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Bakgrund

 
Strandpromenaden är ett av Varbergs populäraste 
motionsstråk och rekreativa platser. Det är hamn- och 
gatunämnden som ansvarar för att planera, utveckla 
och sköta Strandpromenaden. Denna utvecklingsplan 
är framtagen som en del av detta ansvar, inom ramen 
för investeringsprojektet Strandpromenaden mer än 
100 år.

År 2012 firade Strandpromenaden 100-årsjubileum. 
Detta firades bland annat genom extra satsningar på 
Strandpromenadens utveckling. Åtgärderna som genom-
förts sedan 2012 har varit både av övergripande karaktär 
- exempelvis introduktionen av nya och enhetliga badskyltar 
- men också inneburit omgestaltning av specifika platser för 
att förändra funktionen - till exempel skapandet av Bad-
husplatsen. Även säkerhetshöjande åtgärder har genom-
förts i form av byggnationen av ett nytt räcke av granit 
och stål längs med promenadens södra sträckning.

Under kommande år planeras fler satsningar på 
Strandpromenadens utveckling. Denna utveck-
lingsplan avser vara ett underlag i förvaltningens 
uppdrag att identifiera behov och önskemål kring 
Strandpromenadens fortsatta utveckling och sköt-
sel. Planen undersöker, identifierar och föreslår ett 
antal insatser som alla bidrar till att utveckla Strand-
promenaden och som kan genomföras både på kortare 
och längre sikt. Planen ska också fungera 
som ett verktyg i förvaltningens uppdrag 
att upplåta allmän plats.

Planen är framtagen av hamn- och 
gatuförvaltningen i Varbergs kommun 
inom ramen för förvaltningens 
uppdrag att planera, utveckla och sköta 
Strandpromenaden.

VARBERGS FÄSTNING

VARBERGS KURORT

SUBBE FYR
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Avgränsning och syfte

 
I denna plan sträcker sig Strandpromenaden från 
Badhusplatsen i norr till Apelviken i söder, och är ca 4 
km lång. Strandpromenadens sträckning följer i stora 
delar den gamla järnvägsdragningen så som den gick 
innan 1886.

Promenaden passerar både flera målpunkter och olika 
områden karakteristiska för Varberg. Flertalet av dessa 
måste Strandpromenadens utveckling ta hänsyn till. 
I vissa delar passerar Strandpromenaden punkter och 
platser som måste samordnas mellan flera projekt, och 
inte kan hanteras separat inom Strandpromenaden. Det-
ta gäller exempelvis Strandpromenadens start och slut, ett 
antal punkter inom Fästningsområdet, samt områden kring 
Ankaret och Kåsa. 

I vissa fall finns det behov av att utveckla en strategi 
för ett större område som även sträcker sig utanför 
Strandpromenaden, exempelvis vad gäller belysning 
och sophantering.

Projektet Strandpromenaden mer än 100 år syftar 
till att göra Strandpromenaden tillgänglig för re-
kreation, motion och förflyttning till fots och delvis 
på cykel, samt göra promenadens entréområden 
attraktiva och funktionella. Detta innebär exempelvis 
tillgång till sittplatser, god säkerhet samt bra informa-
tion och möjlighet till orientering.

Badplatser och faciliteter som tillhör 
dessa, till exempel omklädningsrum och 
toaletter, hanteras i separata projekt.

Förändringar i trafikflöden längs Strand-
promenaden och framkomlighet för olika 
trafikslag bedöms inte i denna plan. Dä-
remot ska insatser som utförs svara väl mot 
befintlig trafiksituation, främst när det gäller exem-
pelvis utveckling av entrépunkter där angöring i lämp-
lig mängd och omfattning ska inkluderas.
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Målbild för strandpromenaden

Målet för Strandpromenaden är att vara en 
plats för alla där olika typer av aktiviteter kan 
få utrymme, men också tillåter olika land-
skapskaraktärer att ta plats och sätta prägel på 
den fysiska miljön. Denna utvecklingsplan fo-
kuserar därför särskilt på hur Strandpromena-
dens befintliga karaktärer kan tas tillvara och 
utvecklas för att rymma både traditionella och 
nytänkande inslag i form av både fysiska förut-
sättningar och nya aktiviteter.

De riktlinjer i Grönstrategin som särskilt berör 
Strandpromenaden har sammanfattats nedan. 
Dessa går att läsa mer om i Grönstrategin.

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

Förtäta med upplevelser och aktiviteter
Planera för nya Punkter, Platser och Områden

Skydda grönområden med höga natur- och rekreationsvärden
Utveckla olika landskapstyper, karaktärer och biotoper

Ta vara på karaktärsfulla uttryck i gestaltning
Ge förutsättning för att delta och sätta avtryck

Blanda aktiviteter och tillåt tillfälliga evenemang
Ge rum för konst och moderna traditioner

Bind samman upplevelser och aktiviteter
Bryt barriärer

Gör utemiljön tillgänglig
Informera och kommunicera

Skapa lekfulla miljöer

Strandpromenadens utveckling relaterar direkt 
till Varbergs kommuns Grönstrategi Simma, 
Lek och Svärma, som bland annat formulerar 
riktlinjer för hur allmänheten ska garanteras 
tillgång till kusten, strandlivet och offentlig 
plats genom rörelse, motion och vistelse.  

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för att 
Strandpromenaden har de fysiska förutsätt-
ningar som krävs för att aktiviteter och upp-
levelser ska kunna ta plats. Att initiera och 
utveckla upplevelser och evenemang längs 
Strandpromenaden är däremot ett delat ansvar 
mellan flera förvaltningar, bolag och privata 
aktörer.
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Badstråket
BAD, HAV OCH UTSIKT 

Rekreation

Fästningsområdet
AKTIVITET OCH EVENEMANG

Urbant 

Kurortsområdet 
MOTION OCH 

RÖRELSE 
Stråk och platser

Subbeleden
REKREATION OCH 

EFTERTANKE 
Naturligt

Strandpromenadens zoner

 
Strandpromenaden kan delas in i fyra olika karaktärs-
zoner. I norr börjar promenaden i en urban och stads-
nära miljö runt innerhamnen och fästningen. Söder om 
fästningen övergår den i en mer naturlig miljö, kantad 
av olika typer av bad- och utsiktplatser. I söder finns 
möjligheten att välja väg - den mer naturliga slingan 
runt Subbe fyr eller den livligare transportsträckan 
mellan Kurorten och Apelviken. I söder finns ett stort 
utbud av verksamheter sommartid, såsom camping, 
kiosker, restauranger och inte minst i form av Kurorts-
området själv.

Strandpromenaden som helhet bör ha ett övergripande 
formspråk som gör det lätt att känna igen sig och som tar 
vara på promenadens befintliga förutsättningar. De fyra 
karaktärszonerna är dock värdefulla att ta vara på och 
vidareutveckla, både gällande innehåll, aktiviteter och 
detaljer i material. 

Avsikten med utvecklingsplanen är att identifiera 
värdefulla karaktärer, utvecklingsbehov och 
ge förslag på förbättringar som stärker och 
karakteriserar de olika zonerna, men ändå bidrar 
till Strandpromenadens helhet. Planens föreslagna 
åtgärder uppdelat per karaktärszon kommer att 
användas som planeringsunderlag för kommande 
investeringar inom det löpande investeringsprojektet 
Strandpromenaden mer än 100 år.
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Fästningsområdet                 Varbergs framsida 
 
AKTIVITET OCH EVENEMANG
Urbant

MATERIAL

±
0 200 400100 Meter

GRILLA

SPANA

JYMPA

LEKA

MUSICERA

SITTA

BADA

TITTA

LÄRA

AKTIVERA

ÄTA

AKTIVITETER

grånat trä i grova dimensioner 
i bänkar och skärmar

utgångspunkt

natursten: släta hällar resp sten 
med skrovlig yta

gräs grusytor galvat stål i skärmar och bänkar

koncept
material

Materialpaletten som används i förslaget utgår 
från de material som redan fi nns på platsen, men 
med ett nytt, eget uttryck.

130408 Fästningsområdet Varberg - Gestaltningsförslag sida 5

grånat trä i grova dimensioner 
i bänkar och skärmar

utgångspunkt

natursten: släta hällar resp sten 
med skrovlig yta

gräs grusytor galvat stål i skärmar och bänkar

koncept
material

Materialpaletten som används i förslaget utgår 
från de material som redan fi nns på platsen, men 
med ett nytt, eget uttryck.

130408 Fästningsområdet Varberg - Gestaltningsförslag sida 5
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i bänkar och skärmar

utgångspunkt

natursten: släta hällar resp sten 
med skrovlig yta

gräs grusytor galvat stål i skärmar och bänkar

koncept
material

Materialpaletten som används i förslaget utgår 
från de material som redan fi nns på platsen, men 
med ett nytt, eget uttryck.
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grånat trä i grova dimensioner 
i bänkar och skärmar

utgångspunkt

natursten: släta hällar resp sten 
med skrovlig yta

gräs grusytor galvat stål i skärmar och bänkar

koncept
material

Materialpaletten som används i förslaget utgår 
från de material som redan fi nns på platsen, men 
med ett nytt, eget uttryck.

130408 Fästningsområdet Varberg - Gestaltningsförslag sida 5

Foton: David Gough

Grus Stenhällar Gräs Galvaniserat stål Grånat trä i grova 
dimensioner

KARAKTÄR
Fästningsområdet i Strandpromenadens norra del är idag ett livligt område med urban karaktär och 
med ett stort utbud av service och aktiviteter. Året runt är platsen en stor målpunkt i Varberg, inte minst 
på grund av Fästningens dragkraft. Under sommarhalvåret sker ett stort antal aktiviteter såsom jympa, 
grillning, promenader, bad, lek och tillfälliga konserter i området. Under vinterhalvåret utnyttjas området 
i stor utsträckning som motions- och rekreationsområde, samt som koppling mellan Fästningen och Kall-
badhuset.
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MÅLBILD FÖR FÄSTNINGSOMRÅDET
I det framtida Varberg är Fästningsområdet en 
plats med puls strategiskt placerad med närhet 
till både havet och stadens centrum. Områdets 
stora öppna ytor används för spontanpicknick, 
jympa eller solning, liksom för tillfälliga 
evenemang som kräver ytor i anslutning till 
vattnet såväl som till staden. Den pampiga 
Fästningen påminner besökarna om historien, 
medan dess omgivning bubblar av modernitet 
och nya traditioner. Människor kommer hit för 
att stanna en längre stund, bada, umgås eller 
lyssna på musik och delta i evenemang.
 
PUNKTER OCH PLATSER
Befintliga
Området innehåller redan idag ett antal vik-
tiga målpunkter och platser i form av Fäst-
ningen, Societetsparken, Kallbadhuset och 
Simstadion. Dessa är viktiga för områdets 
karaktär och bör bevaras och vidareutvecklas 
som målpunkter och karaktärsgivare.
 
Tillkommande
Under 2014 planeras Fästningsbadet och 
Tenaljterrassen att anläggas på piren intill 
Fästningen. Även Fästningsterrassen kommer 
att utvecklas och ställa nya krav på närområdet. 
Planer finns också på att rusta upp och utveckla 
innerhamnsområdet.

UTVECKLINGSSTRATEGI
Fästningsområdet är på grund av sin placering 
mellan hav och stad en viktig plats för liv, 
rörelse och en blandning av aktiviteter. De 
stora öppna ytorna runt fästningen är en 
viktig grund för att möjliggöra både stora 
och små evenemang, arrangerade såväl som 
spontana. Målpunkterna i området uppmanar 
besökare att stanna en längre stund. Tillgång 
på sittplatser och service i området är därför 
viktig, liksom tydliga entréer med möjlighet till 
angöring för alla trafikslag, som binder ihop de 
olika målpunkterna med varandra. I samband 
med att befintliga målpunkter utökas med nya, 

CHECKLISTA ÅTGÄRDER

Enhetliga och utökade sittplatser i 
samklang med materialpaletten

Utveckling av entrépunkter i 
området, som binder samman 
målpunkter och har god angöring

Utveckling av Badhusplatsen till 
en permanent plats som binder 
samman Strandpromenaden och 
Innerhamnsområdet

±
0 200 400100 Meter

ENTRÉPUNKT 

 
Fästningsbadet

Innerhamnsområdet

Societetsparken

Fästningen

Simstadion

ENTRÉPUNKT

finns ett behov av att samla möbler, belysning 
och gestaltning inom samma formspråk 
över ett större område. Möbleringen längs 
Strandpromenaden bör vara enhetlig, men 
också präglas av Fästningsområdets egna 
karaktär. Sittplatser behöver bytas ut, utökas 
och anpassas till områdets materialpalett. 
Inom Fästningsområdet är samordningen 
mellan olika projekt speciellt viktig.
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Badstråket                                  Bad för alla! 
 
BAD, HAV OCH UTSIKT
Rekreation

MATERIAL

AKTIVITETER

Foton: David Gough

Trä Berg i dagen, granit VegetationAsfalt Grus

±
0 200 400100 Meter

GRILLA

PROMENERA

SPRINGA

SITTA

CYKLA

NJUTA

BADA

SPANA

KARAKTÄR
Badstråket utgör den största delen av Strandpro-
menaden och är kantad av ett antal badplatser 
av olika karaktär. Här finns nakenbad, bryggbad 
och klippbad. Den sammanhängande promena-
den används flitigt både av badbesökare, motio-
närer och flanörer till fots och på cykel. I öster an-
gränsar Badstråket till Hästhagabergen.



11Utvecklingsplan för Strandpromenaden

MÅLBILD FÖR BADSTRÅKET
I det framtida Varberg är Badstråket en aktiv 
plats för rekreation med en tydlig och nära 
koppling till havet, både genom organiserade 
badplatser och visuell kontakt. Längs Badstråket 
är miljön naturlig med inslag av klippor och 
vindtålig vegetation. Siktlinjerna är många, 
och känslan av att ha havet inom räckhåll är 
påtaglig. Rör man sig bort från havet hittar 
man läiga och omslutna platser med tillgång 
till serveringar och service. Längs Badstråket 
är det lätt att ta sig fram både som gående och 
cyklist. Motionärer har ett eget parallellt stråk 
preparerat med mjukare underlag för löpare.
 
PUNKTER OCH PLATSER
Befintliga
Badstråket är en länk mellan de större 
målpunkterna i Fästningsområdet och 
Kurorten. Längs med stråket utgör de olika 
badplatserna målpunkter för olika målgrupper. 

Tillkommande
Under 2013 beslutades det att en Multipark 
ska anläggas vid Ankaret i anslutning till 
Strandpromenaden. Ankaret kommer då 
få entréfunktion till fler målpunkter än 
Strandpromenaden. Hästhagabergen är 
ett ormåde som i framtiden är aktuellt för 
utveckling. Vikt bör då läggas vid att skapa en 
god relation mellan Strandpromenaden och 
nya målpunkter.

UTVECKLINGSSTRATEGI
Att effektivt och smidigt kunna röra sig längs 
med Badstråket för både fotgängare, cyklister 
och motionärer är viktigt. Parallellt med 
promenaden finns en informell stig som ofta 
används av löpare och motionärer. Denna 
behöver utvecklas till ett renodlat motionsspår 
genom ny beläggning och beslysning, för 
att avlasta Badstråket från viss trafikering.
Badstråket erbjuder många olika typer av 
badplatser, som ska vara lätta att hitta till 
och identifiera genom tydlig skyltning. För 
att badbesökare effektivt ska kunna ta sig till 

CHECKLISTA ÅTGÄRDER

badplatserna, behöver en entrépunkt utvecklas 
strategiskt belägen längs Badstråket. Längs 
stråket behöver sittplatser och belysning bli 
enhetlig och funktionell så att besökare lätt kan 
orientera sig längs stråket och tillgå de platser 
man är intresserad av att besöka. Möblemanget 
ska med passa in i områdets materialpalett.

±
0 200 400100 Meter

ENTRÉPUNKT

Enhetlig skyltning av badplatser

Enhetliga och utökade sittplatser i 
samklang med materialpaletten

Utveckling av entrépunkt med 
möjlighet till 
god angöring

Utveckling 
av det befintliga 
motionsstråket
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Kurortsområdet          Med fokus på träning och hälsa
MOTION OCH RÖRELSE
Stråk och platser

MATERIAL

KARAKTÄR
Kurortsområdet domineras idag av Kurortshotellet och dess verksamhet. Vid Kurorten delar Strandpro-
menaden upp sig i den mer trafikerade Ginstleden som passerar Kurorten ner till Apelviken, samt den 
mer naturliga Subbeleden som rundar Subbe fyr. Kurorten har ett stort fokus på hälsa och träning, varför 
området präglas av motion, rörelse och rekreation. 

grånat trä i grova dimensioner 
i bänkar och skärmar

utgångspunkt

natursten: släta hällar resp sten 
med skrovlig yta

gräs grusytor galvat stål i skärmar och bänkar

koncept
material

Materialpaletten som används i förslaget utgår 
från de material som redan fi nns på platsen, men 
med ett nytt, eget uttryck.

130408 Fästningsområdet Varberg - Gestaltningsförslag sida 5

grånat trä i grova dimensioner 
i bänkar och skärmar

utgångspunkt

natursten: släta hällar resp sten 
med skrovlig yta

gräs grusytor galvat stål i skärmar och bänkar

koncept
material

Materialpaletten som används i förslaget utgår 
från de material som redan fi nns på platsen, men 
med ett nytt, eget uttryck.

130408 Fästningsområdet Varberg - Gestaltningsförslag sida 5

Foton: David Gough

Grus Stenmur Gatsten Galvaniserat stål Grånat trä i grova 
dimensioner

±
0 200 400100 Meter

TRÄNA

SURFA

PROMENERA

CYKLA

MOTIONERA

AKTIVITETER
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MÅLBILD FÖR KURORTSOMRÅDET
I det framtida Varberg är Kurortsområdet 
Strandpromenadens hotspot när det kommer 
till träning och hälsa. Här kan man både som 
Kurortsbesökare och allmänhet hitta bra platser 
för motion och uteträning, enskilt och i grupp. 
I Kurortsområdet kär det lätt att orientera sig 
och det finns möjlighet att välja vilken miljö 
man vill vistas i. Angöringen till hotellet och 
Strandpromenaden sker lätt och smidigt 
genom en gemensam angöringspunkt där även 
kollektivtrafiken stannar. Det är därför lätt att 
ha Kurortsområdet som utgångspunkt när man 
vill röra sig längs Strandpromenaden.
 
PUNKTER OCH PLATSER
Befintliga
Idag är Kurorten en stor målpunkt då den 
innehåller en bred verksamhet som inkluderar 
boende, träning och service såsom mat och 
dryck. 

Tillkommande
Det finns inga planer för större tillkommande 
målpunkter i Kurortsområdet.

CHECKLISTA ÅTGÄRDER

Enhetliga och utökade sittplatser i 
samklang med materialpaletten

Utveckling av entrépunkter i 
området, med möjlighet till god 
angöring och som underlättar 
orientering

Utveckling av platser med fokus på 
aktiviteter inom träning och hälsa, 
t.ex utegym, motionsspår

±
0 200 400100 Meter

ENTRÉPLATS

ENTRÉPLATS

Utegym

Utegym

Strandpromenaden behöver också 
förstärkas genom området, genom 
skyltning och en tydlig fyisk utformning. 
För att förstärka Kurortsområdet 
karaktär kan utveckling av utegymstationer 
och utmärkta motionsslingor knyta 
ihop områdets delar och även förbättra 
orienteringen.

UTVECKLINGSSTRATEGI
I Kurortsområdet är 
orienteringen otydlig, 
och det är svårt att 
avgöra vad som är 
privat och offentligt. 
Området behöver två 
tydliga entrépunkter i 
norr och söder som både 
fungerar som angöring 
och som vägvisare. Själva 
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Subbeleden                                  En naturlig oas
REKREATION OCH EFTERTANKE
Naturligt

MATERIAL

KARAKTÄR
Subbeleden är den mest orörda och naturliga delen av Strandpromenaden. Subbe fyr har namngett plat-
sen och den består till största del av låg vegetation, grusstigar och klippor som möter havet. Viss möble-
ring finns runt slingan och stigen är gruspreparerad, men i övrigt har detta karga landskap hållts naturligt.

AKTIVITETER

grånat trä i grova dimensioner 
i bänkar och skärmar

utgångspunkt

natursten: släta hällar resp sten 
med skrovlig yta

gräs grusytor galvat stål i skärmar och bänkar

koncept
material

Materialpaletten som används i förslaget utgår 
från de material som redan fi nns på platsen, men 
med ett nytt, eget uttryck.

130408 Fästningsområdet Varberg - Gestaltningsförslag sida 5
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i bänkar och skärmar

utgångspunkt

natursten: släta hällar resp sten 
med skrovlig yta

gräs grusytor galvat stål i skärmar och bänkar

koncept
material

Materialpaletten som används i förslaget utgår 
från de material som redan fi nns på platsen, men 
med ett nytt, eget uttryck.
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Foton: David Gough

Grus Naturlig vegetation Gräs Grånat trä i grova 
dimensioner

±
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SPRINGA

Berg i dagen, granit
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MÅLBILD
I det framtida Varberg går man till Subbeleden 
för att få lugn och ro och nära kontakt med 
naturen. En grusad stig och ett antal sittplatser 
finns att tillgå längs leden, som annars hålls 
naturlig och vildväxande. Havet är nära och 
lugnet påtagligt. Subbeleden är lätt att hitta till 
tack vare de orienterbara entrépunkterna som 
ansluter den till Kurortsområdet.
 
PUNKTER OCH PLATSER
Befintliga
Subbe fyr är den målpunkt som präglar 
Subbeleden. 

Tillkommande
Det finns inga planer på tillkommande 
målpunkter längs Subbeleden, eftersom dess 
karaktär baseras på att den är obebyggd och 
naturlig.

UTVECKLINGSSTRATEGI
Subbeleden är lätt att orientera sig till 
genom de entrépunkter som förbinder leden 
med Kurortsområdet. Längs leden som 
är gruspreparerad finns ett antal sitt- och 
utsiktplatser. I övrigt skapas platsens 
identitet av den naturliga och orörda 
miljön som man ej bör göra större 
ingrepp i. Subbeleden är en av få 
platser nära stadskärnan där man 
kan uppleva naturligt lugn och kolsvart 
mörker, varför leden varken bör 
utvecklas med belysning eller särskilt 
programmeras för aktiviteter. Det är 
viktigt att Subbeleden behåller sin 
karaktär av enkel promenadstig i naturen.

CHECKLISTA

Enhetligt utformade sittplatser i 
samklang med materialpaletten

Utveckling av två entrépunkter i 
Kurortsområdet, som underlättar 
orientering

±
0 200 400100 Meter

ENTRÉPLATS Utegym



16 Utvecklingsplan för Strandpromenaden

Övergripande strategier
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Strandpromenaden passerar både flera mål-
punkter och olika områden karakteristiska för 
Varberg, och flertalet av dessa måste Strand-
promenadens utveckling ta hänsyn till. Strand-
promenaden ska fungera både som helhet och 
i sina respektive karaktärszoner. Därför finns 
det ett behov av att formulera en övergripande 
strategi för hela Strandpromenaden vad gäl-
ler entrépunkter, belysning, sophantering och 
aktiviteter, som sedan kan ha olika storlek och 
anpassas med innehåll beroende på vilken ka-
raktärszon de är belägna i.

I vissa fall finns det behov av att strategierna 
gäller för ett större område som även sträcker 
sig utanför Strandpromenaden. Exempel på 
dessa är belysning och sophanteringsstationer, 
som bör vara enhetligt hanterade inom samtli-

ga projekt i kuststråket Innerhamnen - Apelvi-
ken.

Planen föreslår följande övergripande strate-
gier:

A. Entrépunkter och sophantering
B. Möbler
C. Belysning
D. Aktiviteter

I vilken takt dessa strategier ska genomföras 
bestäms av investeringsbudget.  Likaså behö-
ver tekniska detaljer och gestaltning under-
sökas närmare och även samrådas på de plat-
ser där strategierna inkluderar fler projekt än 
Strandpromenaden. Denna plan fokuserar på 
att definiera strategiernas innehåll och omfatt-
ning.
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FÄSTNINGSBADET

A. ENTRÉPUNKTER OCH SOPHANTERING B. MÖBLER

SIMSTADION

KURORTEN

APELVIKEN

ANKARET

SE 02LANDSKAPS 
FÖRSLAG FÖR MÖBLERING 
AV FÄSTNINGSOMRÅDET

BÄNKAR MED GRANITFOT
+ PAPPERSKORG 
VARJE 70 METER
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C. BELYSNING D. AKTIVITETER

Effektbelysning 
på utvalda platser

Ledljus längs GC-väg

Ingen belysning
längs Subbeleden

Fästningsområdet
lämpligt för tillfälliga evenemang och 
aktiviteter för många människor

Kurortsområdet
lämpligt för utveckling av 
platser som främjar träning 
och hälsa, t.ex. utegym

Badstråket
lämpligt för utveckling av 
ett sammanhängande 
motionsspår från 
Fästningsområdet 
- Kurorten, samt 
vidareutveckling av 
badplatser
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A. Entrépunkter och sophantering

Förslag på gestaltning av entrépunkt Fästningsbadet samt Simstadion. Illustration av 02landskap.
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FÄSTNINGSBADET

picnicbord

grill

kant av granitsten

hällar
grusyta

bänk

vall av 
stenblock

picnicplats

genväg

vägskäl
nod

lägre träskärm
med infoskylt bef belysningsstolpe

kant av granitsten

0 2 4 6 8 10m

Förslag
platsen vid 
fästningspiren
skala 1:200 (A3) 

Den triangulära platsen vid 
fästningspirens början utnyttjas som en 
picnicplats med grillar,  långa bord och 
bänkar med plats för många. Grusytan 
ramas in med en kant av granitsten.
I öster placeras en skärm med infoskylt 
om Fästningsbadet samt en bänk att 
vänta på.
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körbara naturstenshällar

grusyta

grusyta grusyta

ny trädgrupp

bef asfaltsyta 
minskas ca 2 m, 
föreslagen ny bredd 6.5 m

bef asfaltsyta 

bef asfaltsyta 

bänk

lägre skärm

lägre skärm
med skylt om cykel-p etc

entréplats
vänta

picnicplats
m grillar

cykelparkering
ca 170 platser

lägre skärm
med skylt om cykel-p etc

Förslag
entréplatsen i söder

skala 1:200 (A3)
Entréplatsen med tillhörande 
cykel-parkering  förläggs i en 
korspunkt, där cykelrörelse 
från två håll fångas upp. 
Cykelparkeringen ramas in 
av träskärmar. En yta med 
avvikande material markerar ett 
avbrott i strandpromenaden. I 
anslutning till platsen anordnas 
en picnicplats med längre bord, 
bänkar och grillar.

0 2 4 6 8 10
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02landskap har på uppdrag av Varbergs 
kommun tagit fram gestaltningsförslag 
för Fästningsområdet vad gäller två nya 
entrépunkter. Den norra entrépunkten är 
placerad i anslutning till det kommande 
Fästningsbadet för att bilda en nod mellan 
Innerhamnen, Fästningen, Fästningsbadet och 
Strandpromenaden. Denna plats innehåller 
sittplatser, cykelställ samt informationstavlor 
för samhälls- och platsspecifik information. 
Den södra entrépunkten vid Simstadion är en 
nod som knyter ihop Fästningen, Simstadion 
och förlängningen av stadskärnan med 
Strandpromenaden. Eftersom cykeltrafik är 
tillåtet i de södra delarna av Strandpromenaden 
innehåller denna entrépunkt även 
cykelställ samt en fysisk markering av vart 
Fästningsområdet slutar och Badstråket tar 
vid.

ENTRÉPUNKTER

Strandpromenaden saknar idag tydliga och 
formella entrépunkter, som underlättar både 
angöring och orientering längs stråket. Fem 
nya entrépunkter föreslås utvecklas längs pro-
menaden - vid Fästningsbadet, Simstadion, 
Ankaret, Kurorten och Solviken/Apelviken. Ut-
över dessa finns det också behov av att titta på 
Strandpromenadens start och avslut.

Entrépunkterna är ett genomgående inslag 
längs strandpromenaden och bör därför ha 
samma formspråk även om innehåll och stor-
lek skiljer sig något åt från plats till plats. Ge-
mensamt för samtliga entrépunkter är att de 
ska innehålla angöring för bil och cykel, sitt- 
och samlingsplatser samt vara en välkomnan-
de, tydlig och orienterbar entré till Strand-
promenaden och i vissa fall även närliggande 
målpunkter. Entrépunkterna ska fungera som 
ett nav i närområdet, som gör det lätt att veta 
vart man ska ta vägen som besökare.
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För entrépunkt Ankaret, Kurorten och Apel-
viken finns gestaltningsförslag framtaget av 
hamn- och gatuförvaltningen som samspelar 
med de norra entrépunkterna gällande 
utformning och funktion. Alla entréplatser 
undantaget Fästningsbadet bör innehålla plats 
för att parkera cyklar, samt ha bilparkering i 
anslutning till platsen. Detta för att underlätta för 
besökare att komma nära Strandpromenaden 
från flera håll. Entrépunkten bör också 
innehålla sittplatser samt en gestaltning som 
bidrar till god orienterbarhet.

SOPHANTERING

Längs Strandpromenaden krävs en väl genom-
tänkt strategi för sophantering, särskilt under 
sommarhalvåret då både besökare samt sopor 
ökar både i mängd och i omfattning.

Utöver papperskorgar behövs en strategi för 
sopstationer längs Strandpromenaden upp-
rättas. Vid entrépunkterna är det lämpligt att 
placera större stationer där sopor och avfall lätt 
kan sorteras i mindre fraktioner. Eftersom en-
trépunkterna ska vara välkomnande och bidra 
till orienteringen är det viktigt att sopstationer-
na tar så lite utrymme och höjd som möjligt i 
anspråk. Underjordiska behållare är att före-
dra.

Förslag på gestaltning av entrépunkt Ankaret. 
Illustration av David Gough.

Underjordisk sopbehållare möjlig att använda vid större 
sopstationer med sortering.
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B. Möbler
BÄNKAR

Strandpromenadens möblering omfattar bän-
kar, papperskorgar samt skyltning. Möbler-
na som används bör vara enhetliga över hela 
Strandpromenaden, med vissa variationer i 
formspråk för att passa in i karaktärszonernas 
materialpaletter.

Som princip ska bänkar samt papperskorgar 
finnas var 70:e meter längs Strandpromena-
den. Vid målpunkter och entrépunkter avgör 
den övergripande gestaltningen placering och 
intervall av sittplatser och andra möbler.

Bänkar i ek med stålfot. Design av 02landskap.

Förslag
perspektiv
plats längs huvudstråk

Sittplatsen formas eft er terrängen, i bakkant placeras en lång 
bänk. Ytan framför grusas och åtskiljs från gräsytan med en 
mindre yta med granitsten. 
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sits: bjälkar i
hyvlad ek 250x250

Utrustning
platsbyggd bänk - Hamnbänken

skala 1:20 (A3)

ben: galvad
IPE-balk

armstöd:
galvat plattstål

ryggstöd:
regel i hyvlad 
ek 250x70

Ett av förslagets genomgående element är 
hamnbänken.
Bänken har ett robust uttryck och tillverkas av 
hållbara material i rejäla dimensioner, som står 
emot väder och vind.
Den byggs på plats i olika längder. På samtliga 
bänkar fi nns sektioner med rygg- och armstöd. 
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Möblerna längs Strandpromenaden ska sam-
spela med materialpaletten och vara inspirera-
de av fästningsmiljön och kusten. Viktigt är att 
möblerna är tillgängliga, robusta, och kan be-
räknas stå på en för väder och vind utsatt plats 
under lång tid.

På uppdrag av Varbergs kommun har 02land-
skap tagit fram en modell för platsspecifika 
bänkar för Strandpromenaden. Dessa är gjorda 
i ek och har fot samt armstöd i stål, där längd 
och vinkel går att anpassa efter terrängen. 

Bänkarna med stålfot relaterar till Fästnings-
områdets materialpalett. För Fästningsom-
rådet har O2landskap tagit fram ett specifikt 
möbleringsförslag, där möblerna anpassar sig 
efter terrängen. Längs Badstråket, Kurortsom-
rådet och Subbeleden föreslås samma bänk an-
vändas, men istället för stålrede har bänkarna 
längs promenaden granitfot, för att anpassas 
till de olika zonernas materialpaletter. Strand-
promenadens karaktär går från stadslikt och 
urbant till mer naturligt söder om Simstadion, 
vilket också märks på detaljförändringar i de 
annars enhetliga bänkarna.
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PAPPERSKORGAR

Papperskorgar ska finnas i anslutning till samt-
liga sittplatser längs promenaden. Papperskor-
gen som används är en gjutjärnsmodell från 
Byarum, som finns i både svart och silverfärgat 
utförande. Som standard ska den silverfärgade 
varianten användas.

SKYLTNING

Skyltning längs Strandpromenaden ska ske 
med försiktighet, och utgöras främst av infor-
mation. Förbudsskyltar ska undvikas. 

Längs Strandpromenaden ska skyltningen vara 
enhetlig och pedagogisk. Under 2012 har samt-
liga skyltar vid badplatserna bytts ut till en en-
hetlig modell framtagen för Varbergs kommun. 
Skylten har ett enkelt formspråk med en Var-
bergsgrön bakgrund och ljust gul text. Skyltar 
som kompletteras längs Strandpromenaden, 
t.ex. vägvisning eller annan hänvisningsskylt-
ning, ska ha samma formspråk som badskyl-
tarna. 

Papperskorgar från Byarum i två modeller. Badskylt enligt den framtagna standarden.
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LEDBELYSNING

En förutsättning för att Strandpromenaden 
ska kunna användas i så stor utsträckning som 
möjligt är att promenaden är belyst på rätt sätt. 
De sträckor som används dygnet runt för gång 
och cykel bör belysas med ledbelysning. Idag 
finns ledbelysning i form av lägre pollare mellan 
Simstadion och Ankaret. Planen föreslår att 
ledbelysningen förlängs och går längs med hela 
strandpromenaden. 

Val av armatur och ljusstyrka är viktigt eftersom 
det finns en poäng i att Strandpromenaden 
behåller sin naturliga karaktär och inte upplevs 
som en väldigt upplyst väg. Som fotgängare, 
cyklist och motionär ska Strandpromenaden 
gå att röra sig längs även efter mörkrets 
inbrott, varför ledbelysning är viktigt ur 
trygghetssynpnkt. Vilken typ av armatur som 
är lämplig samt vilken ljusmängd denna ska 
utstråla behöver utredas vidare.

EFFEKTBELYSNNG
På vissa karakteristiska platser längs Strand-
promenaden kan effektbelysning tillämpas 
som en förhöjande karaktär. Exempelvis skulle 
Kallbadhuset, Fästningen samt vissa av entré-
punkterna kunna vara platser som belyses sär-
skilt för att framhäva dess karaktär och således 
blir mer framträdande i mörkret.

UPPLYSTA PLATSER
Platser där många människor vistas dygnet runt 
och året om bör vara särskilt upplysta. Dessa 
platser kan till exempel vara Badhusplatsen, 
Fästningsbadet eller någon av entrépunkterna. 
Belysningen bör dock göras med försiktighet 
för att inte förstöra Strandpromenadens natur-
liga karaktär och kopplingen till havet.

Två olika typer av ledbelysning.

Exempel på effektbelysning av byggnad. Här Örebro Slott.

C. Belysning
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D. Aktiviteter
Strandpromenaden ska vara en allmän plats 
som genom olika karaktärszoner lämnar ut-
rymme för olika typer av aktiviteter. De fysiska 
förutsättningarna är ofta det som avgör vilka 
aktiviteter som tar plats.

Fästningsområdet innehåller öppna ytor och 
har stor tillgång till service. Området lämpar 
sig för många olika typer av spontanaktiviteter, 
men också för större arrangerade och tillfälliga 
evenemang som konserter, festivaler och spor-
taktiviteter. 

Längs Badstråket finns redan idag en informell 
stig parallellt med Strandpromenaden som 
används flitigt av motionärer. För att avlas-
ta Strandpromenaden bör detta stråk utveck-
las till ett preparerat motionsstråk med tydlig 
sträckning från Fästningområdet till Apelvi-
ken.

Inom Kurortsområdet finns det potential för att 
utveckla platser med fokus på träning och häl-
sa, som till exempel utegym. Genom en sådan 
utveckling skulle både områdets egna karaktär 
förstärkas och Badstråket och Kurortsområdet 
kopplas samman.

Subbeleden har naturlig karaktär och aktivite-
ter i området begränsas till promenad och mo-
tion.

Fästningsområdet
lämpligt för tillfälliga evenemang och 
aktiviteter för många människor

Kurortsområdet
lämpligt för utveckling av 
platser som främjar träning 
och hälsa, t.ex. utegym

Badstråket
lämpligt för utveckling av 
ett sammanhängande 
motionsspår från 
Fästningsområdet 
- Kurorten, samt 
vidareutveckling av 
badplatser
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