
Så här tycker Varberg!
En sammanfattning av inkomna synpunkter på de tre arkitektförslagen  

för nya stadsdelen Västerport, 21 januari-1 mars 2017



Inledning
Våren 2016 handlade Varbergs kommun upp tre olika arkitektteam till ett så kallat parallellt upp-
drag. Uppdraget bestod i att ta fram varsitt förslag på en stadsbyggnadsstruktur för den nya stads-
delen Västerport. Varbergs kommun valde att ha en helt öppen process under det parallella uppdra-
get, utan tävlingsmoment, bland annat för att kunna genomföra en dialog med invånarna i Varberg.

Bakgrund
Projekt Västerport är en del av Stadsutvecklingsprojektet i Varberg. De andra delarna består av Pro-
jekt Varbergstunneln och Projekt Farehamnen. Redan 2014 bjöd kommunen in till en omfattande 
dialog om hela Stadsutvecklingsprojektet, där medborgarna bland annat fick förmedla vad de ville 
se i sin nya stadsdel. Gensvaret var stort och essensen av medborgarnas synpunkter utgör en viktig 
del i den Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet som kommunfullmäktige antog den 15 mars 2016. 

Dialogdagar i halvtid
I oktober 2016 hade de tre arkitektteamen hunnit halvvägs. Ett antal medborgargrupper bjöds in 
till dialog och workshoppar tillsammans med teamen. Under två dagar fick arkitekterna möjlighet 
att träffa företrädare för invånarna i kommunen, och få reda på vad dessa tyckte om deras res-
pektive arbete så långt. Teamens uppdrag var att lyssna och ta till sig dialogdeltagarnas åsikter.  
Synpunkterna blev ett viktigt inspel i teamens fortsatta arbete, och ligger delvis till grund för hur de 
tre förslagen till sist utformades. 
Medborgargrupperna bestod av representanter från olika målgrupper, sammanlagt ett 40-tal per-
soner. Basen för urvalet var de målgrupper som definierades som särskilt viktiga redan vid medbor-
gardialogen 2014.  
Vid dialogdagarna hösten 2016 var följande grupper representerade:                                                  

      • Barn och ungdomar
      • Människor boende utanför centralorten
      • Handlare i innerstaden
      • Företagare
      • Människor med en funktionsnedsättning, 
        eller anhöriga till dessa
      • Småbarnsföräldrar
      • Människor med kunskap om Varbergs historia
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3500
synpunkter

Öppet hus 
Arkitektteamens slutliga resultat presenterades för all-
mänheten på Folkets hus den 21 januari 2017. Drygt 760 
personer kom för att lyssna när arkitekterna själva pre-
senterade sina förslag. Därefter ställdes de tre teamens 
förslag ut på Komedianten under tre veckor. 

Under denna tid har alla som vill haft möjlighet att lämna 
synpunkter på förslagen, både genom traditionella brev-
lådor utplacerade i Folkets hus och på Komedianten, samt 
via ett digitalt frågeformulär på kommunens webbplats.  
Frågorna som ställdes var följande: Vad tycker du är bra 
eller mindre bra med de tre arkitektförslagen?

Stort gensvar
Över 300 handskrivna svarsblanketter lämnades in i 
anslutning till utställningen på Komedianten, ett fyrtiotal 
webbformulär postades med e-post fram till och med den 
1 mars. Varje blankett/e-postmeddelande har innehållit i 
snitt tio synpunkter. 

Sammanställning
Alla synpunkter har lästs igenom och den här rapporten 
är en sammanfattning av dessa synpunkter. Det är de 
grova dragen vi har velat få fram, men samtidigt, i så stor 
omfattning som möjligt, en beskrivning av den allmänna 
känslan hos Varbergs invånare. 

När flera personer har haft liknande synpunkter på en 
specifik del, har en sammanfattande beskrivning gjorts. 
Därför kanske inte varje enskild invånare känner igen just 
sin personliga synpunkt textmässigt. Däremot är förhopp-
ningen att den här rapporten i sin helhet ska ge en rättvis 
och överskådlig bild av vad invånarna i Varbergs kommun 
anser om de tre arkitektförslagen för Projekt Västerport.

Några av synpunkterna har fallit utanför själva frågeställ-
ningen. Ett urval av dessa framförs under rubriken 
”Invånarnas synpunkter att ta med sig”.

Nästa steg
Synpunkterna från invånarna utgör en viktig del i arbetet 
med att ta fram ett planprogram för Västerport. Andra 
delar att ta hänsyn till i den processen är till exempel 
praktisk genomförbarhet, tekniska utredningar, ekono-
miska aspekter och politiska beslut. Likaså resultatet 
från workshoppar som genomförts med tjänstemän från 
kommunens förvaltningar. 

Planprogrammet ligger sedan till grund för kommande 
detaljplaner i Västerport. Olika former av dialog kommer 
att fortsätta att följa Projekt Västerport under hela plane-
ringen.
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”Tre fina förslag - 
gör något bra av det!”

I stort sätt får alla tre förslag ett 
gott betyg av kommunens invånare. 
Baserat på svaren tycker de flesta 
att varje team har lyssnat in och 
känt av vilka behov som har funnits 
hos invånarna. ”Alla tre förslag  är 
fina - gör något bra av det!” är en 
vanlig åsikt. 

Fria siktlinjer, kanaler, breda stråk 
och allmänna mötesplatser tilltalar 
de allra flesta. Flytande promenad-
stråk, bassänger och ”Halliforna-
hallar” är där emot förslagen som 
delat invånarna– orealistiskt tycker 
några, fantastiskt nytänkande me-
nar andra. 

Många påpekar att klimatet är en 
stor orosfaktor med stigande havs-

nivåer kopplat till kustnära bebyg-
gelse.
Så gott som samtliga lyfter fram 
nödvändigheten att knyta ihop 
stadsdelen med stadskärnan, även 
stilmässigt. Västerport ska kännas 
som Varberg och att husen är bygg-
da av sten och trä är mycket viktigt. 

Det finns en stark önskan om både 
hyres- och bostadsrätter. Man vill 
inte att Västerport ska bli en plats 
för några få utvalda. 

Parkeringsfrågan är ständigt åter-
kommande, några vill ha en bilfri 
stadsdel, andra för fram behovet av 
tillgänglighet och att både boende 
och besökare vill ha möjlighet att 
parkera i anslutning till stadsdelen. 

Fria siktlinjer,  
kanaler, breda stråk 

och allmänna  
mötesplatser tilltalar 

de allra flesta.

Flytande promenad
stråk, bassänger  

och Halliforniahallar 
är där emot förslagen 
som delat invånarna 
– orealistiskt tycker 
några, fantastiskt  

nytänkande  
menar andra.

4



• Breda kajstråk där gående och cyklister 
 kan samsas. Även för dem som vill ta en 
 picknick eller bara vila en stund. 

• Olika hustyper i trä och sten, hyres- och 
 bostadsrätter för olika målgrupper. 

• Lägre höjd på husen närmast vattnet, 
 och högre längre in. Då skyms inte 
 havsutsikten. 

• Badmöjligheter längs med hela kajen, 
 både i bassäng och i havet.

• Tydliga siktlinjer mellan nya tågstationen 
 och fästningen.

• Gröna ytor och mötesplatser ute och 
 inne med aktiviteter för alla åldrar. 

• ”Barnens boulevard” där fokus är 
 barnvänligt och småskaligt. 

• Kanalerna som drar in vattnet i området.

• Soltrappor och ytor där människor kan 
 sitta och titta ut över havet. 

• Bilfritt till viss mån, men parkerings-
 möjlig heter i nära anslutning. 

• Rutnätsstrukturen som knyter an till 
 gamla stadskärnan.

Bra förslag enligt invånarna:

• Moderna och fyrkantiga hus som inte knyter 
 an till stadskärnan. 

• För höga hus närmast vattnet, då förstörs 
 den fria havsutsikten. 

• För många nya småbåtsplatser, finns 
 redan på Getterön. Gapar tillräckligt tomma 
 där redan.

• Gärna bilfritt inom vissa områden men det 
 måste finnas goda parkeringsmöjligheter i
 anslutning till Västerport och nya stationen. 

• Om Västerport blir ett bostadsområde för 
 endast dem med mycket pengar.

• Begränsad seglingsyta i hamnen med flytande  
 promenadstråk och bassänger. 

• Stora evenemangshallar som gapar tomma 
 och ödsliga före och efter sommarsäsongen. 

• Surfbassänger och vattenspegel – varför 
 behövs det när Apelviken ligger så nära?

• Smalt kajstråk – måste vara brett så både 
 cyklister, gående och picknick-besökare får 
 plats.

• Slutna kvarter som stänger ute allmänheten. 

Mindre bra förslag enligt invånarna:
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• Ta ett större grepp kring cyklismen. 
Få bort biltrafik så mycket som möjligt 
från centrum. 

• Vilka skolor och förskolor ska alla 
barn i området anslutas till?

• Hur påverkar hamnverksamheten 
de boende – buller, belysning och tra-
fik?

• Res ett antal ”höghuspinnar” på 25-
30 våningar i norra delen av området 
för att tillgodose behovet av fler bo-
städer, ha lägre hushöjd söderut. Det 
skulle skapa arkitektonisk dynamik 
med omväxling och en spännvidd från 
tidigt 1900-tal och in i framtiden.

• Utgå från nya och miljöneutrala al-
ternativ till dagens bensin- och diesel-
drivna fordon. 

• Skapa mindre bostäder med tillgång 
till tjänster som mat, tvätt, städning 
och utrymmen för kreativa möten och 
projekt. 

• Kräv solceller, gröna tak, gröna ter-
rasser och en viss andel träd per invå-
nare. Detta för närmiljö, luftkvalitet, 
bullerskydd men framför allt för sig-
nalvärdet och varumärket Varberg!

• Främja aktivt mångfalden med stöd-
boenden och hem för ensamkomman-
de flyktingbarn. Människor med olika 
färg på huden behöver fika på samma 
kafé och mötas i trappuppgångar om 
de någonsin ska kunna skratta ihop!

• Ha fiskebodar som utgångsidé för 
den mest kajnära bebyggelsen.

• Skapa hotell- och konferensanlägg-
ning med restaurang, barer och en 
flexibel estrad som sommartid kan 
öppna upp sig mot piazzan framför ho-
tellet. Det finns redan en evenemangs-
anläggning i Varberg men den här kan 
fylla de mer kräsna behoven.  

Några av synpunkterna har fallit utanför själva frågeställningen. 
Det här är en sammanfattning av vad invånarna tycker kom
munen bör titta närmare på i anslutning till Projekt Västerport. 

Invånarnas synpunkter  
att jobba vidare med:
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Om  Spacescape:

KAJ OCH HAMN: POSITIVT
• Gillar tanken på att behålla den stor-
skaliga kajen för att möjliggöra att sto-
ra båtar också kan lägga till. 

• Tar hänsyn till småbåtshamnen, 
skapar till och med fler platser!

• Utnyttjar nuvarande kajer till pro-
menadstråk och rekreation för all-
mänheten. 

• Bevarar småbåtshamn, gästhamn 
och marina i centrum. 

KAJ OCH HAMN: NEGATIVT 
• Faciliteter för småbåtar som kran 
och spolplatta saknas. 

• För litet avstånd mellan kaj och bo-
städer för picknick och solbad. För lite 
sandstrand.

• Kajstråket måste vara bredare så att 
både gående och cyklister får plats. 

• Mer gröna ytor behövs längs med 
kajstråket. Finns inget tydligt offent-
ligt rum här.

• Verkar sårbart om det blåser 23 m/s 
med orkanstyrka i byvinden. 

• Den raka kajen blir strikt och tråkig 
och en barriär mot nya hamnen sak-
nas. 

• Nya småbåtsplatser är för oss ”båt-
folk” en utopi! Svårt att fylla upp de 
platser som redan finns.

KVARTEREN: POSITIVT
• Rutnätsbebyggelsen är fin och ger en 
positiv kvarterskänsla, området smäl-
ter fint ihop/harmoniserar med resten 
av Varbergs stad. 

• Påminner om Köpenhamn, Malmö 
och Helsingborg. Bra med privata in-
nergårdar vid bostadshusen. 

• Varierande fasadtyper ger en vacker 
arkitektur. Mycket tegel som anknyter 
till Fästningen och Sparbankshuset. 
Växthusen på taken är vackra! Bra 
med gröna ytor

• Barnens boulevard passar alla. Ger 
en trygg och säker miljö med skydd för 
vind. 

• Befintliga gator anknyter till den nya 
stadsdelen. 

• Inbjudande stråk parallellt med Öst-
ra Hamnvägen och kajen samt från 

Gallerian och nya stationen. Försla-
get skapar olika offentliga rum vilket 
känns spännande. 

• Blandad bebyggelse för olika mål-
grupper, både hyres- och bostadsrät-
ter.

• Bra att bostadsområdet finns i södra 
delen av Västerport. 

KVARTEREN: NEGATIVT
• De kompakta byggnaderna längs 
kajen ger en känsla av stenöken. För 
klossiga.

• För hög hushöjd närmast vattnet. 
Skymmer utsikten! Husen längre in 
hamnar i skugga och den direkta kon-
takten med havet försvinner. 

• Gillar inte att kvarteren sluts till för 
mycket, främjar inte liv och rörelse i 
stadsdelen. 

• Husen ser för moderna ut, är inte 
Varbergsaktiga. Kopplingen till 400 
års träbebyggelse finns inte med.

• Innergårdar används sällan i prakti-
ken som det är tänkt. Bättre med öpp-
na ytor bland husen i stället. Balkong-
erna fattas på huset, måste finnas. 

• Inte särskilt visionärt, kommer inte 
kännas nytänkande 2025. Konven-

”Gillar tanken  
att behålla  

den stor skaliga  
kajen så att  
stora båtar  

kan lägga till.” 8



tionellt och likriktat – riskerar att bli 
dött. 

VERKSAMHET: POSITIVT
• Bra att det finns plats för restau-
ranger och serveringar.

VERKSAMHET: NEGATIVT
• För mycket kaféer, hotell och aktivi-
tetshus. 

• Stora torget vid havet med sport och 
konserter känns som fantasier. Vil-
ka företag ska ha råd att driva dessa? 
Finns redan konserter i Societétspar-
ken. 

OFFENTLIGA RUMMET: POSITIVT
• Ekosystemtjänster – ett måste för 
framtiden!

• Hamntorget med aktiviteter som 
varmbad och surfbassäng samlar 
alla åldrar och bidrar till gemenskap. 
Ett centrum! Toppen med soltrappor. 
Skridskobana på vintern.

• Ett allaktivitetshus för olika åldrar 
passar Varbergs invånare. 

• Park- och aktivitetsområdet i norra 
delen av området som knyter ihop Väs-
terport med Getterön och Naturum är 
positivt. Blir ett utflyktsmål där man 
kan spendera hela dagen. Lekfullt och 
en stor satsning på de unga. 

  

”Kärrleken” med sitt gröna stråk ge-
nom området. Härligt med växtlighet 
året om. 

OFFENTLIGA RUMMET: NEGATIVT
• Surfbassängen kommer få en be-
gränsad användning under året. 
Tilltalar få personer. Onödigt med 
surfbassäng när Apelviken finns.  
Allaktivitetshuset skymmer vattnet. 

• Tråkigt med parkområde i norra 
delen, hellre mer aktivitet som tivoli. 
Behövs även scener för uppträdande, 
skejtpark och lekparker. Hamnar för 
långt från centrum. Innebär dåligt 
markutnyttjande. 

• Saknar kulturellt innehåll, till exem-
pel biografer. 

TRAFIK OCH PARKERING: POSITIVT
• Bra tänkt med bilfritt inne i Väster-
port, särskilt ”Barnens boulevard”.

• Rätt tänkt med parkeringshus nära 
stationen! Utformningen   med terras-
ser är superbra.

• Tanken med parkeringshuset i kan-
ten av området blir som en barriär mot 
tråget. 

TRAFIK OCH PARKERING: NEGATIVT
• Parkering för boende verkar inte 
genomtänkt. Varbergarna vill ha sina 
bilar nära sina bostäder, det tycks sak-
nas garage? 

• Barnfamiljer kräver bra trafiksäker-
het, en sådan lösning syns inte i det 
här förslaget. Många hus ligger med 
fasad direkt ut mot en gata, hur klarar 
ni buller från ökad trafik?

• Dumt att stänga ute bilarna. Många 
av oss har svårt med balansen och 
svårt att bära tunga kassar i flera kvar-
ter. Orimligt med 0,5 p-platser per bo-
stad. 

• Verkar vara brist på p-platser för be-
sökande till hamnen och fästningen. 
Alla kan inte åka kollektivt dit. Buss-
trafiken verkar dessutom vara under-
skattad i förslaget.

• Östra Hamngatan kommer att bli 
för trång. Den sväljer mycket trafik nu, 
men det får den svårt att göra sedan.

”Verkar vara  
brist på pplatser  

för besökare.  
Alla kan inte åka  

kollektivt dit.  
Busstrafiken  

verkar dessutom  
vara underskattad  

i förslaget.”

Om  Spacescape:
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KAJ OCH HAMN: POSITIVT 
• Bra att förlänga Strandpromenaden 
med Kajpromenaden. Gör den tillräck-
ligt bred!

• Realistiskt med ”traditionella” båt-
platser. Positivt att hamnpiren är kvar. 

• Bad, trappor och vackra trädäck att 
sitta på längs med kajstråket är jätte-
bra.

• Bryggor med vattenrening och bad 
– bra att utnyttja möjligheten att rena 
vattnet. 

KAJ OCH HAMN: NEGATIVT
• Risk för översvämning när vattnet 
stiger, både för ”Kajpromenaden” och 
bostadshusen.

• Ska det byggas bad vid stenpiren be-
hövs inga ytterligare badplatser i Väs-
terport. 

• Finns redan många småbåtsplatser 
på Getterön, de har svårt att fylla re-
dan. Behövs inte fler!

• Inte bra med småbåtar i norra områ-
det – förorenar vattnet för bad. Utfyll-
nad av hamnbassäng känns fel. Ta inte 
bort den fria seglingsytan.

• Hamnen kommer att bli en kall of-
fentlig plats som dör på vintern.

• Kran, mastkran och spolplatta till 
småbåtar finns inte med i det här för-
slaget. 

KVARTEREN: POSITIVT
• Bostäderna ger en levande miljö 
runt vattnet – känslan av ”staden vid 
havet” förstärks. 

• Blankas promenad med diagonal 
siktlinje från nya stationen till fäst-
ningen. Fint! Fästningen är en viktig 
symbol för Varberg, bra att den kom-
mer i blickfånget. Inget annat förslag 
fångar denna värdefulla poäng. 

• Bra med kanaler på flera platser i 
området som innebär att man får in 
vatten i de befintliga markområdena. 
Kanske behövs det slussportar? Ger en 
levande miljö!

• Rutmönstret i bostadskvarteren är 
vackert och anknyter till den befintliga 
staden. 

• Stor variation på bostadshusen, högt 
och lågt i varierande färger. Upplevs 
småskaligt. Bra att hålla bebyggelsen 
låg närmast gamla stadskärnan. Finns 
balkonger mot havet!

• Bostadsområdet smälter ihop med 
övriga Varberg. Samtidigt internatio-
nell känsla.

• Bebyggelse i norra området runt 
bassängen är positiv. Kan utvidgas 
ännu mer norrut. 

KVARTEREN: NEGATIVT
• Behövs inga kanaler eller nya bad 
när det redan finns mycket vatten vid 
staden. 

• Bostäder i direkt anknytning till nya 
hamnen är dåligt. Hur hanteras bul-
ler?

• För höga hus närmast vattnet, gör 
tvärtom! Ogillar de färgglada husen.

• Tråkig modern arkitektur. Mer tids-
typisk anknytning med stenhus, fäst-
ning och tullhus behövs. Behövs även 
träbebyggelse. Inga studentbostäder 
på bästa platsen vid havet. 

• Kanalerna känn uteslutande besvär-
liga att ta sig över, tar för mycket yta.
Vem vågar släppa ut sina barn när det 
finns kanaler i hela området? Olycks-
risk! Mycket skräp kommer att hamna 
i kanalerna. Kräver stort underhåll.

• Trånga innergårdar i kvarteren. Ger 
för lite ljus. Platta tak är inte positivt!

Om  Mandaworks/Adept:

”Kanalerna känns  
uteslutande  

besvärliga att  
ta sig över.”
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”Rutnätet i bostads
kvarten är vackert  

och anknyter till den  
befintliga staden.”• Inte fint om det blir övervikt av pri-

vata uteplatser.

• Max 2-3 våningar på husen, annars 
försvinner småstadskänslan. 

VERKSAMHET: POSITIVT
• Bra med universitetsförslaget, bra 
att attrahera den typen av institution. 

VERKSAMHET: NEGATIVT
• Redan i dag är det svårt att få befint-
liga evenemang att gå runt, utgå inte 
från för stora planer när det gäller så-
dant i Västerport. 

• Kanske ska fundera på kontor  
i stället för bostäder mot hamnen. 
Känns som att det är minst lika viktigt 
att få in i processen. 

• Måste få in mer kultur i stads delen. 

OFFENTLIGA RUMMET: POSITIVT
• Stadsparken ser fin ut med aktivite-
ter och kultur nära befintligt centrum 
och gamla stationen. Kanalen kan bli 
en avslutande del av en gemensam 
park som bildas av Engelska parken 
och Socitétsparken tillsammans. En 
slags grön lunga. 

• Fint med öppenheten mot havet och 
fästningen. 

• Barnvänligt med många umgäng-
esytor i hela Västerport. Inbjuder till 
uteliv!

• Intressant med de historiska kopp-
lingarna i förslaget. 

• Grönska från norra delen av Väster-
port, hela vägen till den södra delen. 

• Fint att man kan se fästningen och 
kallbadhuset från ”Stadsparken”. 

• Natur, kultur, historia-Varbergs va-
rumärken-syns i förslaget. ”Vattenkul-
turhus” är bra!

• Man bygger ingen vägg mellan vatt-
net och den gamla staden. 

OFFENTLIGA RUMMET: NEGATIVT

• Vill se mer grönska! Förhållandevis 
lite inslag av sådant i det här förslaget. 

• Behövs aktiviteter som passar för 
alla åldrar.

• Finns inget cykelmuseum – lyft 
fram det!

• Binder inte ihop parken vid gamla 
kyrkoruinen. 

• Ingen havsutsikt från gamla tågsta-
tionen ner mot vattnet. Öppna upp 
där!

TRAFIK OCH PARKERING: POSITIVT

• Bra framtida väg runt hamnen.

TRAFIK OCH PARKERING: NEGATIVT

•  Få parkeringsplatser i anslutning 
till området, till bostadshusen och de 
andra platserna. Varbergare vill dess-
utom köra bil till aktiviteter.

• Parkeringslösningen rent generellt 
är dålig för området i det här förslaget. 
Verkar inte vara genomtänk i anslut-
ning till nya tågstationen. 

• Skulle önska att Engelbrekts gatan 
fortsatte med fri sikt ända ner till  
havet.

• Måste finnas fler parkeringsplatser 
för turister och tillfälliga besökare. 

• Saknar cykelbanor och ett cykelcen-
trum. Kan få ta mer plats!

• Inte bra med inplanering av biltrafik 
– låt bilarna stå i parkeringshus längre 
bort. 

• Befintliga gator går inte hela vägen 
ner till hamnen.  

Om  Mandaworks/Adept:
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KAJ OCH HAMN : POSITIVT
• Inramningen med ”Hamnlagunen” 
gör den tillgänglig och inbjudande. 
Öppnar upp för sjudande aktiviteter 
året om. Den flytande promenadbryg-
gan blir ett trevligt ställe att promene-
ra på. .Snyggt! Känns ombonat. Posi-
tivt att kunna gå runt loopen och inte 
bara längs med havet. 

• Bra med en förlängning av Strand-
promenaden.

• Tänk på materialval. Det får inte bli 
halt och måste hålla för  vind och vå-
gor.

• Oregelbunden kajlinje är fint. Flyt-
bryggor verkar bra, det bjuder på liv 
och rörelse.

• Bra att redan nu agera för den fram-
tida vattennivåhöjningen, mervärde 
för alla!

KAJ OCH HAMN: NEGATIVT 
• Flytande promenaden innebär att 
det blir för mycket kaj och det känns 
instängt. Kontakten till den tidigare 
hamnen försvinner. Det blir för små-
skaligt. 

• För lite plats för picknickar mellan 
kajen och bostadshusen. Bevare oss 
för vassen!

• Stänger igen hamnområdet, tar inte 
hänsyn till nuvarande småbåtshamn 

och behoven av kran och lyft av båtar. 
Dåligt att ta bort fria vattenytor för oss 
seglare!

• Gästskeppskaj och slussar känns 
onödigt – öppenhet mot havet är 
mycket bättre!

• Att koppla ihop Farehamnen med 
befintliga hamnpiren är en god tanke 
– men bryggorna hamnar i en väldigt 
utsatt miljö. Klarar de en ”Gudrun”?

• Färjelägets placering. 

KVARTEREN: POSITIVT
• Mycket grönt i och på byggnaderna 
vilket ser trevligt ut, bra för luftkvali-
teten i stan. En grön omgivning är häl-
sosamt för själen. Härligt att naturliga 
material får ta plats. 

• Bra kvartersrutnät. Snygg arkitek-
tur, brutna tak, färg och materialval. 
Varbergskänsla.

• Varierad bebyggelse. Tycks planeras 
bostäder som passar alla – det är bra!

KVARTEREN: NEGATIVT
• Hushöjderna centralt är för höga. 
Bygg högre mot nya stationen och Get-
terövägen. Lägst hus närmast vattnet. 
Måste finnas balkonger!

• Inte bra om det bara byggs för dem 
som har mycket pengar. Leder till seg-
regation!

VERKSAMHET: POSITIVT
• Flytande marknad är mycket bra! 
Trevligt med kafé och restauranger. 

• Förstärker Varbergs varumärke med 
spa, surfkultur, småbåtsliv, kajak, ma-
ritimt centrum, bad och naturrum etc.

VERKSAMHET: NEGATIVT
• Hela Västerport innehåller för myck-
et kringaktiviteter och själva bostäder-
na är lämnade lite åt sitt öde i presen-
tationen. Saknar lugnet i miljön, för att 
bara njuta!

• Viktigt med saker att göra på vin-
tern,  inte bara tänka sommaraktivite-
ter. 

OFFENTLIGA RUMMET: POSITIVT
• Att det förs in platser för kreativitet 
där förutsättningarna inte är satta i 
dag.

• ”Halliforniahallarna” är jättebra. 
Kan fungera som ett företags-, entre-
prenör- och aktivitetscenter för krea-
tivt arbete. Här inne kan man få göra 
och testa olika saker, ungdomligt och 
fräscht. Bra med miljöer för oömma 
aktiviteter – hobby, snickra, trädgård, 
odla och kompostera exempelvis.  
Föreningar möter befolkning. 

• Mycket inslag av natur. Grönområ-
det mellan kallbadhuset och tullhuset 
är fint. 

Om  EG Architects:

”Växthus och  
surf bassäng  

stärker Varbergs  
varumärke som  
aktivitetsstad.”
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”Halliforniahallens  
placering är för  

central, kan bli stökigt 
med mycket  

ungdomar. Lägg  
den längre norr ut  

i stället.”
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• Finns en känsla av strandliv, det är 
positivt. De flytande bassängerna är 
fina, någon kunde vara uppvärmd vin-
tertid för varma bad! Huvudvikt på re-
kreation är bra!

• Förslaget binder ihop hela området 
och det är en fin lösning. 

• Ger en känsla av småstads bebyggelse 
vilket är positivt. 

• Vattenscenen är fin och surf-
maskinen känns bra! 

• Ett mycket tilltalande förslag där 
man verkligen tänkt på att skapa 
en levande stadsdel för människ-
orna! Kommer att göra Varberg till 
en attraktiv stad även för besökare  
i alla generationer. En lagom  
dosering av vattenkulturcenter. 

• Ser en tydlig koppling i det här för-
slaget till befintlig stad. 

  

• Fint med orangeri och takodling/
takterrass. Häftigt med en linbana till 
Getterön.

• Att belysa barnvänlig mobilitet  
är bra. Skapa många fria ytor med luf-
tig känsla.

OFFENTLIGA RUMMET: NEGATIVT
• För stor inriktning på barn. Behövs 
inte bassänger när havet finns strax 
intill. 

• Känns stökigt med det kringbyggda i 
havet. Känns inte som Varberg.

• Inte så mycket grönområden  
i det här förslaget. Oinspirerat. 

• Träkonstruktionen vid ”Vatten-
kulturhuset” ser ut att skymma  
eller distrahera vyn av fäst-
ningen, Varbergs stolthet. Detta  
kulturarv måste skyddas från  
diverse störande objekt eller byggna-
tioner i omgivningen. 

• Saknas utegym, skejtområde, hand-
bolls- och fotbollsplaner för fysisk ak-
tivitet. 

• Känns för dyrt med ”Blå Park”, 
”orangeri”, ”vattenscen” och ”Hallifor-
niahallar”.

• ”Hallifornia-hallens” placering är  
för central, kan bli störande med 
mycket ungdomar. Lägg den längre 
norrut istället. 

• Campus-området är redan i dag   
dött på sommaren, bara studentakti-
viteter.

TRAFIK OCH PARKERING: POSITIVT 
• Befintliga gator går hela vägen 
ner till kajkanten. Bra med bilfritt  
i vissa delar.

• Förslaget sätter cykeln i centrum och 
det är bra!

• Positivt att man använder gam-
la järnvägsutrymmet till trafikled! 
Känns genomtänkt!

TRAFIK OCH PARKERING: NEGATIVT
• Bygg inte gator för bilar – bygg rejäla 
parkeringshus i stället. 

• Fel att stänga ute bilar i stan. Ju mer 
stan ska förtätas, desto färre bilar vill 
man ha i centrum. Den ekvationen går 
inte ihop. Bredda bilvägarna, minska 
trafikstockningar, bygg fler garage un-
der husen. 

• Parkeringslösningar presenteras då-
ligt, biltrafik i området bör undvikas! 

Om  EG Architects:



Stort tack till alla 
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