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Nytt nationellt mål för arkitektur, form och design 

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla 
ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma 
miljön. Det ska uppnås genom att:

• hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska 
överväganden,

• kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,

•

• estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 
utvecklas,

• miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och

• samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt.

Sveriges riksdag, maj 2018



Stadsutvecklingsprojektet

Utgångsläget

Möjligheter och utmaningar

Omgivning

 Illustrationsplan helhet

Illustrationsplan etapp 1

Kvarterstruktur och aktiva fasader 

Stråk för möten och rörelser



spår i hamnområdet. Till exempel färger, former, material eller andra intressanta detaljer som 
kan föras vidare till utformningen i Västerport. Analysen av workshopresultaten, tillsammans 
med historiska foton från hamnmiljön har varit viktiga underlag för gestaltningsprogrammet.                                       
Läs mer sida 20-21 och Bilaga "Genius Loci". 





I mars 2016 tog kommunstyrelsen ett 
Inriktningsbeslut för stadsutvecklingsprojektet. 
Inriktningsbeslutet är en vägvisare och ett styrande 
ramverk för stadsutvecklingsprojektet och för 
samspelet mellan hamn och stad. 

Hållbarhetsprogrammet för Västerport är politiskt 
beslutat. Det är också ett levande dokument som 
har uppdateras i samband med detaljplanerna för 
etapp 1. Syftet är att styra stadsdelens utveckling 
i en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar 
riktning. Ett av målen för hållbarhetsprogrammet 
är att Västerport ska bli ett föregångsexempel inom 
hållbar stadsutveckling. Hållbarhetsprogrammet 
hanterar såväl konkreta krav vid nybyggnation som 
hur medverkande aktörer ska samarbeta och vilka 
arbetsrutiner som gäller i projektet. Projektet kommer 

stadsdelar.

Västerport har ett öppet och transparent arbetssätt. 
Dialogen är central i de val som görs i projektet. 
Medborgardialoger, externa och interna workshopar, 
inbjudna samtal och arbetsmöten ska få sätta avtryck 
i det byggda Västerport.

Den första medborgardialogen om det framtida 
Västerport genomfördes under 2014 och 
sammanfattades i ”Tillsammans skapar vi världens 

2016 i samband med att tre parallella arkitektförslag 
togs fram för den framtida stadsstrukturen i 
Västerport.

Inför gestaltningsprogrammet 2018 har en barndialog 
genomförts. Syftet med dialogen var att höra barnens 
egna perspektiv om vad de önskar att Västerport ska 
innehålla.

gestaltningsprogrammet (GP) få en gemensam 
målbild att jobba efter i planering, projektering och 
byggskeden. I Varbergs visions anda ska stadsdelen 
andas nytänkande och mod. Målen med GP är att:

1. Fördjupa planprogrammets 
ambitioner avseende funktioner, innehåll och 
utformning.

2.  Fungera som ett stöd för kommunens 
arbete vid planering, projektering och 
byggnation av allmän platsmark.

3. Fungera som en gestaltningsmanual 
för byggherrar, fastighetsutvecklare och andra 
intressenter på kvartersmark. 

Gestaltningsprogrammet är en bilaga till detaljplanen 
för Västerport etapp 1. GP är ett åtagande som 
kommunen och byggherrar ansvarar för gemensamt. 
GP ska betraktas som en överenskommelse mellan 
de medverkande parterna. Avsteg från programmet 
ska alltid motiveras. Förändringar ska inte sänka eller 
motverka beskrivna stadsbyggnadskvaliteter. 

Granskning av hur delprojekt inom Västerport 
efterlever GP kommer genomföras i olika skeden, 
till exempel vid markavtal eller bygglovsansökan. I 
markanvisningsprocessen ska gestaltningsprogram 
och hållbarhetsprogram efterföljas. GP ska vara ett 
levande dokument och ska utvärderas och uppdateras 
efter varje deletapp i utbyggnaden av Västerport. 

Tre viktiga projekt för det växande Varberg är 
Västerport, Farehamnen och Varbergstunneln. 
Dessa tre projekt möjliggör varandra och frigör 
mark för att Varberg ska kunna närma sig havet. 
Barriären som järnvägsspåren har utgjort försvinner 

industrihamnen sin verksamhet norrut mot Getterön 
och ytor för bostadsbyggande, samhällsservice och 
publika verksamheter ges plats i den nya stadsdelen 
Västerport.



Dagens kaj på +1.9 meter över havet (m.ö.h). behöver 
höjas till +2,3 m.ö.h. Byggnaderna kommer ha 
en färdig golvhöjd på +3,0 m.ö.h. Det betyder att 

av nycklarna till att skapa en god gestaltad miljö 
är att hantera höjdskillnaderna i Västerport på ett 
genomtänkt sätt. Bergsmassor kommer att placeras 
i Hamnbassängen  för att fungera som mothåll mot 
kajstråket så att skred kan förhindras när det nya 
stadsområdet byggs ut. 

Västerport ligger i direktkontakt med havet. På 
samma sätt som havet är en fantastisk tillgång så 

både utemiljö och byggnader. Stadsdelen ska kunna 
hantera de hårda vindarna och det stormande havet, 
men samtidigt inte bygga bort horisonten och den 
stora utblicken över vattnet. Områdets gestaltning 
ska planeras med god förståelse för konsekvenser av 
framtidens stigande havsnivåer.

och fotgängare ska prioriteras. Räddningstjänst, 
sophämtning i kvarteren, färdtjänst och leveranser 
ska kunna komma fram till fastigheterna inom 
planområdet. Leveranser bör förhålla sig till fasta 
tider.

hamnverksamhet gör att området kommer utsättas 
av olika bullerkällor. Bullerdämpande åtgärder kan 
bli aktuellt för att skapa goda bostadsmiljöer och 
tysta kvartersgårdar. Att använda bullerreducerande 

bullerskärmar, gröna tak eller vegetationsskärmar kan 
bli aktuellt i projektet. 

Varbergs nya stationsområde har en direkt inverkan 
på utbyggnaden av Västerport. Stationen som 
bytespunkt, stationen som mötesplats och stationen 
som del i staden beskrivs i "kvalitetsprogrammet 
för Varbergs nya stationsområde". Aktuellt 
gestaltningsprogram ska visa hänsyn till de fyra 
karaktärsorden: Levande, Hav, Grönskande, Sten 
som togs fram i samband med detaljplanen för 
Varbergstunneln. Kvalitetsprogrammet tillhör 
Varbergstunnelns detaljplaner. 

Strukturplanen för Västerport togs fram 
efter dialogprocessen kring de tre parallella 
arkitektförslagen för stadsdelen. De delar av förslagen 
som uppskattades av många omvandlades till sex 
bärande ideer, se nedan, som har format det slutliga 
förslaget i planprogrammet. 

Kajstråket / strandpromenaden. Att knyta 
ihop strandpromenaden i söder med Naturum och 
Getterön i norr.

Diagonalen. Siktlinjen och rörelsestråket mellan 
fästningen och den nya stationen.

Inre stråket. Ett inre vindskyddat stråk och en 
lekfull bostadsgata med arbetsnamnet Barnens 
boulevard.

Sammanlänkad stad. Skapa nya siktlinjer mot 

Västerport.

Platser, parker och stråk. Social hållbarhet är 

en avgörande roll för hur väl stadsdelen kommer 
fungera som hela stadens vardagsrum.

Utfyllnad hamnkajen. En viss breddning 
av Västerport som skapar en rumslighet kring 
hamnbassängen.

Läs mer i Planprogram för Västerport, godkänd 2018 
-06-19.



Västerport blir en utveckling av stadskärnan i 

tunnel försvinner den barriär som länge skiljt 
centrumkärnan från havet. 

Söderut möter Västerport den gamla rutnätsstadens 
centrumkärna. Kvartersbebyggelsen är mestadels 
i 2-3 våningar. Stadskärnan är ett riksintresse för 
kulturmiljövården och speglar den strategiska 
betydelsen för Danmark under medeltiden, men 
framförallt svensk stadsbyggnad under 1600-talet och 
utvecklingen under 1800-talet i bad- och kurortens 
spår.

Österut ligger "esplanadstaden" som också är ett 

stationshuset från 1880, "Tvillinghusen" längs 
Eskilsgatan och stadshusbyggnaderna. 

I nordöst ligger ett verksamhetsområde med 
bl.a. Monarkfabriken, ett område som håller på 
att omvandlas till blandstad. Norrut fortsätter 
industrihamnens ytor fram till Getterövägen och 
Naturum.

Strandpromenaden, havet och fästningen är 
tre viktiga identitetsmarkörer för Varberg och 
kommer vara en del av Västerports kvaliteter. Den 
framtida stadsdelen möter societéts/kallbadhus/
fästningsområdet. Ett av Varbergs mest attraktiva 
stråk, som sträcker sig från torget mot gästhamnen 
sammanlänkar Västerport med stadskärnan. Stråket 
präglas av välbevarad trä- och stenhusarkitektur, 
huvudsakligen från 1800-talet. 

Varberg är präglad av sin närhet till vattnet, ett 
pärlband av platser mellan Apelviken i söder till 
Getterön i norr, fyllda med aktiviteter vid och 
i vattnet. Sandstränder, surfvikar, nakenbad, 
utomhuspool, hopptorn, bastubad, fågelreservat, 
familjestränder och klippbad. Industrihamnen är den 
delsträcka som idag inte är tillgänglig.

Ett helt nytt ledningsnät för infrastruktur byggs i 
Västerport. Utbyggnaden omfattar ledningar för el, 

som ur ett utformnings -och hållbarhetsperspektiv 
bör sparas, återanvändas och / eller återskapas. En ny 
placering av detalj nummer 1 - 6 (se foton) kommer 
att preciseras under förslags-och projekteringsarbetet 
av området. Följande objekt önskar projektet 
bibehålla:

(1) Kajens betongkonstruktioner/fendrar som 
Stenafärjan har lagt an emot. Om de inte kan stå kvar 
ska fendrarna återskapas i ny design. 

(2) Kajstenen utmed hamnen. Återanvänds längs 
kajstråket för att bland annat hantera höjdskillnader. 

(3) Förankringsringarna utmed kajen återanvänds i 
de skick de har idag. 

(4) Förtöjningspollare och ev. gjutjärnskrokar.
Återanvänds efter ny målning. 

(5) Järnvägsrälsen återanvänds. Rälsen behöver lyftas 
och återplaceras i nytt höjdläge. 

(6) Om möjligt återanvänds stoppbockar på lämpligt 
ställe utmed återplacerade spår. Stoppbockar behöver 
målas.

(7) Fartygsslipen. I den norra delen av 
hamnbassängen ska om möjligt den gamla 
fartygsslipen återanvändas och integreras i den nya 
utformningen av kajstråket i etapp 3. 

Byggnader som kan återanvändas med ny funktion, 

(8) Pappersladan som ligger inom delområdet för 
etapp 2, mitt i hamnområdet. Byggnaden är runt 
10 000 kvm. och används för tillfällig förvaring av 
pappersvaror.  Ett skärmtak på 1 500 kvm fungerar 
som uppställningsyta för godståg. Hallen är för 
Varberg en unikt stor bygnadsvolym. Temporär 
användning av byggnaden är möjlig. 

(9) En triangelformad byggnad på cirka 1 500 kvm 
är placerad i Norra Västerport. Formen och volymen 
gör att byggnaden är intressant att omvandla med 
ny funktion. En utredning bör göras innan rivning
om byggnaden kan få en tillfällig eller permanent 
användning. Byggnaden blir tillgänglig i etapp 3. 





Tullhuset byggdes 1883 av stadsingenjör Henrik 
Holmberg. Med ökande utrikeshandel under andra 
halvan av 1800-talet, fanns behov av större och bättre 
lokaler. Tullhuset är en tegelbyggnad av gult och rött 
tegel och är rik på detaljer. 

Husen utmed Sjöallen är låga enkla 
hamnmagasinsbyggnader, byggda i trä och målade 
i olika nyanser av blått, grått och gult. Det större 
murade spannmålsmagasinet uppfördes 1874 och 
fungerar idag som konsthall, keramikverkstad 
och ateljéer för glas och silversmide. Det är en gul 
tegelbyggnad inspirerad av medeltida byggnadskonst. 
Vid tidpunkten för magasinets uppförande sträckte 
sig hamnbassängen betydligt längre inåt framför 
byggnaden, vilket förklarar byggnadens placering. 

Campus utbildningslokaler byggdes ut under två 
etapper, den första stod klar 2005 och den andra 
2008: Byggnadernas volymer har inspirerats av gamla 
magasinsbyggnader, men givits ett modernare uttryck 
i fasadutformningen med puts och glas.

stadsmiljö har sektioner och visualiseringar tagits 
fram. Ett speciellt fokus har varit att visa hur en högre 
byggnad i etapp 1 kommer upplevas från strategiskt 
utvalda punkter i Varberg. 

Redan på medeltiden fraktades gods till och från 
Getakärr, staden Varbergs föregångare. Kyrkoruinen 
öster om planområdet är ett spår från denna tid. År 
1844 tog Varbergs stad över ansvaret för hamnen, 
det muddrades och en ordentlig hamnpir byggdes. 
År 1880 öppnades järnvägen till Borås som blev en 

ökade och man importerade lin, bomull, stenkol, 
lysolja, foder, gödsel och kolonialvaror. På export gick 
trävaror, huggen sten och spannmål. 

1904 står en 200 meter lång stenkaj färdig i Varbergs 
hamn, byggd norrut med kolgård och cisterner för 
lysolja. Borås Kolimport sätter upp en rälskran mellan 
kaj, järnvägsspår och kolgård år 1912.

På 1930-talet förlängs kajen ytterligare 130 meter 
norrut och hamnpiren byggs ut. Vattendjupet ökas 
och muddermassor används bland annat för att bygga 

Den kommunala marken där Västerport byggs 
karaktäriseras av tre tydliga delområden med 
olika funktion och innehåll, Innerhamnen, Hoken 
och industrihamnen. Industrihamnen präglas av 
stora lastytor, lagerlokaler och lastfartyg. Största 
exportprodukten från hamnen är sågade trävaror och 
pappersmassa.

Hoken fungerade tidigare som en del av godshamnen, 

Halmstad. Färjeterminalen är en enkel träbyggnad 
där hälften av en tidigare båghall är inbyggd. Den 

är idag riven. 

Kajen runt innerhamnen renoverades mellan 2014-
2016 med bl.a ny markbeläggning, specialdesignade 

den så kallade Kajgången. Hamnmagasinet och 
Tullhuset ingår i en kulturmiljö av riksintresse och 
är redovisade som byggnadsklass 1, kulturhistoriskt 
särskild värdefulla byggnader som inte får förvanskas. 



Gulmarkerat område beskrivs i 
gestaltningsprogrammet.
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Att anknyta till stadskärnan, fånga den trivsamma 
"Varbergskänslan". Respektera platsens historia, dess 
omgivning och dess kulturarv. Våga sätta nutidens 
prägel, det vi bygger idag utgör morgondagens 
kulturarv. Historia och nutid omtolkas och färgar av 
sig på framtiden. 

Lasta, Lossa, Stuva, Trava:                                         
Orden sammanfattar hamnens historiska verksamhet, 
ett gestaltningskoncept som ska prägla kajstråket i 
Västerport och kan inspirera byggnadsarkitekturen. 
Kajen som en plats där varor från världens alla hörn 
har travas upp och stuvats om, lastats och lossats in 
och ut ur magasinsbyggnaderna. 

Kontakten med vattnet, ljuset från väster och havets 
speglingar är kvaliteter som arkitekturen i Västerport 
ska förvalta väl. Materialen är hållbara och åldras 
vackert och värdigt över tid. Material som klarar ett 

Levande, hav, grönskande, sten:
Karaktärsord som sammanfattar en identitet som 

och utformning i stadsdelen. 

Levande - "Rösterna från de som bor i kommunen 
ges plats i utformningen och framställs med 

Hav - "Varberg är vatten. Vattenljus och 

bubblar, porlar och droppar".

Grönskande - "Varberg är varmt. Här råder en 
avslappnad känsla av strand, sand och sommar, 
året om". 

som spännande kontraster och associerar 
till kulturhistoria, hantverkskunnande och 
strändernas klippor." 

"God arkitektur berikar staden och håller för 
tidens tand. En väl avvägd helhet där alla 
aspekter är beaktade, såväl historiska som 
tekniska, ekonomiska, ekologiska, kulturella, 
estetiska, sociala och humanistiska (från 

Västerport. Ett samspel mellan en balanserad bas 
och utropstecken i form av signalbyggnader som
skapar spänning och dynamik. En bas betyder inte 
att området saknar variation. Variation mellan 
fasaduttryck, våningshöjder, typologier är viktig 
för helheten. En bas ska bidra till upplevelser i 
ögonhöjd och berika stadsbilden. Alla hus kan 
inte skrika men inget hus ska vara ointressant. 
Den enskilda byggklossens bidrag till den större 
helheten kommer utvärderas och vara en avgörande 
faktor i ett bedömningsarbete, exempelvis vid 
markanvisningstävlingar.

På samma sätt som för byggnadsarkitekturen så ska 

Material och former som knyter ihop området och en 
balans mellan repetition och unika lösningar. 

Levande, hav grönskande sten
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En och samma fastighet 
uppdelas med fördel i 

skapar våningshöjder och 
våningsantal en större 
variation i arkitekturen. 
För att skapa dynamik i 
gaturummet kan byggnader 

I detaljplanen regleras 
maximala och önskade 
byggnadshöjder. Inom 
planbestämmelserna

variation. Syftet är att undvika monotoni och att 
skapa väl avvägd variation inom kvarter. En högre 
stadsfront på cirka 5-7 vån mot kajstråket och Östra 
Hamnvägen och lägre bebyggelse utmed det Inre 
stråket. ”Hängmatteprincipen” skapar på så sätt bra 
ljusförhållande på gårdar och i gaturummet.

En variation av 
innehåll skapas i 
bottenvåningarna.
Kommersiella intressen, 
samhällsservice
eller fritidsbetonade 
verksamheter tillsammans med bostadsservice 
som tvättstuga, verkstad eller cykelförvaring kan 
placeras i bottenvåningen. Cykelutrymmen ska vara 
lättillgängliga och tillräckligt stora för olika typer av 

möta en efterfrågan som varierar över tid.

på några ställen förskjutas i fastighetsgräns. Byggnad 
förskjuts då något in i kvarteret. Utskjutande och 

och ökar variationen. Sådana kan också bidra till 
utsiktmöjligheter i sidled.

Hörnen på ett kvarter 
är visuellt exponerade 
och kräver speciell 
omsorg. God arkitektur 
och detaljutformning 
är särskilt viktig 
här. Kvartershörnen 
erbjuder ofta bra lägen 
för verksamheter i 
bottenplanet.

Entréer på relativt täta 
avstånd, vänds mot 
gaturummet, viktiga för 
stadsbilden och påverkar 
upplevelsen av trygghet. 
Så många trapphus 
som möjligt bör vara 

* illustrationen visar ett principkvarter och inte 

genomgående från gata mot gård för att skapa rörelse 
utmed hela kvarteret. Varje fastighet bör ha en stor 
portik/passage in till kvartersgården. Ingångspartier 
markeras med omsorg vilket bidrar till identitet och 
bättre orienterbarhet. Undantag kan ske där lokaler 
kräver större ytor mot gata. 

Öppna och aktiva 
bottenplan i gatunivå 
bidrar till en levande 
gatumiljö. Det är en 
utgångspunkt som ska 
gälla för alla byggnader, 
men förutsättningarna 
är olika beroende på 
läge. Lokaler som en del av bottenvåningen ska 

människor.



Kantzonen, där byggnad möter mark, kan bidra 
positivt till en levande, upplevelserik och trygg 
miljö. Transparenta möten mellan inomhus - och 
utomhusmiljöer, hänsyn till att staden ska vara 
tillgänglig för alla, att människor upplever staden 
i ögonhöjd och att Västerport ska bli hela stadens 
vardagsrum. Tänk på att barn upplever staden i en 
annan ögonhöjd än vuxna gör.

Utefter kajstråket och längs tvärgator kommer det 
uppstå en höjdskillnad mellan stråk och entrézon 
på cirka 50 cm. För stadsmiljön är det viktigt att 
höjdskillnaden inte skapar en distans utan utformas 
på ett sådant sätt att mervärden skapas för kajstråket 

kunna utvidgas eller krympa, kunna möbleras, rymma 

Fastigheterna i kvarteren innehåller olika funktioner, 
vilket gärna får avspeglas i arkitekturen. Här 

olika typer av verksamheter i bottenplan, 
utrymmen för bostadskomplement, bokaler 
etcetera. Funktionsblandningen stödjer målet att 
Västerport ska vara socialt hållbart. Läs vidare i 
hållbarhetsprogrammet.

Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn till 
arkitektoniska kvaliteter hos omgivande bebyggelse, 

mot fästningsområdet och hamntorget kan synliga tak 
fall vara ett sätt att respektera mötet med vattnet och 

ny arkitektur utmed Östra Hamnvägen ska bidra till 
att länka samman gammal och ny stad. 

Fastighetens placering och utbredning inom 
kvarteret påverkar kringliggande fastigheter och 
den gemensamma gårdsmiljön. Förhållandet mellan 
lägre och högre bebyggelse, takets utformning 
etcetera ska optimeras för att ge goda solvärden 
och vistelsekvaliteter, såväl i gaturummet som på 
gemensamma kvartersgårdar. Byggnadernas höjd i 
ett kvarter ska därför alltid väljas i relation till vilka 
kvaliteter som kan skapas på gården och gatan.



Hamntorget ligger utmed kajstråket och fungerar 

Torgets karaktär inspireras av den tidigare 
hamnverksamheten avseende materialval och 
utrustning. Innerhamnens utformning ska vävas 
samman med den redan omgjorda innerhamnen. 
Fastigheterna runt torget, Campus i söder och 
kvarteret öster om torget ska tänkas in som en 

eftermiddags- och kvällsol. Platsen passar väl för 
tillfälliga evenemang och stadsfester. Konst ska kunna 
placeras på torgytan. 

Siktlinjen mellan nya stationen och fästningen 
öppnas upp med en torgbildning mitt på diagonalen.
Kopplingen till fästningen ska synas i gestaltningen av 
torget. Lilla torget har ett läge där bottenplanet kan 
vara riktade till både boende och besökare t.ex. genom 
restauranger, caféer och andra verksamheter. Torget 
ska erbjuda en kontrast till Hamntorget, ett intimt 

plats för spontana kulturaktiviteter i mindre format 

Belysningen på torget är karaktärsskapande. Konst 
ska kunna rymmas på torget. 

Hoken är en plats präglad av naturens krafter i form 
av vind, sol och vatten. Att skapa utblickar över 
hamnområdet, med möjlighet att blicka ut över 
innerhamnens vågbrytare ska efterstävas. Utmed 

turisthamnen idag, även efter en eventuell höjning av 
kajkanten. Stenas kraftiga avbärare/fendrar av betong 
återskapas med en nutida design, som en påminnelse 
om tidigare verksamhet. En framtida publik byggnad 
på Hoken kommer att prägla platsens utformning, 
funktion och innehåll. Gestaltningsprogrammet 
kommer uppdateras när en utredning kring framtida 



verksamhet är genomförd. Stenaterminalens båghall 
är idag inbyggd i terminalbyggnaden och kan 
eventuellt återanvändas i den framtida arkitekturen.

Västerports gröna lunga. Möjliggör kontakt mellan 
kajstråk och Inre stråket. Parken mitt i området blir 
en mötesplats för stadsdelens invånare och besökare. 
Parken ska kunna rymma en större gräsyta för 
picknick och solbad. Vacker ljussättning för året-runt-
användning. Ett lekfullt innehåll, unik design och 
intressanta detaljer.

Det är avgörande för parkens attraktivitet att 
dagvattenhantering och vistelsevärden går hand 
i hand vid utformning. Parkens läge nära vattnet 
ska ses som en potential att nyttja vattnet till nöje 
och motion. Ett gott mikroklimat ska skapas i 
parken. Mindre byggnader, för förvaring, utlån av 
leksaker, cyklar eller kanoter och/eller för vindskydd. 
Parkdesignen ska vara modern men får gärna 
inspireras av den historiska kolkajen, som låg strax 
söder om området. 

Att bygga en hållbar stadsdel innebär bland annat att 
många tekniska och sociala behov behöver hanteras 
av grönytorna i stadsdelen. Omhändertagande 
av dagvatten, utrymme till rörelse och motion i 
närmiljön, sociala ytor, lek- och aktivitetsytor, 
evenemangsplatser, plats för stadsodling medmera. 
Platsen strax norr om Hamnbassängen, Norra 
Västerport behöver stödja Västerport med markytor 
och funktioner som bidrar till målet om att bygga en 
hållbar livsmiljö.

En av de mest spektakulära vyerna över Västerport 
är längs vattnet med överblick över hamnbassängen 
och staden med fästningen som fondmotiv. Platsen 
har potential att blir en "dragare" för Västerport, 
människor och rörelser kommer genereras till 
området, om rätt typ av innehåll får ta plats. 

Genom Norra Västerport planeras för ett 
upplevelsestråk, läs inriktningsbelut Västerport, som 
ska binda samman strandpromenaden i söder med 
Getterön och Naturum i norr. Upplevelsestråket är en 
del av stadens utpekade grönstråk och kommer bidra 

kommer att fördjupas i samband med utredningar 
kring Norra Västerport och framtagandet av en 
detaljplan för området.



I alla deletapper av Västerports utbyggnad kommer 
det 600 meter långa kajstråket med sin kontakt till 
havet att vara ett signaturstråk för stadsdelen. Kajen 
ska återerövra sin roll som mötesplats och bli en ny 
destination för Varberg, värt en resa i sig. 

Människor kommer nyttja kajstråket som en 
förlängning av den idag mycket välanvända
strandpromenaden. Kajen måste därför ha utrymme 
för promenad, motion och rekreation, plats nog 
för barnvagnar, rullatorer, inlineåkare, cyklister 
eller andra rörelser på hjul att kunna mötas utmed 
sträckan.

Kajstråket kommer under sträckan att möta vattnet 
på olika sätt, genom en klassisk kajkant eller genom 
en mjukare övergång från marknivå till havsnivå. 
Stråket kommer att binda samman tre publika 
mötesplatser, Hamntorget, Kajparken och Norra 
Västerport.

Bredden på kajen delas upp i tre zoner. En lugnare 
möblerings-och promenadzon. En rörelsezon och en 
fasadzon, där höjdskillnaden mellan kaj och färdig 
golvhöjd ska tas upp. 

Kajsträcka 1 - Innerhamnen. Sträckan har en rak 

innerhamn, delvis som starten på det nya kajstråket 

Kajsträcka 2 - Dagvattenrening. Kajkant med 
träbryggor i olika nivåer. Under bryggorna och ut i 
vattnet kan dagvatten från staden renas med hjälp 

Kajsträcka 3 - Den lekfulla Kajparken Parkytan
i Västerport tillsammans med kajen bildar en 
gemensam mötesplats. Möjlighet till direktkontakt 



solbad. Inspiration till utformning kan hämtas från 
den Varbergs Kolkaj, en historisk referens i området.

Kajsträcka 4 - Stillhet och pedagogik. Sträckan
mellan Kajparken och Norra Hamnbassängen ska 
präglas av ett lugnare möte med vattnet. Platser 
skapas för stillhet och avkoppling. Pedagogiska inslag 
kopplat till vatten passar väl in längs sträckan. 

Kajsträcka 5 - Mjuk övergång till vattnet. Vid
Norra Hamnbassängen ges möjlighet för många 
människor att vistas på samma plats samtidigt. 
Platsen blir en dragare. Utformas med en mjuk 
övergång mellan kaj och vattenyta, med inspiration 
från båtslipen i området. 

Kajsträcka - Industripiren. Genom att utnyttja 
yttersta delen av Farehamnens östra kant kan det 
eventuellt bli möjligt att röra sig ut på den norra 
piren. Industripiren förändras så lite som möjligt. 

Det inre stråket är en mer vindskyddad gata 
som kommer vara präglad av bostadsmiljön och 
vardagslivet i stadsdelen. Stråket går under namnet 

utrymme för en lekfullhet som ger gatan dess 
karaktär. Belysning kommer vara en viktig kvalitet 
och ger ett året-runt-perspektiv. I marken ligger några 
av Varbergs största ledningar. För att gatumiljön ska 
bli en attraktiv och trygg miljö behöver ledningar, 
möblering och utrustning samordnas, och markytorna 
behöver samnyttjas. 

Diagonalen är en gata som kommer bidra till god 
orientering i området genom mötet mellan gammal 
och ny stad. Gatan sträcker sig på tvärs alla andra 
riktningar i stadsdelen och skapar ett siktstråk mellan 
det nya stationsområdet och fästningen. Siktstråket 
ska markeras i utformningen av gatan och val av 
markmaterial ska tala till fästningens materialitet. 

I Norra Västerport kommer ett upplevelsestråk att 
fungera som den sammanbindande länken mellan 
strandpromenaden/kajstråket i söder till Getterön 
och Naturum i norr. Upplevelsestråket ska få en 
unik utformning som ett gång-och cykelstråk i en 
omgivning där ekosystemtjänster präglar innehållet. 
Ekosystemtjänster som dagvattenhantering, 
stadsodling, spontanidrott och rekreation. 
Ekosystemtjänster som stödjer de verksamheter som 
kommer etableras i det framtida Norra Västerport.







placering och storlek på husets fönster sätts i relation 
till omgivningen, speciellt på bottenvåningen.

Balkonger

I Västerport undviks "balkongarkitektur", när hela 
fasaden får påhängda glaslådor och arkitekturen 
försvinner. Indragna balkonger, franska balkonger 
eller andra typer av uterum som kan bidra till en 
positiv stadsbild kommer förordas. 

Sockel

Alla byggnader är extra känsliga där byggnaden 
möter marken. Väder och vind, snö och slask och 
hundar som urinerar belastar sockeln hårt.  I Varberg 
är granit ett vanligt material för husets sockel.  I 
Västerport får gärna sockelvåningen bli en viktig del 
av arkitekturen och bidra till bottenplanens variation 
och detaljeringsnivå. En markerad bottenvåning/
sockelvåning spelar roll för hur spänstig en byggnad 
upplevs.

God bostad

Bostaden ska vara väldisponerad med god 
ljusfördelning. Funktioner i bostaden ska lösas på 
ett smart och väl gestaltat sätt. Den inre miljön 
ska erbjuda god tillgänglighet med mera. Fri höjd 
bottenplan ska vara minst 3,5 meter. Fri höjd 
våningsplan ska vara minst 2,5 meter. 

Inte bara bostad 

Publika byggnader, lokaler för samhällsservice, 
bostadsservice och andra verksamheter ska vara 
ändamålsenlig och funktionell, dess disposition, 

Smarta, humanistiska, tekniska eller estetiska 
lösningar som utvecklar arkitekturen i en unik 
riktning. Vad tillför arkitekturen i Västerport till 
morgondagens kulturarv? 

Arkitektur idag behöver hantera hållbarhets-och 
klimatmål och kulturhistoriska värden utan att 
skönhetsvärden och funktionalitet går förlorade. En 
utveckling som Västerport eftersträvar. Läs mer om 
hållbarhetskriterier i Hållbarhetsprogrammet för 
Västerport.

Materialval och kulörer samverkar till en önskad 
karaktär. Höga krav kommer att ställas på 
fasadutformning med avseende på arkitektur, teknik 

utsatta läget nära havet, material som åldras med 
värdighet. Val av material till stommen har stor 
betydelse för byggnadens ekologiska avtryck. 

Den vita färgen hittar man i detaljer men sällan 
på stora ytor. Vanligare är varma, mjuka färger 
inspirerade av havet, graniten och stranden. Stora 
mörka ytor undviks där ljuset kan försämras.

Omsorgsfullt utformade detaljer är viktigt för vår 
vardagsmiljö, men också för långsiktig hållbarhet. 
Det är i detaljerna som den arkitektoniska kvaliteten 
blir extra påtaglig. Ett spel mellan ljus och skugga 
skapas av vinklar och utskjutande delar vilket berikar 
upplevelsen i gaturummet. 

Tak och takfot

Byggnader behöver ett vackert avslut, taket ska 
utformas med omsorg. Synliga takfall ses som positivt. 

med mera inryms under tak. Visuellt dominerande 

övergångar mellan tak och fasad kan förstärka en 
rumslig upplevelse. Men takfotens vara eller inte vara 
handlar om arkitekturens helhetsupplevelse.

Fönster

Fönster påverkar upplevelsen av integritet mellan 





De publika byggnaderna har en huvudroll i att stärka 
kommunens identitet och arkitektoniska särart. 
Kommunen ställer därför höga krav på gestaltningen. 

utrymme för publika byggnader. Där enskilda 
verksamheter tar allmänhetens ytor i anspråk ska 
arkitekturen ge något tillbaka till staden, exempel 
Oslo operahus.

Västerport gillar cykel! Cykelförråd ligger i 
marknivå, är välplanerade och lätta att använda 
för alla. Lokaler i bottenplan kan användas som 
cykelförvaringsutrymmen och vara visuellt synliga 
från gatan. 

är väl belysta, låsbara och placeras där de är 
överblickbara från angränsande byggnader. Vid 
målpunkter i stadsdelen ska olika kvalitetsnivåer av 
cykelparkering erbjudas, från låsbara utrymmen, till 
cykelparkering på mark.

Parkeringshus ska i första hand kombineras med 
andra mer vistelseintensiva funktioner som ökar 
närvaron och förbättrar tryggheten. Första våningen 
i ett parkeringshus ska kunna omvandlas till lokaler 
när nya behov uppstår. 



Varbergs stad behöver nya skolor och en möjlig 
placering kan vara inom Västerport. Skolans potential 
som symbolbyggnad ska utnyttjas och stärkas genom 
god gestaltning. Hög arkitektonisk kvalitet såväl 
interiört som exteriört, och en utformning med 
barnens behov i centrum. Förskolor kan rymmas i en 
byggnad med annan funktion ovanpå, till exempel 
bostäder. Lösningen kan innebära möjligheter till 
samnyttjande av lokaler, till exempel samlingslokaler 
som nyttjas av ett vårdboende på helger och kvällar 
när skolan är stängd. 

Skolmiljön ska ses som en helhet och vara 
utvecklande och hälsosam, lekmiljön och funktionen 
som bostadsgård ska vara välstuderade. En skola 
ska förses med väderskyddad parkering för cyklar, 
cykelkärror och barnvagnar. 

Hotell i Västerport ska erbjuda ett publikt innehåll 
som bidrar till stadsdelens vision om Västerport som 
hela stadens vardagsrum. 

Ett hotell kommer medföra en högdel på 12-14 
våningar. Volymen ska minimera sin skuggpåverkan 
på omgivande fastigheter och hantera vindrörelser 
som höga byggnader annars kan orsaka. Högdelen 
ska vara indragen från viktiga siktlinjer, till exempel 
mot fästningen, för att inte dominera vyn. Högre 
byggnader ska sträva efter att bli en naturlig del av 
stadens siluett och kvartersstruktur. 

När tekniska anläggningar behöver placeras i känsliga 
miljöer ska byggnaden berika sin omgivning. Ett 
tekniskt innehåll behöver inte alltid döljas utan kan 
med rätt utformning bidra till en mer intressant 
och interaktiv miljö. Innovativa lösningar där 
komplementbyggnader inte nödvändigtvis utformas 
som en byggnad och där teknik kombineras med 
sociala värden är eftersträvansvärt.

Pumphuset kommer att byggas utmed kajstråket och 
blir visuellt dominerande i ett läge där Fästningen och 
Getterön är referenspunkter. Placeringen ställer krav 
på att funktionen samordnas med sociala funktioner 
utmed kajstråket. El-och fjärrvärmecentraler placeras 
med respekt för kringliggande stadsbebyggelse. 

Envånings komplementbyggnader och uthus kan 
bli aktuellt på kvartersgårdar. Dessa ska i första 
hand ha så kallade ”gröna tak”. Undantag ges om 
man erbjuder annan form av ekosystemtjänst som 
solpaneler, växthus eller terass. Kvartersgårdar ska i 
så stor utsträckning som möjligt vara obebyggda till 
förmån för en trivsam utemiljö.



Tillgängliga rörelsestråk, god belysning, funktioner 
som cykelförvaring och sopsugsnedkast ska utformas 
med god förståelse för helheten. En gårdsmiljö 
ska innehålla sociala värden i form av uteplatser, 
eventuellt en plats för odling, ett gårdshus eller andra 
former för gemensamma mötesytor. Alla gårdar 
ska innehålla någon form av lekfullhet och fantasi. 
Lekmiljön bör i första hand ge yngre barn 0-6 år en 
möjlighet till lek nära bostaden. 

Gårdsmiljön ska lösa funktioner på ett väl gestaltat 
sätt. Tillgängliga rörelsestråk och entrélösningar, 
mötet inne - ute, både mot gårdsidan respektive 
gatusidan ska vara väl genomtänkta. Cykelplatser kan 
delvis lösas på gårdsytan. Plats för sopsugsnedkast 
ska lösas på kvartersmark. Gården ska bidra med en 
trygg och attraktiv belysning. 

Mervärden skapas genom gröna och blå värden, 
grönytor, rumsskapande planteringar, synlig 
dagvattenhantering. En grönytefaktor ska följas.

Gröna tak kan  bidra med att fördröja dagvatten, 
jämna ut tempraturer, rena luft, erbjuda habitat 
för djur och växter, koppla samman grönområden, 
skapa en bättre ljudmiljö och bidra till en trivsam 
mötesplats. Enligt beräkningar som har gjorts 
genom C/O City har ett grönt tak (35 000 kvm) 
med sedummatta (55 mm) gett en 40 % minskning 

biotopstak 250 mm har gett en reducering av samma 

att investera i ett grönt tak. (Malmö stad, riktlinjer för 
grönytefaktor)

Att aktivera byggnadens tak och skapa möjligheter till 
urban odling eller andra gemensamma ytor på taket 
är intressant för bebyggelsen i Västerport. 

Det ska vara tydligt vad som är privat och vad som 

platsmark. Huvudentréer ska vändas mot den 

kommer i etapp 1 att ligga på allmän plats. Avsaknad 
av förgårdsmark kan utan en genomtänkt lösning 
skapa problem med cyklar som står i gaturummet 
och entrédörrar som slår rakt ut på trottoaren. 
Utformningen av entrézonen kommer därför att 
utvecklas gemensamt under bygglovshanteringen 
och kommer delvis styras genom en fördjupning av 
aktuellt gestaltningsprogram.

I etapp 2 kommer möjligheten till förgårdsmark 
att studeras närmare. Även en liten förgårdsmark 
kan rymma aktivitet som kan pågå direkt 
utanför entrén och möbleras med till exempel 
blomkrukor och en sittbänk. Uteplatsernas syfte 
blir att bidra till en god bostadsmiljö samtidigt 
som gaturummet och kajstråket kan levandegöras. 
Förgårdsmarkens utformning kommer att regleras i 
gestaltningsprogrammet etapp 2. 

För att bygga hållbara stadsmiljöer har verktyget 
grönytefaktor utvecklats. Syftet är att skapa 
ekologiska nyttor för gårdsmiljöer som samtidigt ger 

alla kvartersgårdar i Västerport följa en grönytefaktor 
på 0,6. Då Varbergs kommun inte har en egen 
grönytefaktor så kommer Stockholms stad GYF att 
användas i Västerport. En GYF som har använts i bl.a 
Norra Djurgårdsstaden. 

Exploateringsavtal ska konsekvent innehålla en 
överenskommelse om att detaljplanens grönytefaktor 
ska uppnås. Av skäl som människors hälsa, biologisk 
mångfald, lokalklimat och motståndskraft mot 
klimatförändringar är det en nödvändig åtgärd 
att tillföra gröna kvaliteter av ett visst mått i 
bebyggelsen. Det motiverar överenskommelsen i 
exploateringsavtalen.





En tillgänglig miljö innebär att alla ska ha möjlighet 
att ta sig fram överallt i staden. Konkret betyder 
det bland annat att gångytor ska bestå av släta 
markmaterial. Lutningar får inte överstiga 5 % (1:20). 
Alla ramper i området ska förses med vilplan och 
handledare.

Ytan framför en entre ska inte luta mer än 2%  för 
att klara tillgänglighetskrav. Entréer till soprum 
behöver vara tillgängliga och genomförs med släta 
markmaterial.

Ledstråk ska samordnas med övrig gestaltning och 
vara en del i platsen och stråkets utformning. Genom 
att nyttja strukturskillnader mellan hårdgjord yta 
och gräsyta eller planteringsyta kan ledstråket bli en 
naturlig del i gestaltningen. Där sinusplattor används 
som ledstråk ska dessa väljas utifrån en materialpalett 
som stämmer överens med sin omgivning. 

Uteserveringar är viktiga för en stads attraktivitet. 
Serveringens utformning  ska ge ett enhetligt 
och attraktivt intryck. Uteplatserna blir en slags 
förlängning av kvartersmarken, på allmänhetens 
yta. Serveringar får inte hindra framkomligheten för 
personer med funktionsnedsättning. 

För vidare information läs "Riktlinjer för 
uteserveringar i Varbergs innerstad", Varbergs 
kommuns hemsida.

gatumiljöer. Människor tenderar att välja attraktiva 
miljöer att röra sig i. Och används gatorna av många 
människor uppfattas de som mer trygga miljöer. 

skola. En omsorgsfull gestaltning av gaturummen 
spelar därför en stor roll för den jämlika staden. 

Med undantag för lågpunktsgator, till exempel 
Magasinsgatan, undviks kantstensvisningar och 

cykelbanor utformas genomgående i korsningar 
med körbana, utan nivåskillnader. Körbar utfart 
över trottoar/gc-bana utformas med genomgående 
trottoar/gc-bana och med överkörningskantsten. 
Utformningen kommer detaljstuderas under 
projekteringsarbetet. Läs också teknisk handbok från 
hamn-och gatuförvaltningen.

Utmed kajstråket kommer kajkant och trädäck 
behöva ett avåkningsskydd, en upphöjd kant på cirka 
10 cm. Avåkningsskyddet kommer att utformas olika 
beroende på material och typ av avslutning mot 
vattnet. Mötet mellan rörelsestråket och den lugnare 
möbleringszonen utmed kajstråket markeras med en 
tydlig skillnad i markmaterial. 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) ska räddningsstegar placeras på var 50:e meter 
och livräddningsutrustning på var 200:e meter. Dessa 
ska ha en genomgående färgsättning och samordnas 
med mötesplatser utmed kajstråket. 

Diagonalen som leder in till Hertiginnan Ingeborgs 
torg är en gågata och kommer på strategiska ställen 
få inkörningshinder. I lägen där det är motiverat att 
risksäkra miljöer ska detta göras på ett genomtänkt, 
funktionellt men också välgestaltat sätt. 

Vid ljusgestaltningen av Västerport ska ljuset stärka 
upplevelsen av rummen och bidra till att man kan 
orientera sig, vilket är en viktig trygghetsaspekt. 
Ljuset ska möjliggöra olika typer av aktiviteter, året 
runt. Ljuset ska kunna uppmuntra människor att 
ta platsen i anspråk och göra den till sin. Ljuset kan 
också vara en aktivitet i sig. Ljuset ska stärka platsens 
och stråkens karaktär. Det kan vara intressant 
för Västerport att nattkaraktären skiljer sig från 
dagkaraktären. Ofta integreras konst och ljus med 

Ljuset visar vägen

Ljuset leder oss från en punkt till en annan. I 
Västerport ska ljuset visa vägen för den som kliver av 



vid Varbergs station och vill röra sig ner mot vattnet 
och mot fästningen och innerhamnen. Ljuset visar 
även var strandpromenaden börjar och slutar. Ljuset 
bidrar också till ett sammanhängande stråk i den inre 
delen av bebyggelsen.

Ljus där det behövs

Ljuset är till för att vi ska kunna använda staden 
även under dygnets mörka timmar. Gator, stråk och 
platser behöver ljus för att vi på ett tryggt och säkert 
sätt ska kunna röra oss i och använda staden. Ljuset 

stolparna ska ha ett visst mellanrum.

Ljus där det är vackert

Ljuset visar det vackra i stadsdelen och framhäver det 
som är speciellt för Västerport. Det kan handla om 
intressanta fasader, historiska spår, konst, grönska 
och andra element. Det som betonas behöver inte 
vara det som är mest synligt och märkbart dagtid.

Mörker där det behövs

Ljus ska användas med varsamhet, så att det 
fortfarande går att uppleva stjärnhimlen fastän man 
är i staden. Det mörka havet ska kunna upplevas från 
Västerports kajer och strandpromenader och från 
husen. Målet är inte att hela staden ska vara ljus; 
mörkret behövs för variationen och kontrasternas 
skull.

Barn har rätt till en god gestaltad livsmiljö. Med 
övertygelsen om att en miljö som är bra för barn 
är en miljö som är bra för alla genomfördes en 
barndialog inom projekt Västerport. Uppgiften som 

bostadsgata, en "Barnens boulevard" kunde innebära 
för dem. Uppgiften för de vuxna var att lyssna på vad 
experterna, barnen själva, hade för syn på vad en 
lekfull stad innebär. Resultaten från dialogdagarna 
visar att barn önskar en variation av aktiviteter, 
både utmanande och lugna.  De vill ha fantasifulla, 
färgstarka och mysiga miljöer, mycket natur och 
vatten. Barnen vill testa sina gränser och det ska 

läskiga. Man ska kunna hänga med sina föräldrar och 
sina vänner på platser som är roliga, platser som är 
ljussatta och där vuxna också ska ha något att göra. 

Alla önskemål från dialogdagarna ryms inte i en 
gatumiljö, men för Västerport som helhet ska barnens 
önskemål kunna rymmas. Läs mer om Barndialogen 
i bilaga 2. En social konsekvensanalys är under 
framtagande för Västerport som helhet. SKA´n ska 
beaktas i den vidare gestaltningen av Västerport.

En princip för Barnens boulevard bygger på att gatan 
delas in i noder och stråk. Utemiljöer tillsammans 
med andra målpunkter för barn, som förskola, skola 
och aktivitetslokaler placeras med fördel utmed 
det inre stråket i Västerport. Servicefunktioner och 
verksamheter i bottenplan samt bostadsentréer riktar 
sina ingångar mot stråket. Utformningen kommer att 
detaljstuderas i projekteringsarbetet.

Förskole- och skolgårdens storlek och innehåll 
betyder mycket för att barnens behov av lek och 
utevistelse ska uppnå tillräckligt hög kvalitet. 
Gestaltningen av utemiljön påverkar barnens hälsa, 
lek och utveckling. Det är viktigt att en skolgård/
förskolegård har goda ljud, ljus- och solförhållanden, 
samtidigt som träd och andra element kan ge skydd 
mot alltför intensiv solbestrålning. Enligt Västeports 
hållbarhetsprogram ska en kvartersgård kunna 
erbjuda solljus på minst 30% av gårdsytan mellan kl. 
9-15 vid vårdagsjämningen. 

För den täta staden är samnyttjan av ytor nödvändig. 
En förskolegård ska på helger vara tillåten att nyttja 
av leksugna barn och boende i kvarteret. 

Hamntorget - 
Badhusplatsen
HamnplanLilla torgetParken

Norra
Västerport

D,
F, G

B, C E, F G A, D D,
F, G

D,
F, G



Det till synes irrationella och oväntade behövs för att 
bryta upp det logiska och konsekventa i en stadsmiljö. 
Konst och kultur spelar här en viktig roll. Konst 
kan också bidra med interaktivitet, medsskapande, 
vara integrerat i byggnader eller uppföras som ett 

Västerports deletapper ska tillsammans ge en bredd 
av konstnärliga uttryck och former. Ljussättning, 
markbeläggning och sittmöbler bör samverka för att 
ge platserna en stark identitet. 

Tre platser har valts ut som lämpliga för konst i etapp 
1, Hamntorget, Lilla torget och Kajstråket. Platserna 
är utpekade av kultur-och fritidsförvaltningen.  Ett 
konstprogram behöver tas fram för varje deletapp i 
Västerport.

Byggtiden genomförs med minsta möjliga påverkan 
på de som bor i och omkring området. Samtidigt ska 
byggtiden bidra till en levande stad där aktiviteter 
testas och platser skapas. En temporär plats kan 
etableras i närområdet, för boende, besökare, 

göra att Västerport tidigt i byggprocessen kan bli 

temporära platsen etableras kan ytan efterhand 

yta.

Temporära platser och byggnader ska i första hand 
stödja konst, kultur och kreativitet i Västerport. 
Under utbyggnaden av etapp 1 ska projektet 
försöka hitta en plats som är lämplig för etablering 
av en aktivitet avsett för en längre period, gärna i 
kombination med aktiviteter som kan komma och gå. 
En plats som lockar människor ner till Västerport för 
att följa bygget och etablera en relation till platsen. 
Exempel på aktiviteter för en längre period kan vara 

en skejtramp, lekplats, stadsodling eller en bastu. 
I etapp 2 kommer den stora pappersladan vara 
intressant att utnyttja för större arrangemang, innan 
byggnaden behöver rivas för utbyggnaden. I Etapp 
3 ligger en triangelformad byggnad som kultur-och 
fritidsförvaltningen önskar få utnyttja tillfälligt eller 
permanent.

Ur platsskapande synvinkel är det optimalt att under 
byggtiden testa en framtida ytas potential som socialt 
rum. Detta genom att under en tid innan byggnation 
variera innehåll och utvärdera vad som blivit mest 
uppskattat, innan en permanent utformning och 
innehåll etableras på platsen. Om möjligt ska 
parkytorna i etapp 2 och 3 starta med testytor under 
byggtiden.

få lov att påverka Västerports innehåll. Särskild 
vikt ska läggas på barns och ungas aktiviteter och 
uttryck. Medskapandeprocesser kan genomföras i 
"riggade" former där barn, unga, verksamhetsutövare, 
kulturaktörer, konstnärer och brukare engageras 
i delaktighetsprocesser för gestaltning av t.ex. det 

Spontana aktiviteter kan ske genom att lämna 
ofärdiga ytor där den som tar ytan i anspråk får sätta 

Kan vara aktuellt vid ytor som ska rivas, t.ex vid 
Stenaterminalen på Hoken eller vid pappersladan i 
etapp 2.

För att Västerport och kajstråket ska bli en levande 

aktiviteter ska kunna ta plats. Platser som bedöms ha 
potential att stödja staden som nya evenemangsytor 
är Lilla Torget, Hamntorget och Hamntorget + Hoken 
i etapp 1. I etapp 2 byggs en park,  en park som 
kommer fungera för en viss form av arrangemang. 
I etapp 3 kan platsen vid hamnbassängen i Norra 
Västerport bli en intressant punkt som eventyta.

Så kallade Flexibla eventzoner, för ambulerande 
försäljare med exempelvis cykelvagnar, eller 
gatuförsäljare som tillfälligt önskar ställa upp en 
mindre utställning, ska kunna erbjudas en mindre yta 
(cirka 2 x 1m) på jämna avstånd utmed kajstråket.



Provisorisk vägvisning.

Byggplank som är interaktiva och kan förändras över tid.

Tillfälliga platser som erbjuder WiFi och laddplats.

Platser som erbjuder en aktivitet som får stå kvar över en längre tid, t.ex. en 
skateramp, en lekplats, en bastu etc.

Jobba enligt stadskreatör 
Fredrika Fribergs av konst 
och kultur

• Det snabba 
"Tomteblosset"

• Det tillfälliga 
"Lägerelden"

• Det permanenta 
"Lavan"



Att integrera urbana ekosystemtjänster i 

del i gestaltningen av Västerport. Projektet ska jobba 
efter en grönytefaktor för allmän platsmark, vilket 

CityLab.

Etapperna har olika förutsättningar för grönska där 
t.ex etapp 1 har en tät stadsstruktur där människor 
och funktioner ska samsas på en begränsad yta. I 
etapp 2 kommer områdets kvarterspark att byggas.
Grönytefaktorn kommer därför variera, från GYF 0,3 
och uppåt. 

För området kommer vissa ekosystemtjänster 
vara mer lämpliga, utifrån tekniska och sociala 
förutsättningar och behov. Ytvatten-och 
skyfallsreglering, rening av dagvatten, rekreation 
och hälsofrämjande åtgärder samt naturpedagogik 
och grönt kulturarv kommer vara kvaliteter som 
Västerport kan bidra positivt med. Även pollination 
och biologisk mångfald är ekosystemtjänster som 
går att utveckla positivt inom stadsdelen. Ju mer 

ekosystemtjänster en yta kan generera desto bättre. 

industrihamnen och kopplingar till stadens grönblå 
struktur saknas. Det viktigaste målet för Västerport 
blir därför att området kan skapa nya gröna och 
blå värden som vävs samman med omgivande 
grönstruktur.

För kopplingar till omgivande grönblå struktur är 
kuststråket / förlängningen av strandpromenaden 
och brynstråket till Brunnsbergsskogen viktiga. 
Gröna stråk byggs upp med hjälp av synlig 
dagvattenhantering, trädplanteringar och andra 
ekologiska insatser. För pollinatörer är de gröna 
kopplingarna i stadsmiljön viktiga. Genom ett 
pärlband av träd, planteringar, gröna tak och 
växtmiljöer underlättas pollinatörernas möjlighet att 

grönstrukturen om de gröna kopplingarna skapas. 

För att skapa en stad med god mikroklimatreglering 
är träden viktiga, de ger skugga och avger fukt, vilket 
bidrar till att sänka temperaturen lokalt. Gröna tak 
och genomsläppliga ytor som grus och gräs fungerar 
bra för dagvattenhantering. Grönska kan fungera 
bullerdämpande, tex. genom gröna bullerskärmar. 

Då Hamnbassängen kommer fyllas upp med 
stabiliserande massor kommer också bassängens 
djup att minska, från 9 meter till mellan 3-5 meters 
djup. För vattenlivet är ett vattendjup på max 5 
meter positivt då solljuset har chans att nå botten. 
Ett vattendjup på 3 meter bör eftersträvas. Bland 
stenar och muddermassor kan musslor och till och 
med ålgräs etableras. Dessa arter hjälper till att rena 
vattnet och ger därmed Varberg ett renare hav.

kommer att placeras under bryggor längs kajstråket 

växtbäddar kommer kräva en mer noggrann 
undersökning avseende tekniska krav och fungerande 
växtval. En undersökning som sker inför byggnation 
av Västerport etapp 2. 

i staden, desto större är möjligheten att hantera 

det ökar chanserna att kunna leda vattnet dit man 
vill och att växterna trivs utifrån sina naturliga 
förutsättningar.

Kombinera olika lösningar och utgå från platsens 
förutsättningar för att öka de olika kvaliteter som 

• Trädens bevattning utmed stråk i hårdgjord yta. 
Se till att leda vatten till trädens växtbäddar. 
Plats: Östra Hamnvägen, Diagonalen och 
tvärgatorna i Västerport

• Regnbäddar, Växtbäddar och gröna tak. Utnyttja 
möjligheten att fördröja dagvatten i grönytor. 
Plats: Magasinsgatan, Kajparken och Norra 
Västerport

• Vegetationsklädd tillfällig översvämningsyta. En 
grönyta kan tillfälligt fungera som dagvattenyta. 
Plats: Kajparken och Norra Västerport





vara ek, lönn, körbär oxel och korstörne. I norr 
från Getterövägen fram till Norra stationsbron kan 
allén vara mer blandad och vild i karaktären. In till 
centrum blir allén mer stadsmässig.

Träd behöver vatten och syre. Speciellt syre har 
visat sig avgörande för hur väl träden utvecklas. 
Växtbäddar för gatuträd utformas med skelettjord 
inklusive luftnings- och bevattningsanordning. 

I Djurgårdsstaden har biokolet bidragit till en 
god utveckling av nyplanterade växter. Biokolet 
gynnar näringshållning och mikroliv i jorden, är 
klimatpositivt och binder långsiktigt grundämnet kol 
i marken. Planteringsbäddar i Västerport ska byggas 
upp med biokol. 

För allmän platsmark kan stadsodling bli aktuellt 
i Norra Västerport, etapp 3. I etapp 1 och 2 kan 
stadsodling initieras på kvartersmark genom privata 
intressen.

Växtvalen i Västerport ska bidra till variation och ge 
upplevelser av årstidernas växlingar. Åtgärder som 
gynnar pollinatörer är positivt. Kan ske genom att öka 
både variationen och antalet arter och genom växtval 
för hela säsongen. För att pollinatörer ska trivas 
behöver man skapa vindskydd och tillgång till vatten. 

en grönare miljö i en tät stad. Pollinatörer behöver 
gröna kopplingar, så kallade gröna klivstenar, vilket 
gröna tak och växtväggar bidrar med. Stadsdelen 
behöver också spridningskorridorer för att väva ihop 
Västerport med omgivande grönstruktur. Det betyder 
att inslag av grönska krävs i en hårdgjord miljö för att 
binda ihop två större grönytor med varandra. 

Tänk på att drift och skötsel behöver fungera 
långsiktigt, det gäller såväl gröna som blå värden. Alla 
förslag för allmän platsmark ska levereras med en 
skötselplan. I skötselplanen beskrivs möjligheter att 
återanvända dagvatten för bevattning. 

Landskapsarkitekturen behöver stämmas av och 
godkännas av avdelning drift-och anläggning innan 
genomförande. Utökade ekonomiska medel kommer 
att krävas vid utbyggnaden av allmän platsmark. 

Vegetationen i Västerport har olika förutsättningar för 
sin utveckling beroende på växtplats. I första hand ska 
arter som är regionalt förankrade väljas. De regionala 
växterna kan behöva kompletteras för att kunna skapa 
en plantering med en stark karaktär.  Välj växter som 
är anpassade till sin miljö och inte riskerar att få ett 
inversivt spridningssätt. 

I en växtzonering som sträcker sig från Östra 
Hamnvägen till Hamnbassängen och vidare ut 
i vattnet så skapas en gradvis övergång från ett 
vattenliv, till lågt växande kustvegetation, en brynzon 
till en yttre trädzon.

Med en grundare hamnbassäng kommer musslor och 
ålgräs att återetableras i hamnbassängen. Reningen 
av dagvatten i etapp 2 och 3 kan utvecklas genom 
en utformning där växter skapar rumsligheter och 
spännande upplevelser i hamnbassängen.

Vegetationen utmed kusten är lågväxande. Exempel 
på arter är gräs, trift, havtorn och bergtall. Eftersom 
växter utmed kajstråket planteras i ytmässigt 
väldigt begränsade områden är risken för spridning 
relativt liten. Utmed det klimatmässigt vindutsatta 
kuststråket kan stora träd vara svåretablerade. 
Färgerna går i silver, blått, rosa och mörkgröna toner.

En växtzon mellan kustens låga artsammansättning 
till den yttre trädzonen kallas för brynzonen. Det inre 
stråket, kvartersgårdarna och tvärgatorna är en del av 
brynzonen i Västerport. I brynzonen dominerar gräs 
i bottenskiktet. Björk, tall tillsammans med buskträd 
och mindre trädarter ska ge en variation mellan 
året-runt-gröna växter, bladformer och texturer på 
stammar. Färgerna går i vitt, silver och olika gröna 
toner.

I den yttre trädzonen, Östra Hamnvägen, planteras 
stora lövträd. En allé  markerar entrégatan in till 
Varbergs centrum från Getterövägen. Träden kan 
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1.   Beläggning med dagvattenränna

2.   Geotextil

3.   Avjämningslager (8-16 makadam) – även under 
      planteringslåda och runt infiltrationsbrunn

4.   Infiltration och luftningslager (32-63 makadam)

5.   Skelettjord av granitssten (100-150 skärv) 
      med jord nerspolad i hålrummen

6.   Terrass

7.   Planteringslåda i betong

8.   Trädgaller

9.   Planteringsjord

10. Brunn för infiltration av dagvatten och gasutbyte

Ett stabilt sätt att bygga för att skapa goda 

dagvatten och samtidigt minska risken för 







Under projektets gång kommer gestaltningskvaliteter 
i Västerport bedömas av tjänstepersoner, politiker 
och av tillsatta jurygrupper. Det kan röra sig om 
markanbudsstävlingar, godkännandet av detaljplaner, 

platsmark. Ett utvärderingsverktyg, en slags värderos 
har tagits fram för att stödja att alla förslag bedöms 

på ett likvärdigt sätt. I den vidare bygglovsprocessen 
kan värderosen fungera som ett uppföljningsverktyg. 
Ett godkänt förslag ska leverera samma utlovade 
kvaliteter i sin slutprodukt som i sitt vinnande förslag. 

Syftet med värderosen är:

• att fungera som bedömningsverktyg 
• stödja transparens i processen 
• vara ett kommunikativt verktyg 
• vara en kvalitetssäkring för tävlingar 
• fungera som utgångspunkt för fortsatt arbete

För att kvaliteter ska leva vidare genom 
planeringsprocessen måste förslagen följas 
upp vid  olika "grindar" i planeringen. En grind 



Sketchupmodell som visar en uppskattad utformning 
av första etappen.

är t.ex. markanvisningstävlingen, en annan 
systemhandlingsskedet, en tredje bygglovsprocessen. 
Alla delprojekt ska kunna leva upp till samma 
kvaliteter oavsett utförare, och bedömas på ett 
likvärdigt sätt genom hela projektet. I arbetsprocessen 
kommer därför alla förslag, både på kvartersmark och 
allmän platsmark, granskas och godkännas genom ett 
av projektet utsett kvalitetsråd.





Västerport kommer att byggas i ett område som 
länge varit en plats för hamnverksamhet, handel 
och industri. Många av dessa verksamheter har 
lämnat fysiska spår på platsen men också menta-
la spår, som idag fi nns kvar i människors minnen 
och berättelser.
Syftet med workshopen Genius Loci är att in-
ventera det vanligtvis stängda hamnområdet, för 
att hitta material, färgskalor, former eller andra 
intressanta detaljer som kan följa med in i fram-
tiden och prägla utformningen av Västerport. 
Vi önskar att den nya stadsdelen Västerport ska 
bli förankrat på sin plats och upplevas som ett 
självklart tillägg till den befi ntliga staden - en del 
av Varbergs DNA. 

I workshopen söker vi efter platsens själ eller 
som det heter i mer akademiska sammanhang, 
Genius Loci*.  Workshopen blir en insamling av 
viktig kunskap om platsen, som kommer fung-
era som stöd vid val av material, utrustning och 
karaktär i området. Fokus ligger på den o  entliga 
miljön.

Deltagarna i workshopen delades upp i fem grup-
per med ansvar för var sitt delområde. Aktuell 
sammanfattning presenterar de resultat som 
grupperna kom fram till. 

Workshopen fungerar som startskott för det 
gestaltningsprogram som ska tas fram för Väs-
terport under hösten 2018. Ett gestaltningspro-
gram som ska förtydliga de ambitioner Varbergs 
kommun har avseende arkitektoniska och stads-
livsmässiga värden för stadsdelen. Vi önskar att 
workshopen medför en känsla av delaktighet och 
förtroende för den fortsatta arbetsprocessen när 
gestaltningsprogrammet för Västerport tas fram. 
Genom att involvera tjänstepersoner med olika 
kompetens och intressenhar kommer vi att få 
en bredd på uppslag och idéer för det fortsatta 
arbetet.

*Genius Loci betyder ”Platsens själ” (eller ande) på latin.
Under antiken var det en benämning på en skyddsande
för en viss plats. 1980 använde den norske arkitekten
Christian Norberg-Schultz begreppet i sin bok ”Genius
Loci: Towards a Phenomenology of Architecture”, som
ett koncept för att få förståelse för platsers karaktär och
utformning på ett djupare plan.





Storleksmässigt är den stora ytan vid kajkanten 
viktig för området. Plåtbyggnaden har en stark 
triangelform som gavelmotiv. Byggnaden är 
intressant att rusta upp och använda som even-
tyta fram till att Område C i Västerport bebyggs. 
Plåtbyggnaden har också en vacker bågform (2). 
Den stora skalan av området är viktig. Kan bli 
en bra yta för ett framtida eventområde (3). Kan 
hamnkaraktären behållas?  - området kommer 
ligga i närheten av den framtida handelshamnen, 
Farehamnen.

Viktiga siktlinjer: 
Mot Brunnsbergsskogen, mot Fästningen, kopp-
lingen till Naturrum genom området norrut.

Former och motiv: 
Triangelformen och bågformen i plåtbyggnaden. 
Målade linjer i asfalten. Förtöjningspollare för 
båtar. Det målade Ögat – spaningen på framti-
den. Den böjda formen av betong ner mot vattnet 
för att undvika det kantiga mötet mot vattnet 
utmed kajstråket (4). 

Historiska och nutida spår: 
Silosbyggnaderna och den stora uppställnings-
ytan. Kranarna och båtarna. Rälsen, Förtöj-
ningspollare. Betongsilos. 

Kulör:
Ljusblått, Signalgult, Rostiga toner, ”Sandstorm”

Material:
Träbuntar, Trätravar (1), Plåt, Järn, Asfalt, Vat-
ten

Stjärnmarkering:
Att använda plåtbyggnaden, Spara den stora 
platsen mot vattnet. Använd trämaterial i Väster-
port.





Områdets industrikänsla är intressant att in-
spireras av, t.ex strålkastare på höga master, 
de tåliga materialvalen anpassade för en plats 
som ska klara ett tu  t klimat och tunga laster. 
Funktionella si  ror och markeringar  i mark, på 
vertikala ytor eller på båtar. Trossarna som låg i 
stora rephögar, kan eventuellt användas för lek i 
det framtida Västerport.

Viktiga Siktlinjer: 
Siktlinjen mellan Farehamnen, kajstråket till
Norra Stationsbron och vidare till Vattentornet i 
Brunnsberg.

Former och motiv: 
Ovanliga typsnitt på containrar och byggnader. 
Fartyg med markeringen av vattenståndet (3). 
Portalen utmed kajstråket som bildas av kranar, 
kranar som har larvfötter! Trämaterial upplagda 
i staplar. 

Historiska och nutida spår:
Brunnslock med eget motiv från hamnen. Järn-
vägsräl i asfalt (1). Trä som ligger i en vedhållare.
Sjömärken + mast. Markeringar i mark.

Kulör:
Gulbrun färg efter tryckimpregnerat trä. Gråblå 
plåtfasad. Signalgula markeringar (2). Röd färg 
på container. Rostiga material. Ljust grönblå färg 
som i trossarna.

Material:
Trossar - rep som är fl ätade. Hållbara material 
för en tu   miljö, t.ex. gjutjärn, granit, asfalt, stål 
(4). Däck och kättingar. Trämaterial.

Stjärnmarkering:
Använd hållbara och tåliga material anpassade 
till miljön. Återanvänd järnvägsrälen. Inspireras 
av markeringarna i mark och på fartyg. Inspire-
ras av trossarna/de fl ätade repen.





Kajstråkets framtida höjdskillnad mellan bygg-
nad och mark blir på 70 cm. Kan bli ett ganska 
bra mått för att kunna skapa två stora steg som 
fungerar som sittplatser. Kajstråkets bredd 
tillsammans med höjdskillnad måste studeras 
noggrant (3). De svängda järnvägsspåren är in-
tressanta, gör gott för området att undvika raka 
linjer. Den stora skalan i kontrast till den lilla, 
när en människa rör sig genom pappersladan, är 
häftig. Använd och befäst platsen i ladan innan 
den måste rivas (1). 

Siktlinjer:
Genom den stora lagerbyggnaden mot Baggens 
gränd. Siktlinjen mot Getterön. Siktlinjen mot 
centrum och kyrkan.

Former och motiv: 
Tredimensionella former i ett elskåp och i de 
staplade paketen i pappersladan. Skärmtak som 
vinklas lite uppåt. Gavelmotiven i de gamla bygg-
naderna. Stora portar och skjutdörrar – traver-
sliknande.

Historiska och nutida spår: 
Återanvända pollare, som redan är återanvänd 
räls. Förtöjningspollare för fartygen. 

Kulör:
Vattenblått, rostiga nyanser, huggen sten, trä, 
grönska och gul signalfärg. ”Desire”, utställning 
på formmässan i Malmö, (tema: vilket samhälle 
vi vill ha) fungerar som inspirationskälla.

Material:
Den huggna granitstenen / stora granitblocken 
utmed kajstråket, ta om hand och återanvänd 
(2).

Stjärnmarkering:
Återanvänd den huggna stenen utmed kajen. 
Använd den stora ladan för event innan den 
måste rivas. Kajbredden kommer vara viktig att 
studera!





Den gamla kajlinjen har förfl yttats under fl era 
årtal - 1860, 1900, 2020. I det framtida Väster-
port kan man visa upp var den gamla kajlinjen 
har gått (2). Vågbrytaren som ramar in ham-
nen begränsar siktlinjen, idag behöver man en 
upphöjning för att se den önskade utblicken ut 
mot havet. Upp och Ut! Tänk Oslooperan (3). 
Storskalighet, den industriella känslan. Funktio-
nalitet. Platsen för lilla torg upplevs som en bra, 
vindskyddad plats med fi nt solläge. Fint med 
siktlinjen mot fästningen. 

Siktlinjer:
Hokken är en plats som har siktlinjer mot alla 
håll. Siktlinje ut mot havet, mot industrihamnen, 
utblick mot stadsdelen Västerport. 

Former och motiv:
Intressanta former av fendrar på kajen, förtöj-
ningspollare, krokar och trossar (1). Den lilla stu-
gan på den stora ytan med biljettluckan. Flaggor 
och ljudet av fl aggornas smatter.

Historiska och nutida spår: 
Bänken av plast, den kantiga formen. Kvarter-
snamn efter gamla verksamheter, tex kolham-
nen. Bilrampen, går formen att återanvända? 
Krokar, förtöjningspollare, biljettluckan, trossar-
na.

Kulör:
Den gula färgen hos lavan, den signalgula färgen 
på olika markeringar, ljust grön färg efter tros-
sarna, en röd färg efter livbojen

Material:
De rejäla materialvalen från hamnen, som ska 
tåla väder vind och tung verksamhet, stål. Red-
skapen som hänger vid Stena, en improviserad 
redskapsbod.

Stjärnmarkering: Hamnens formspråk. Ta 
hand om Hokken, är en väldigt viktig plats. Visa 
var den gamla kajlinjen har gått. 





Platsen kan på många sätt förbättras. Vid kaj-
kanten fi nns det trappor ner mot vattnet, dessa 
borde få ta större plats, tänk Lejontrappan i 
Göteborg. Kanske ska vi gräva upp Sjöallen och 
dra in vattnet längre in mot staden, med plats för 
båtar utmed kajen. Bra exempel på att gräva bort 
gata för kanal fi nns i Århus. Sjöallen fl ankeras av 
fi na byggnadsvolymer men i fel färg och med ett 
innehåll som inte stämmer med turiststråket. Riv 
gärna byggnaden som skymmer Kallbadhuset. 
Gärna växter, men rätt växter på rätt plats.

Siktlinjer:
Siktlinjen som följer sjöallen in mot staden, ut 
mot hamnen. Siktlinjen mot kallbadhuset, som 
idag är skymd av husen framför. 

Former och motiv: 
Dörröppningen i Hamnmagasinet, bänkarna och 
trämaterialet. Trappor som sekundära sittplat-
ser.

Historiska spår: 
Bilrampen, framtida bruk som hopptorn, eller 
utsiktsplats. Kanal vid sjöallen, förr i tiden gick 
vattnet längre in mot staden.

Kulör:
Hamnmagasinet med den röda tonen på glashyt-
tan. Signalgult OBS, kan bli för mycket om den 
ska vara överallt. Silvergrön ton i växtmaterial. 
Stenfärg i en grå ton.

Material:
Stelcon utmed kajkanten i innerhamnen. De oli-
ka stenmaterialen som används runt kajstråket 
vittnar om detaljkänsla. Ankaret och kättingar av 
gjutjärn.

Stjärnmarkering:
Viktigt att tänka på höjdskillnaderna i områ-
det och hur dessa ska tas om hand. Återanvänd 
bilrampen. Siktlinjer mot Kallbadhuset måste 
återupprättas.



Varbergs kommun planerar att omvandla hamnom-
rådet Västerport till en levande, välkomnande och 
attraktiv stadsdel. Här ska många invånare, gamla 
som unga, bo, arbeta, gå i skolan och umgås med 
varandra. Ett av de inre stråken som ska gå mellan 
husen genom hela stadsdelen, från söder till norr ska 
fungera som en ”lekfull bostadsgata” och den har fått 
arbetsnamnet ”Barnens Boulevard”. Hur skulle en 
sådan gata kunna se ut? Hur måste den fungera för 
att vara lekbar?

Kommunen vill ta hjälp av experter för att förstå vad 
som krävs för att en bostadsgata ska vara lekbar. Ex-
perterna för denna fråga är barnen själva. 
Tre samtal/dialoger med barn i åldrarna 7, 9 och 10 
år ska resultera i ett underlag som kommunen kan 
använda i sitt arbete med ett gestaltningsprogram för 
området.

Dialogen för att förstå förutsättningarna för en lekbar 

bostadsgata genomförs genom 3 dialoger/workshops 
med barn och sedan en summerande och återkopp-
lande aktivitet där materialet visas upp och diskuteras 
med allmänheten under en utställning. Upplägget 
bygger på att dialogerna utvecklar föregående grupps 
resultat. Alla bygger på en gemensam ”gata”

Åk3 I Steg 1 skulle barnen ta fram aktiviteter/verb ge-
nom att gemensamt välja ut 10 bilder. Därefter skulle 
barnen välja ord eller skriva själva hur barnet känner 
sig här?(positiva känsloord)

Åk 1 I Steg 2 skulle barnen vara mera intuitiva och 
känna efter vilka bilder som gjorde dem glada eller 
nyfi kna. Därefter skulle bilderna paras ihop med bil-
derna från steg 1, och döpas till ett tema.

Åk 4 I steg 3 skulle barnen bygg ihop platsen med 
alla material som fanns på gatan plus att de fi ck börja 
pyssla med papper,kottar, skummgummi m.m. Till 
slut fi ck barnen namnge sin del av gatan.

På söndagen visades barnens förslag upp. Det fanns 
en mentimeter där barnen kunde beskriva behov och 
önskningar och reaktioner på den gata som visades 
upp. Många av barnen har önskat sig grönska, klät-
terträd och gröna buskar, men det som toppade listan 
var studsmattor, se bild ovan.



Fråga: Vad tycker ni om att göra? 
Exempel på aktiviteter/verb: Springa, hoppa, gömma, 
odla, bada, klättra, hänga, vattna, läsa, sjunga, spela, 
kasta, balansera, vila, cykla etc.

Välj gemensamt ut 10 bilder. Titta på bilderna och 
refl ektera över det ni ser. Lägg ut känsloord i resp. 
grupp.

Fråga: Hur känner du här? (positiva känsloord)
Ex. Glad, snabb, busig, varm, älskad, kall, blöt etc.

Summering:
Barnen i grupp 1 gillade djur  och natur, vatten och 
grönska. De valde bilder med vattensprut, ändar i 
en vattenpöl och på väg med kompisar till badet. De 
vill kunna balansera och klättra. De diskuterar kring 
Bounce camp, d.vs. ett studsmatteland och vill gärna 
kunna studsa utomhus, känna sig som Superman. Att 
cykla på en mer utmanande cykelväg verkar häftigt, 
men också lite farligt. En gemensam nämnare är att 
barnen vill att en aktivitet ska vara kul och nästan lite 
läskig.

Barnen vill gärna vara med sin familj eller sina kom-
pisar på utvalda platser.

En bild som vi vuxna uppfattade som lite svårtolkad, 
var i barnens värld helt självklar, den visade en trött 

drake.

Antal bilder som visar Rörelse: 7 stycken 
Lugna aktiviteter: 3 stycken

Mest använda känsla
3 ggr: glad
2 ggr: nyfi ken, stolt, sval, cool, trygg

Fråga: Vad tycker ni om för årstider, väder, material 
och färger? Vilka bilder gör er nyfi kna?
Exempel: vatten, träd, gräs, sten, trä, gummiasfalt, 
sand, äng, frukt, olika färger, tegel, eld, dimma, sol, 
regn, blåst, grus, betong, gegga, asfalt, gren, skugga, 
buskar, snö, is etc.

Välj ut tio bilder tillsammans som visar  ”material” 
som gör er glada.

Summering:
Barnen började att sortera i de olika bilderna och 
enades om färgen röd, regnbågsljuset, en bambukoja, 
en busplats, färgglada paraplyer över en gata, ett träd 
som växte i ett hus med fl era bilder. Bilderna valdes 
ofta intuitivt och alla barnen kunde snabbt enas kring 
sina val. 
I nästa uppgift skulle bilderna paras ihop med Ma-
riedalsskolans aktivitetsbilder. Kombinationerna av 
bilder skulle döpas efter ett tema. 

Kombinationer:
”Mysfärger och konstverk - Chilla”
-bilder som visar färger och platser/konstverk där 
man kan sitta ner tillsammans

”Vila och bara vara”
-bilder som visar sociala platser att ta det lungt på 
tillsammans

”Bada, simma lite, röra på sig”
bilder som visar klättring, mountainbike, hopp och 
balans

”Natur, här kan man klättra”
-bilder som visar trädkoja, bambukoja, en elefant, 
som är ett konstverk



Titta på er del av gatan. Flytta runt bilder och ord. 
Bygg ihop platsen på gruppens vägyta. Rita och måla 
på vägen. Skapa objekt med material, t.ex. träd av 
pinnar och silkespapper.
Fråga: Vad ser ni? Vad vill de andra barnen säga?
Hur kan man skapa en gata med utvalda aktiviteter 
och material? Namnge – Vad heter ert förslag/er idé? 

Summering:
I det sista momentet började barnen skapa med de 
bilder som fanns på gatan. Många av barnen ville byg-
ga upp det man såg framför sig i en tredimensionell 
tolkning. I slutet av övningen fi ck alla grupper namn-
ge sin del av gatan.

Tolkning av Barnens beskrivning 
Nöjesgatan:
Man går in i en grön ingång / portal. Det ska fi nnas 
lek i början av gatan så att man inte behöver gå så 
långt. Det ska fi nnas en sandlåda, bärbuskar och träd. 
En damm för ankor och ett litet vattenfall. Det ska 
också fi nnas plats för klättring, hoppgrop och cykel-
bana. Mycket mysljus och färger, rymdgungor* och 
ljus i markbeläggningen.



Fråga: Vad tycker ni om att göra? 
Exempel på aktiviteter/verb: Springa, hoppa, gömma, 
odla, bada, klättra, hänga, vattna, läsa, sjunga, spela, 
kasta, balansera, vila, cykla etc.

Välj gemensamt ut 10 bilder. Titta på bilderna och 
refl ektera över det ni ser. Lägg ut känsloord i resp. 
grupp.

Fråga: Hur känner du här?(positiva känsloord)
Ex. Glad, snabb, busig, varm, älskad, kall, blöt etc.

Summering:
Barnen i grupp 2 valde bilder med snö och pulka-
åkning, mtnbikebana och parccour. Man vill ha en 
rutschkaneområde, ett BounceCamp, dv.s mycket 
studsmattor och skumgummigropar. Barnen valde 
bilden med rymdgungan. Mycket hängställen och 
hängmattor. Det ska fi nnas klätter och balanslek, 
gärna i en grön omgivning. Gruppen gillade hundar 
och ville gärna se ett ställe där man kunde trä  as med 
sina djur. Gatan skulle kännas pirrig och mysig!

Antal bilder som visar Rörelse: 7 stycken 
Lugna aktiviteter: 3 stycken

Mest använda känsla
3 ggr: glad, lycklig, cool
2 ggr: nyfi ken, pirrig, trygg, roligt

tillsammans får orden trött, gosig, mysig, avslappnad 
5 röster

Fråga: Vad tycker ni om för årstider, väder, material 
och färger? Vilka bilder gör er nyfi kna?
Exempel: vatten, träd, gräs, sten, trä, gummiasfalt, 
sand, äng, frukt, olika färger, tegel, eld, dimma, sol, 
regn, blåst, grus, betong, gegga, asfalt, gren, skugga, 
buskar, snö, is etc.

Välj ut tio bilder tillsammans som visar  ”material” 
som gör er glada.

Efter att barnen gemensamt har valt sina 10 bilder 
visades bilderna som skolklassen från Marieldalssko-
lan hade valt.
Fråga: Vad ser ni? Vad vill de andra barnen vill säga?
Kan man koppla ihop utvalda aktiviteter med era 
material?

Summering:
Barnen enades om färgen grön, regnbågsljuset, en la-
byrint, granitsten, simbassäng, kojor av olika material 

Bilderna parades ihop med Mariedalsskolans akti-
vitetsbilder. Kombinationerna av bilder döptes till 
följande teman. 

Kombinationer:
”Lekar man på”
-studsmatta, rutschkanor, mtnbikebana

”Spännande klättring”
-olika klätternät som man kan ligga i eller balansera 
på.

”Grönska”
- en dimmigt grön bild tillsammans med balanslek i 
naturmiljö

”Roliga mönster”
-labyrinten, skumgummi

”Grått, trä, sten”
-granitsten, ståldetaljer, trägolv

”Somrigt, varmt, kompisar”
-bada i en vattentrappa tillsammans med parccour 
och hängmattor

”Rymden”
-rymdgungan*, regnbågsljuset, ljussatt koja



Titta på er del av gatan. Flytta runt bilder och ord. 
Bygg ihop platsen på gruppens vägyta. Rita och måla 
på vägen. Skapa objekt med material, t.ex. träd av 
pinnar och silkespapper.
Fråga: Vad ser ni? Vad vill de andra barnen säga?
Hur kan man skapa en gata med utvalda aktiviteter 
och material? Namnge – Vad heter ert förslag/er idé? 

Summering:
I det sista momentet började barnen skapa med de 
bilder som fanns på gatan. Många av barnen ville byg-
ga upp det man såg framför sig i en tredimensionell 
tolkning. I slutet av övningen fi ck alla grupper namn-
ge sin del av gatan.

Tolkning av Barnens beskrivning 
Rosenpruttgatan:
Det ska fi nnas olika platser för olika aktiviteter. 
Chillhörna, aktivitetshörna, grönska och vattendel. 
Genom gatan går en röd matta eller ibland en röd 
tunnel. Det fi nns en labyrint med en bro över. Rutsch-
kanor med discoljus. Gra   ttiväggar som är vändbara. 
Flyttbara planteringar. Det ska fi nnas en simbassäng i 
havet, en damm för små barn och en bro över vattnet. 
Utegym för vuxna, så att de vuxna kan få följa med på 
Barnens gata.



Fråga: Vad tycker ni om att göra? 
Exempel på aktiviteter/verb: Springa, hoppa, gömma, 
odla, bada, klättra, hänga, vattna, läsa, sjunga, spela, 
kasta, balansera, vila, cykla etc.

Välj gemensamt ut 10 bilder. Titta på bilderna och 
refl ektera över det ni ser. Lägg ut känsloord i resp. 
grupp.

Fråga: Hur känner du här?(positiva känsloord)
Ex. Glad, snabb, busig, varm, älskad, kall, blöt etc.

Summering:
Barnen i grupp 3 har valt aktiviteter som handlar om 
att cykla, åka rollerblades, spela fotboll, klättra och 
balansera. Man vill också kunna göra något roligt på 
vintern som att åka pulka eller skidor. Övriga aktivi-
teter är att barnen vill kunna möta djur i sin vardag, 
t.ex kunna mata ankar. Man vill kunna måla på en 
kladdvägg och kunna prata och lyssna på varandra 
på avstånd genom trattar i marken. ”Jag är här med 
min kompis”. Man önskar också en stor gräsmatta 
att kunna mötas många och ha picknick. Barnen har 
kompletterat bilderna med teckningar på wakeboard, 
skejtramp och rutor för att kunna spela king eller 
hoppa hage. ”Man behöver bara sig själv och en sten”.

Antal bilder som visar Rörelse: 6 stycken 
Lugna aktiviteter: 4 stycken

Mest använda känsla
5 ggr: cool
3 ggr: rolig

Fråga: Vad tycker ni om för årstider, väder, material 
och färger? Vilka bilder gör er nyfi kna?
Exempel: vatten, träd, gräs, sten, trä, gummiasfalt, 
sand, äng, frukt, olika färger, tegel, eld, dimma, sol, 
regn, blåst, grus, betong, gegga, asfalt, gren, skugga, 
buskar, snö, is etc.

Välj ut tio bilder tillsammans som visar  ”material” 
som gör er glada.

Summering:
Barnen började att sortera i de olika bilderna och ena-
des om regnbågsljuset, fl aggspel, koja med belysning, 
pärlor, vattenlek, elefant (konstverk), bambygång/
koja, labyrint. Kombinationerna av bilder döptes efter 
följande teman. 

Kombinationer:
”Klätterlek”
- bilder av labyrint, trattar under mark och jättekanin 
(konstverk)

”Trädhus”
- bilder som visar en elefant (konstverk), bambukoja, 
aktivitetshall, klätter-och balanslek

”Vatten”
- mata ankor, vattenlek, pärlor, fl otte i vatten, wake-
board

”Sport”
- cykel, rollerblades, pulka, fotboll, stor hängyta, ska-
teramp

”Färgglatt”
- fl aggspel, kladdvägg, regnbågsljus, koja med belys-
ning



Titta på er del av gatan. Flytta runt bilder och ord. 
Bygg ihop platsen på gruppens vägyta. Rita och måla 
på vägen. Skapa objekt med material, t.ex. träd av 
pinnar och silkespapper.
Fråga: Vad ser ni? Vad vill de andra barnen säga?
Hur kan man skapa en gata med utvalda aktiviteter 
och material? Namnge – Vad heter ert förslag/er idé? 

Summering:
I det sista momentet började barnen skapa med de 
bilder som fanns på gatan. Många av barnen ville byg-
ga upp det man såg framför sig i en tredimensionell 
tolkning. I slutet av övningen fi ck alla grupper namn-
ge sin del av gatan.

Tolkning av Barnens beskrivning
Hindegatan:
Man går in igenom en portal av bambu. Gatan har en 
vattenlek där en stor gul kanin ligger. I vattnet ska 
det fi nnas vattensprut. Gatan har en actiondel med 
klätter, balans, cykelbana och en elefant (konstverk). 
Man kan hoppa hage ”man behöver sig själv, en sten 
och en kompis”. Det ska fi nnas stopp för bilar, det ska 
fi nnas en lånebod för cyklar, skridskor mm. På gatan 
ska det också fi nnas kojor, lekstuga, träd och en tratt 
där man kan prata med någon långt bort.



Fråga: Vad tycker ni om att göra? 
Exempel på aktiviteter/verb: Springa, hoppa, gömma, 
odla, bada, klättra, hänga, vattna, läsa, sjunga, spela, 
kasta, balansera, vila, cykla etc.

Välj gemensamt ut 10 bilder. Titta på bilderna och 
refl ektera över det ni ser. Lägg ut känsloord i resp. 
grupp.

Fråga: Hur känner du här?(positiva känsloord)
Ex. Glad, snabb, busig, varm, älskad, kall, blöt etc.

Summering:
Barnen i grupp 4 valde aktivitetsbilder som visar en 
hinderbana, en klätterbana för hela familjen, en drake 
eller myrslok (konstverk/klätterlek), att cykla snabbt, 
parccour, skimboard och ett bounce camp ”där det 
ska kännas som man fl yger”. Hängmattelandet upp-
fattades som både lite läskigt och coolt. ”Ristes ägg” 
är en teckning som visar färgglada formationer som 
kanske går att klättra på eller sitta på.

Antal bilder som visar Rörelse: 8 stycken 
Lugna aktiviteter: 2 stycken

Mest använda känsla
2 ggr: cool
1 ggr: lugn, lycklig, snabb, glad

Fråga: Vad tycker ni om för årstider, väder, material 
och färger? Vilka bilder gör er nyfi kna?
Exempel: vatten, träd, gräs, sten, trä, gummiasfalt, 
sand, äng, frukt, olika färger, tegel, eld, dimma, sol, 
regn, blåst, grus, betong, gegga, asfalt, gren, skugga, 
buskar, snö, is etc.

Välj ut tio bilder tillsammans som visar  ”material” 
som gör er glada.

Summering:
Barnen enades om en hängbro, en busbild, en laby-
rint, blommor, grön färg, dagvatten och äng, vat-
tensprut, pärlor, utomhusbio, runda lampor och regn-
bågsfärger. I nästa uppgift skulle bilderna paras ihop 
med Mariedalsskolans aktivitetsbilder. Kombinatio-
nerna av bilder skulle döpas efter ett tema. 

Kombinationer:
”Hinderbana”
- hängbro, mtnbikebana, klätter och balanslek

”Natur”
- labyrint, dagvatten/äng, blommor, grön färg

”Volt”
- Bounce camp, skumgummigrop, parccour 

”Bus”
- En Busshållplats, trött drake/myrslok, klätterpor-
tal,”Ristes ägg”

”hegigt” (Häng)
- många hängmattor plus klätterrep formade som ett 
stort hängmatteland

”Jusigt”
- pärlor och rymdgungorna

”Mys”
- regnbågsfärger, ljusbollar, utomhusbio

”Vattenland”
- vattenlek och skimboard



Titta på er del av gatan. Flytta runt bilder och ord. 
Bygg ihop platsen på gruppens vägyta. Rita och måla 
på vägen. Skapa objekt med material, t.ex. träd av 
pinnar och silkespapper.
Fråga: Vad ser ni? Vad vill de andra barnen säga?
Hur kan man skapa en gata med utvalda aktiviteter 
och material? Namnge – Vad heter ert förslag/er idé? 

Summering:
I det sista momentet började barnen skapa med de 
bilder som fanns på gatan. Många av barnen ville byg-
ga upp det man såg framför sig i en tredimensionell 
tolkning. I slutet av övningen fi ck alla grupper namn-
ge sin del av gatan.

Tolkning av Barnens beskrivning 
Cirkusgatan:
Barnen sorterade upp olika teman på olika delar av 
gatan, den gröna delen tillsammans med mys som 
kunde gå över till att bli en mer aktiv del. I den aktiva 
delen fi nns en mtnbikebana ”man behöver en cykel-
bana, den kan vara lite rolig på vägen”. Här fi nns klät-
ter och hängmattor. Ett annat tema på gatan är rött, 
här fi nns en drake/myrslok, hängmattor och ”Ristes” 
stenar. Sen blir det BUS med parccour, hopp, skim-
board och ljusgungor. Man vill ha ett studsmatteland, 
vattensprut och mycket belysning. Gärna ljusportaler 
och klätterportaler som går över gatan. 



Fråga: Vad tycker ni om att göra? 
Exempel på aktiviteter/verb: Springa, hoppa, gömma, 
odla, bada, klättra, hänga, vattna, läsa, sjunga, spela, 
kasta, balansera, vila, cykla etc.

Välj gemensamt ut 10 bilder. Titta på bilderna och 
refl ektera över det ni ser. Lägg ut känsloord i resp. 
grupp.

Fråga: Hur känner du här?(positiva känsloord)
Ex. Glad, snabb, busig, varm, älskad, kall, blöt etc.

Summering:
Barnen i grupp 5 valde aktivitetsbilder där man cyk-
lade, klättrade, spelade fotboll, tittade på fotboll ”här 
ser vi på fotbolls-VM” ”här kan vuxna jobba”, en plats 
där man kunde ta det lungt ”och hänga med sin fl ick-
vän eller pojkvän”. Ett bouncecamp, rymdgungor, ka-
not och klätter -och balanslek. Barnen kompletterade 
med teckningar på ett träd ”för att man ska kunna 
leka dunkgömme”, en trädkoja och en skateramp.

Antal bilder som visar Rörelse: 6 stycken 
Lugna aktiviteter: 4 stycken

Mest använda känsla
3 ggr: cool, nyfi ken, läskig
2 ggr: varm, rolig, glad 

Fråga: Vad tycker ni om för årstider, väder, material 
och färger? Vilka bilder gör er nyfi kna?
Exempel: vatten, träd, gräs, sten, trä, gummiasfalt, 
sand, äng, frukt, olika färger, tegel, eld, dimma, sol, 
regn, blåst, grus, betong, gegga, asfalt, gren, skugga, 
buskar, snö, is etc.

Välj ut tio bilder tillsammans som visar  ”material” 
som gör er glada.

Summering:
Barnen valde Bus-bilden, en stor boll vid en bro 
(konstverk), regnbågsfärger, pärlor, en blå närbild på 
ev, sjögräs, färgglada påsar, popcorn, grön färg, laby-
rint, MFO parken med höga klätterväxter. 
I nästa uppgift skulle bilderna paras ihop med Ma-
riedalsskolans aktivitetsbilder. Kombinationerna av 
bilder skulle döpas efter ett tema. 

Kombinationer:
”Busa”
- Bus-bilden, klätter, fotboll och den gula kojbilden

”Ute”
- cyklist, den stora bollen, 

”Vatten”
- kanot och pärlor

”Läskigt”
- den blåa bilden med sjögräs och hängmattelandet, 
rymdgungan

”xx”
- popcorn, färgglada påsar, klätter -och balanslek

”Mysbelysning och grönska”
- balanslek på färgglada klossar, regnbågsfärger, 
MFO-parken, labyrint, grön färg



Titta på er del av gatan. Flytta runt bilder och ord. 
Bygg ihop platsen på gruppens vägyta. Rita och måla 
på vägen. Skapa objekt med material, t.ex. träd av 
pinnar och silkespapper.

Fråga: Vad ser ni? Vad vill de andra barnen säga?
Hur kan man skapa en gata med utvalda aktiviteter 
och material? Namnge – Vad heter ert förslag/er idé? 

Summering:
I det sista momentet började barnen skapa med de 
bilder som fanns på gatan. Många av barnen ville byg-
ga upp det man såg framför sig i en tredimensionell 
tolkning. I slutet av övningen fi ck alla grupper namn-
ge sin del av gatan.

Tolkning av Barnens beskrivning
Barnens fantastiska gata:
En färgtunnel som man kan gå igenom. En labyrint 
som när man har klarat den så får man popcorn i ett 
popcornhus. Färg på marken, färgglad sand. Grön-
ska med en cykelramp, trädkoja. Fotbollsplan och en 
plats där man kan sitta ner och titta på storbilds-TV.












