt vacker och över-
raskande. Den ska också vara flexibel, hållbar, lättillgänglig och levande året om. 

En blandstad är beroende av de sammanlänkande ytor och stråk som finns mellan 
husen, så utformingen av dessa ytor blir en viktig del i planeringen av Västerport. 
Blandstaden ses också som en lösning för att motverka segregation och ekonomiska 
klyftor.

FOKUS- 
OMRÅDEN  
FRÅN  
DIALOGEN
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Fokusområde B: Vardagslogistik som  
förenklar och förenar
Stadsmiljön utgör spelplats för många av invånarnas vardagsliv, man rör sig ofta  
mellan olika målpunkter. Dialogdeltagarna önskar att samspelet mellan familjemed-
lemmar och aktiviteter ska fungera utan onödiga hinder i den nya stadsmiljön.  
Vardagslogistiken kan handla om trafik och transporter, men den innefattar också 
tjänster och den lokala samhällsservice som används regelbundet i vardagen.

Trafiken är en viktig faktor för hur stadsmiljön upplevs. Trafiklösningar, parkeringar 
och genomfartsleder upplevs idag som fragmenterade, ogenomtänkta, otrygga och 
svåra att förstå, oavsett om man är bilist, cyklist eller fotgängare. Ett helhetstänk 
när det gäller stadens olika färdmedel och transporter och en mer medveten plan för 
hur och var bilarna ska ta plats i stadsmiljön, efterlyses av dialogdeltagarna. Man vill 
undvika en situation där villkoren för den nya stadsdelen dikteras av bilen, och de 
alternativ som lyfts fram är främst cykel och kollektivtrafik. Lånecyklar och kollektiv-
trafik bör därför finnas på plats och vara i drift tidigt i en ny stadsdel. Sophantering, 
energiförbrukning och konsumtionsbeteende kan också påverkas och styras utifrån 
goda stödsystem i de fysiska miljöerna. Dialogdeltagarna efterlyser en större tydlighet 
i hur man som boende och besökare i stadsdelen kan agera på ett hållbart sätt, det 
ska vara lätt att göra rätt.

Västerport ska vara välkomnande och tillgänglig för alla, men graden av tillgänglighet 
påverkas av om man bor nära centrum eller besöker staden tillfälligt. Den påverkas 
också av individuella förutsättningar. Varberg har, i planeringen av den nya stadsde-
len, en möjlighet att tänka rätt från början och bli en förebild utifrån ett tillgänglig-
hetsperspektiv.

Grönblå huvudstråk i Varbergs 
tätort. Kartan visar en översiktlig 
kartläggning av huvudstråken. 
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Bilden är från Varbergs kommuns  
grönstratergi ”Simma, lek och svärma”.

Befintliga stråkStråk som saknas

CYKELSTAD 
För alla, god tillgäng- 
lighet, bra skyltning

VATTEN & GRÖNSKA 
Dagvattenhantering  
och närodling

ÅTERVINNING 
Nära och på vägen, god  
tillgänglighet, snyggt och rent

KOLLEKTIVTRAFIK 
Nära till hållplats, god  
tillgång, god information

HÅLLBART HEM 
Livskvalité, energi- 
effektiv, giftfri

FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR 
Solel och solvärme, bergvärme 
och sjövärme, biogas och vätgas

BILPOOL 
Förnybar energi när  
du behöver den

Fokusområde C: Blått och grönt visar vägen
Det är tydligt att dialogdeltagarna har och vill fortsätta att ha en vardaglig relation 
till grönska och natur. Parker och naturområden används ofta och uppskattas för sin 
lättillgänglighet. Men det är inte i första hand grönytornas storlek som är det viktiga, 
utan möjligheten att se och känna närheten till naturen. Fasadväxter, insprängda 
parker och siktlinjer mot havet föreslås som inslag i stadsdelen.

Även havet är en viktig del av Varberg och en ny havsnära stadsdel kommer att förstär-
ka stadens havsidentitet. I Varbergs kommuns grönstrategi ”Simma, lek och svärma” 
finns en tanke om att gröna stråk ska finnas som ett nätverk i stadsmiljön och att 
vattnet ska ses som en tillgång i boendemiljön. Dialogdeltagarna förstärker dessa 
tankar och visar på vikten av att koppla samman det gröna med det blå. Man önskar 
ett tydligare samspel där havet integreras i stadsmiljön och får en aktiv roll i stadspla-
neringen. 

Varbergsbor och besökare har respekt för havet. Dialogdeltagarna är tydliga i sin oro 
inför kommande klimatförändringar och de havsnivåhöjningar eller översvämningsris-
ker som detta kan medföra.
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Vad händer sedan?
Nu ska resultatet från medborgardialogen 
arbetas samman med de förutsättningar som 
kommunen har att ta hänsyn till. Det kan till 
exempel handla om hur vi skyddar staden mot 
den stigande havsnivån och hur vi får en tillta-
lande blandning av innehåll. Därefter ska det 
hela mynna ut i ett inriktningsförslag som kom-
munfullmäktige ska fatta ett beslut om. Detta 
beräknas ske under våren 2015.

När inriktningsbeslutet är taget står vi inför näs-
ta fas, ”programfasen”, som bland annat handlar 
om funktioner, trafik, parkområden, byggnads-
höjder och arkitektur. Både i programfasen och i 
andra, kommande planeringsskeden kommer det 
att finnas möjlighet att påverka stadsutveckling-
en. Olika former av medborgardialog kommer att 
finnas med under hela projektet. 
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