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A

BAKGRUND
PROJEKTBESKRIVNING
Västsverige är en växande region. Idag bor det mer än 60 000 invånare i Varberg och 2030 kan 
det vara närmare 80 000. Tillväxten ökar kommunens konkurrenskraft och när fler människor 
flyttar hit skapas bättre förutsättningar för företag och andra näringar att etablera sig här, något 
som gynnar hela kommunen. 

Tre projekt bildar tillsammans ett stort stadsutvecklingsprojekt i Varberg: flytten av 
Farehamnen åt nordväst, anläggning av Västkustbanan med dubbelspår i tunnel under Varbergs 
tätort och utveckling av Västerport till en attraktiv och livskraftig stadsdel. När det nuvarande 
järnvägsspåren förläggs i tunnel och Industrihamnen flyttas, frigörs stora markytor så staden 
kan växa västerut, mot havet. 
Västerport har ett strategiskt och centralt läge i Varberg som kommer att omvandlas till en helt 
ny stadsdel. Ambitionen är att utveckla ett myllrande, levande och blandat område som 
förstärker kopplingen mellan staden och havet.  

OMRÅDET IDAG
Västerport är idag ett hamn- och industriområde som utgör ett led i transportkedjan för svenskt 
näringsliv. Utöver handels- och hamnverksamhet finns även ett färjeläge som trafikeras av Stena 
Nautica, en fiske- och småbåtshamn, samt en gästhamn som är välbesökt under sommartid. 
Hamnområdet omfattar ca 50 hektar och består bland annat av större industribyggnader.  
Hamnområdet gränsar i söder mot Barnens badstrand och Societetsparken, i öst mot Västra 
Vallgatan och i norr mot Getterövägen. Hamnområdet isoleras från Varbergs centrala delar 
genom järnvägsspåren som utgör en barriär mot öster. I södra delen av området ligger Campus 
Varberg, en yrkeshögskola med drygt 2000 studenter.

1. INFORMATION OM PROJEKTET
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VÄSTERPORT  



TIDPLAN
I slutet av 1800-talet byggdes järnvägen i Varberg. Tillsammans med hamnen har den sedan dess 
varit länken mot omvärlden samtidigt som den utgjort en barriär mellan staden och havet – och 
mellan havet och människorna. Utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår har pågått i många 
år. I Halland är det endast sträckan Varberg-Hamra som fortfarande är enkelspårig. Efter genomförd 
järnvägsutredning beslutade Banverket år 2003 att gå vidare med alternativet stadsmiljötunnel öst 
(SMTÖ). Den 21 mars 2013 kom  regeringens tillåtlighetsbeslut för deletappen genom Varberg och 
nu pågår planläggningen för att Västkustbanan ska läggas i en tunnel. Då försvinner barriären med 
järnvägsspår mellan stadens centrum och Industrihamnen. Det innebär att en ny stadsdel kan växa 
fram när Industrihamnen flyttar och därför pågår nu planeringen av Västerport.
Som grund för styrning av Västerports kvaliteter ligger det här Hållbarhetsprogrammet som ska 
genomsyra både programarbetet och projekterings- och byggskedet. Byggandet av etapp 1 
planeras starta i slutet av 2019. Hela Västerport beräknas stå färdigt mellan 2025-2030. 
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OM HÅLLBARHETSPROGRAMMET

VARFÖR ETT HÅLLBARHETSPROGRAM?
Varbergs kommuns strävan är att planera för en utveckling som är ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbar.  Detta Hållbarhetsprogram är ett dokument som bygger på kommunens 
ambitioner om att utvecklas hållbart och översätter dessa ambitioner i målområden och 
konkreta hållbarhetskrav som redovisas i checklistor, på sid 12-23. Hållbarhetsprogrammet 
beskriver även hur de olika medverkande aktörerna ska samverka och vilka arbetsrutiner som 
gäller under projektets gång för att uppnå hållbarhetsmålen. 
Syftet är att styra Västerports utveckling i en hållbar riktning och att underlätta arbetet kring 
hållbarhetsfrågor för samtliga aktörer i projektet. Målet är att göra Varbergs Vision 2025 prak-
tiskt genomförbar för Västerport och att stadsdelen ska vara ett föregångsexempel inom hållbar 
stadsutveckling. 

HUR SKA HÅLLBARHETSPROGRAMMET ANVÄNDAS?
Hållbarhetsprogrammet ska användas i såväl planerings-, bygg- och förvaltningsskede. 
Programmet har framförallt tagits fram för att underlätta för kommunens insatser och för 
byggherrarnas arbete. Ytterligare kan programmet användas som vägledning för framtida 
fastighetsägare, brukare, näringsidkare och andra berörda aktörer i området.

All fortsatt planering bygger på Hållbarhetsprogrammet och alla beslut ska avvägas mot ställda 
krav, mål och ekonomiska förutsättningar.  Hållbarhetsprogrammet ska vara en bilaga till de-
tajplanen och skickas ut som underlag inför markanvisning och till kommande utredningar och 
planuppdrag.

VEM ANSVARAR FÖR HÅLLBARHETSPROGRAMMET?
Varbergs kommun är initiativtagare till och ansvarig för Hållbarhetsprogrammet. Projektledaren 
för Västerport har i uppdrag att löpande uppdatera kravnivåerna kopplat till de styrande doku-
menten. Styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet ansvarar för att hållbarhetsmålen följs upp i 
varje skede i den fortsatta processen.  

HUR HAR HÅLLBARHETSPROGRAMMET TAGITS FRAM?
Hållbarhetsprogrammet har utarbetats av White arkitekter i samverkan med en arbetsgrupp 
bestående av representanter från kommunens olika förvaltningar samt arbetsgruppen för 
hållbarhetsfrågor i projekt Västerport. 



2. UTGÅNGSPUNKTER

STAD OCH LANDSBYGD
Varberg är en till ytan relativt stor kommun med en utspridd befolkning där centralorten 
Varberg är den viktigaste orten ur ett serviceperspektiv. Över 50% av befolkningen bor utanför 
Varbergs centralort och 20% bor utanför tätort och småort.  Med sitt attraktiva läge i regionen 
och med närhet till havet och landsbygden är Varberg en av de snabbast växande kommunerna 
i Sverige. Över 60% av invånarna bor i småhus, men efterfrågan på olika typer av lägenheter är 
stor. 

ATTRAKTIV SMÅSTAD
Varbergs innerstad har många typiska småstadskvaliteter med tydlig karaktär och identitet. Ett 
småskaligt centrum, den låga bebyggelsen och korta avstånd gör Varberg till en pittoresk 
småstadsidyll med stora kvaliteter. Surfkulturen är väl utbredd och det finns ett rikt 
evenemangsutbud under sommarhalvåret. Varberg har en lång historia som kurort och ett aktivt 
fritidsliv. Att vara ute i naturen är en självklarhet för de flesta.

EN AKT IV SOMMARSTAD
Varberg är starkt förknippad med sommaren och är en av Sveriges mest besökta sommarstäder. 
En stor del av näringslivet är riktad mot turism och det finns ett rikt kulturellt utbud, goda 
möjligheter för bad och surfing. Varberg är en av de viktigaste spa- och kurorterna i Sverige och 
dessutom finns det berömda kallbadhuset som invigdes 1925. Efter sommaren och 
semestertider upplevs däremot stadslivet gå i ide och resten av året har Varberg ett kraftigt 
minskat utbud. En stor efterfrågan finns på ett verksamhetsutbud under hela året, dygnet runt. 
Det är en av de viktiga slutsatserna från medborgardialogen 2014.

Varberg står inför flera stora utmaningar, men också flera möjligheter där Västerport och 
Varberg har stor potential att utvecklas. 1. Dessa har formulerats i sex utgångspunkter som  
är specifika för Varberg. För varje utgångspunkt ligger ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
perspektiv som grund.



DEMOGRAFISK OBALANS
Med sitt läge i regionen, havet och naturen är Varberg en attraktivt stad och de senaste tio åren 
har befolkningstillväxten varit 10% (2015; 61 000). Varberg har relativt många och nyetablerade 
småföretag och det finns fungerande nätverk. Men, det finns en obalans mellan befolkning-
stillväxt och nya arbetstillfällen. Varbergs centrala läge i regionen är förstås en stor potential, 
men också en utmaning. Idag väljer många att bosätta sig i Varberg tack vare småstadskvalitéer-
na, men man arbetar ofta på annan ort. För att skapa stadsliv dygnet runt, krävs verksamheter 
som har öppet alla tider under dagen. Campus Varberg är därför ett viktigt element i Varberg 
som idag genererar liv och rörelse under dagen och kvällen. 

KL IMAT OCH VATTEN
Hantering av dagvatten är en utmaning för de flesta städer längs kusten. Varberg har idag 
vissa kapacitetsproblem vid höga flöden och förbättringsåtgärder för rening är på vissa ställen 
brådskande. Vatten rinner idag från staden ut i havet utan rening. Med häftigare stormar och 
stigande havsnivåer i framtiden är klimatanpassning en fråga som tas på stort allvar i 
kommunen. 

BYGGA NYTT MED MIN IMALT RESURSUTTAG
Varberg vill bidra med lösningar för att nå de globala hållbarhetsmålen. Det innebär att sträva 
mot minimala utsläppsnivåer för att vi ska klara en temperaturförändring med max 1,5 grader 
till 2050. För Varberg är det här en oerhörd utmaning när det handlar om att bygga nytt. 
Hantering av resurser måste gå från förbrukning till cirkulär användning, både av material, 
energi och ekonomi. För att klara det krävs innovationer och mod att testa nya tekniker, 
förhållningssätt och samarbeten. 
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VISION

VARBERGS VISION 2025

År 2011 beslutade fullmäktige i Varberg att kommunens gemensamma vision är att vara 
Västkustens kreativa mittpunkt år 2025. Visionen ska skapa förutsättningar för tillväxt i hela  
kommunen. Visionens två förhållningssätt, hållbarhet och delaktighet, ska genomsyra allt 
arbete. 

EKOKOMMUNEN VARBERG
Varbergs kommun är sedan 1995 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner. Hållbarhetsprin-
ciperna är grunden för föreningens verksamhet och var en av utgångspunkterna i framtagandet  
av Varbergs kommuns hållbarhetsinriktningar.

MEDBORGARDIALOGEN 2014

Under våren och sommaren 2014 genomfördes en medborgardialog om Varbergs nya, havsnära 
stadsdel. Resultaten från medborgardialogen sammanfattades i de tre fokusområdena nedan och 
finns beskrivna i rapporten "Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg". Innebörden av foku-
sområdena har varit en viktig grund i arbetet med att ta fram Hållbarhetsprogrammets målom-
råden. 

- Variation för integration
- Vardagslogistik som förenklar och förenar
- Blått och grönt visar vägen

INRIKTNINGSBESLUTET 2016

För att tydliggöra vad kommunen vill lyfta fram från medborgardialogen och hur ska jobba vidare 
med stadsutvecklingen i området behövs en inriktning. Inriktningsbeslutet är en vägvisare och ett 
styrande ramverk för den kommande stadsutvecklingen och för samspelet mellan hamn och stad.

Helhetssyn på tidplaner och ekonomi: De projekt som ingår i Stadsutvecklingsprojektet måste syn-
kroniseras och balanseras för att uppnå en hållbar helhet. För att klara det måste tids- och genom-
förandeplaner samt ekonomin samordnas. Hamnflytten är en förutsättning för stadsutvecklingen 
i Västerport, som i sin tur är viktig för stadens framtida utveckling och tillväxt. Därför kan finan-
sieringen av den nya hamnen ske med en fördelning mellan exploateringsintäkter från Västerport, 
Hallands Hamnar och kommunala investeringar. Beslut om detta fattas av kommunfullmäktige. 

STYRDOKUMENT
Nedan listas nationella och kommunala styrdokument som varit en viktig grund för 
hållbarhetsarbetet samt etablerade hållbarhetscertifieringssystem som har gett inspiration:
-  Nationella miljömål    - Inriktnings för Stadsutvecklingsprojekt 2016
-  Regionala miljömål    -  BREEAM Communities 2012
-  Varbergs Vision 2025    -  LEED Neighborhood for Development
-  Varberg Visar Vägen    -  Miljöbyggnad 3.0 för nybyggnader
-  Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg  -  Citylab 2.1 
-  Varbergs Hållbarhetsmål 2017–2025

Utifrån ovanstående dokument ihop med Varbergs och Västerports utgångspunkter har sex 
målområden formulerats, se nästa sida. Målområdena beskrivs här övergripande utifrån social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att kunna arbeta konkret med frågorna använder man  
sig av de hållbarhetskrav som finns beskrivna på följande sidor. 

3. ÖVERGRIPANDE VISION OCH MÅL

”Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att utnyttja den 
fulla potentialen ska Varberg utvecklas till 'Västkustens kreativa mittpunkt'. För att 

lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar  
förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö. ”



♥
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GENOMFÖRANDE-
PROCESS

LEVANDE STAD

VÄLMÅENDE VARBERG

FÖRENKLAD 
VARDAGSLOGIST IK

GRÖNBLÅA EKOSYSTEM

HÅLLBAR ENERGI- OCH 
MATERIALANVÄNDNING



VARBERGS

EKONOMISKA MÅL

Incitament som gör 
hållbara val ekonomiskt 
fördelaktiga
Profilera stadsdelen

Öka antalet arbetstillfällen
Stärka Varbergs identitet

Öka hälsa och välbefin-
nande
Byggnader och yttre 
miljöer med hög kvalitet
Varierade boende-
kostnader

Nya affärsmöjligheter

Robusthet med avseende 
på klimatförändringar
Cirkulära skötselsystem

Låga drift och 
underhållskostnader
Låg energianvändning
Flexibilitet och robusthet

EKOLOGISKA MÅL

Främja hållbara 
lösningar
Skapa förutsättningar för 
nya, gröna företag

Stärka kopplingen till 
närliggande naturområden
Effektiv 
markanvändning och 
samnyttjan

Minska förekomst av farli-
ga ämnen
Robusta byggnader

Skapa slutna kretslopp
Låga utsläpp av 
växthusgaser

Minska 
miljöbelastningen
Öka biodiversiteten

Lokal energiproduktion
Resurseffektiva 
byggnader 
Användningen av 
förnyelsebara material

SOCIALA MÅL

Delaktighet och 
inflytande
Stärka sociala nätverk
 

Skapa mötesplatser med 
variation
Tillgodose god 
servicenivå
Aktivera stadsdelen 
innan färdigställande

Trygga, säkra och 
attraktiva miljöer
Hälsosamma 
inomhusmiljöer
Skapa förutsättningar för 
en aktiv och berikande 
fritid

Tillgänglig stad
Ge praktiska 
förutsättningar för 
hållbar livsstil

Stärkt koppling till havet 
genom kajpromenad
Skapa trivsamma gröna 
utemiljöer

Skapa stadsdel med stark 
identitet
Möjlighet att påverka sitt 
ekologiska fotavtryck

VISION 2025







1. GENOMFÖRANDEPROCESSEN
När en ny stadsdel växer fram är det inte ovanligt att omgivningen känns ödslig och de första 
inflyttande blir grannar med en byggarbetsplats. Att låta en stadsdel växa fram på detta sätt är 
allt annat än hållbart. Därför är det viktigt att redan från första spadtaget ha en strategi för hur 
området ska kunna växa fram dynamiskt. Västerport ska utgöra ett kvalitativt och positivt 
tillskott till Varberg såväl under planering, byggtid och när det är färdigbyggt. 
Genom medskapande aktiviteter, ett blandat utbud av boendeformer och intressanta målpunkter 
ska invånare, verksamheter och investerare lockas till och bli nyfikna på Västerport. Det är också 
viktigt att ha med sig det långsiktiga perspektivet ur ett förvaltnings- och förändringsperspektiv. 
En förutsättning för det här är kontinuerliga uppföljningar av Hållbarhetsprogrammet genom 
samverkande processer, nya affärsmodeller och strategiska satsningar. Det är så vi går från 
vision till genomförande och verklighet. 

K = kommun, BH = byggherre
* Krav kontrolleras innan bygglov

Fortsätter på nästa sida

1. GENOMFÖRANDEPROCESSEN
OMRÅDE NR HÅLLBARHETSKRAV ANSVAR

Programskede 1.1 Hållbarhetsprogram och Gestaltningsprogram utformas för säkerställande av projektspecifika 

mål. Dokumenten tas fram i tidigt skede innan fastställande av detaljplan för att säkerställa 

måluppfyllnad i byggnads- och förvaltningsfasen.

K

1.2 Ekonomiska incitament för hållbara val ska finnas för boende/brukare/förvaltare/byggherrar/

entreprenörer.

K

1.3 Marknadsanalys tas fram för kartläggning av etableringsmöjligheter för olika typer av 

verksamheter. 

K

1.4 Kommunikationen om hållbarhetsarbetet i Västerport utgår från den kommunikationsplattform 

som gäller för hela projektet. Ambitionen är att hållbarhetsarbetet kommuniceras fortlöpande. 

Hållbarhetssamordnare och kommunikationsansvarig i projektet har därför tät kontakt och för 

en regelbunden dialog.

K
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K = kommun, BH = byggherre
* Krav kontrolleras innan bygglov

Fortsättning från föregående sida

1. GENOMFÖRANDEPROCESSEN
OMRÅDE NR HÅLLBARHETSKRAV ANSVAR

Dialog 1.5 Attrahera investerare och verksamheter som stärker Varbergs och regionens kompetens inom 

hållbart byggande och företagande. Viktiga kontakter görs tidigt med aktörer som kan stärka 

Västerports hållbarhetsprofil.

K

1.6 Nyttja projektet för att profilera och attrahera regionen. Medborgarrum utformas som 

skyltfönster med bl a utställningar och det blir även en arena för kontinuerlig dialog med 

intressenter och nyfikna under projektets genomförande och förvaltningsfas.

K/BH

1.7 Planera för att skapa kajstråk och målpunkter till stadsdelen som ökar besöksfrekvensen och 

ger ett bättre kundunderlag (båthamn, aktivitetspark, konstrum, fiskerestaurang etc).

K/BH

1.8 Arbetet med samtliga projekt inom Västerport ska präglas av öppenhet och utgå från hela 

Varbergs perspektiv. Idéer och förslag prövas i samverkan med en bred mottagargrupp 

bestående av privatpersoner, föreningar, professionella utövare m fl.

K

1.9 Incitamentsmodeller tas fram som främjar olika upplåtelseformer. Det innebär olika prisklasser, 

storlek och antal rum. Särskilda boendeformer som studentlägenheter eller tillgänglighet-

sanpassade bostäder är viktiga likaväl som trygghetsboende och bostäder med särskild 

service. Särskilda kalkyler och strategier för bostadsfrågan är nödvändigt för vidare konse-

kvensbedömning. Byggare och andra aktörer involveras för att utveckla nya kreativa affärs-

modeller. 

K

1.10 3D fastighetsbildning för verksamheter i markplan ska möjliggöra större samordning av det 

kommersiella utbudet. Skapa dialog mellan byggherrar och företagare, t.ex. genom EMC (En-

ergi & Miljöcentrum), för match-making och behovsanpassning. 

K/BH

1.11 Tillsammans med intressenter inom energiområdet i Varberg och inbjudna experter ska 

gemensamma lösningar arbetas fram för Integrerad energidesign, dvs. att lågenergibyggnader 

kopplas till stadens system på ett intelligent sätt för att uppnå minimalt koldioxidavtryck. För 

detta krävs utveckling av byggnadsteknik, system, lokal energiproduktion och affärsmodeller.

K/BH

1.12 Utbyggnaden sker gradvis i dialog med befintliga verksamheter. K

Uppföljning 1.13* Kommunen samordnar hållbarhetsarbetet och samlar regelbundet in dokumentation från både 

byggherrar och kommun för måluppfyllnad och ständig förbättring. Dokumentation görs efter 

varje nytt skede och Hållbarhetsprogrammet revideras. Kunskap och erfarenheter från 

projektet ska spridas.

K/BH

1.14 Avsteg från Hållbarhetsprogrammet ska godkännas av projektets hållbarhetssamordnare i 

samråd med kommunens projektledare innan avvikelse sker. Orsaken till ett avsteg ska doku-

menteras med motivering och förslag till åtgärd eller alternativ av den ansvarige för måluppfyl-

lelsen.

K/BH

1.15 För att uppnå hållbarhetskraven måste planerings-, projekterings-, bygg- och förvaltningspro-

cessen säkras. Byggherren ska ha ett ledningssystem för styrning och uppföljning av arbetet 

(t.ex. ISO 14000, Miljödiplomering eller liknande.)

BH

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

Uppföljning av Hållbarhetsprogrammets uppsatta mål ska följas upp både 2 och 5 år efter 

inflyttning. 

Byggherren ska ta fram en handlingsplan som redovisar hur man genom sitt bidra till Väster-

port kommer att uppfylla ställda hållbarhetskrav. Byggherrens hållbarhetssamordnare ansvarar 

för att säkerställa efterlevnad av hållbarhetskraven.

Byggherren ska säkerställa att alla projektdeltagare får information och utbildning om  

hållbarhetskraven.

Byggherren ska följa kraven ur Trafikverkets dokument "Gemensamma miljökrav för entre-

prenader, 2018" gällande drivmedel, lätta och tunga fordon, arbetsmaskiner och kemiska 

produkter.

Gröna hyresavtal enligt Fastighetsägarnas "Grön bilaga till standardavtalet" ska upprättas med 

de verksamheter som erbjuds lokaler.

Alla byggherrar ska ta emot praktikanter och lärlingar.

K

BH

BH

BH

BH

BH



 
2. LEVANDE STAD
Målet är att Västerport tydligt ska koppla an till befintlig bebyggelse och utveckla Varbergs 
centrala delar till en levande, ekonomiskt bärkraftig blandstad. Det ska erbjudas lokaler utmed 
attraktiva stråk för att locka till företagsetableringar. Etableringar som nyttjar 
potentialen i det strandnära läget ger möjlighet för människor att möta havet på ett nytt sätt i 
Varberg. Från första etappen ska det erbjudas en levande och funktionsblandad stadsmiljö. De 
viktigaste stråken kopplas till centrum innan första inflyttning för att öka tryggheten och stödja 
Varbergs befintliga delar. Under byggtiden erbjuds tillfälliga etableringar för exempelvis 
odlingslotter, aktivitetsytor och provisoriska parker. Provisoriska funktioner kan flytta runt 
under byggtiden och permanentas vid behov. Ett levande Västerport gör att Varberg känns 
välkomnande, inkluderande och flexibelt året om.
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K = kommun, BH = byggherre
* Krav kontrolleras innan bygglov

2. LEVANDE STAD
OMRÅDE NR HÅLLBARHETSKRAV ANSVAR

Fysisk struktur 2.1 En finmaskig gatustruktur ger förutsättning för spridning av människor och bidrar till den 

småskaliga karaktären som präglar Varberg.  Planen ska ha olika kvarterstyper: slutna kvarter, 

öppna kvarter och kvarter vid vatten. Större kvarter ska vara tillgängliga för allmänheten.

K

2.2 Inom varje kvarter ska det finnas en variation av exempelvis våningsantal, fasader etc för 

att skapa ett gott mikroklimat, utblickar och uppnå en småskalig karaktär och upplevelser i 

ögonhöjd. 

K

2.3 Utöver bostäder ska ett blandat innehåll av t.ex. butiker, förskola, äldreboende och annan 

service möjliggöras i kvarteren.

K/BH

2.4 Mötet med havet kan gestaltas på olika sätt. I vissa lägen som mjuka slänter eller andra typer 

av gröna kanter, i andra lägen som mer klassiska kajer. Här finns även olika typer av bryggor. 

Båtplatser och husbåtar ska om möjligt tillåtas att etablera sig i vissa lägen.

K/BH

Karaktär 2.5 Den lokala karaktären beaktas och förstärks avseende: skala och kvartersstruktur, byggma-

terial, arkitektonisk utformning, koppling mellan gammalt och nytt, nytt och nytt, bevarande av 

historiska byggnader, offentlig konst m.m.

K/BH

2.6 Profilera staden mot norr för att skapa en mer attraktiv entré. K

2.7* Skapa lokaler med möjlighet till samutnyttjande av funktioner för bl a småföretagare 

(kontorshotell, it-lösningar etc).

K/BH

Stad över tid 2.8* Lokaler utformas för flexibel användning över tid. Rumshöjd minst 3,5 i bottenvåning samt 

flexibla fasadlösningar (som möjliggör ombyggnation från lokal till bostad mm).

K/BH

2.9 Obebyggda tomter ska ha en tillfällig användning i avvaktan på byggnation. För att de obebyg-

gda kvarteren ska vara trivsamma och trygga under utbyggnadsfasen bjuds t.ex. barn, unga och 

andra kreativa grupper in till platsskapande aktiviteter, t.ex. odling, sport, skulpturpark etc.  

K

2.10* Parkeringsytorna i markförlagda p-hus ska vara flexibla för framtida förändringar och alternativ 

användning. P-hus ska vara demonterbara och/eller möjliga att bygga om till annat använd-

ningsområde. Parkering ska inte i första hand ske under bostadshus. 

K/BH

Variation 2.11* Det ska finnas en tydlighet i utformning mellan privata och offentliga ytor. Stadsdelens 

offentliga ytor och kvartersgårdar utformas med flexibla ytor efter brukarnas behov.

K

2.12 Hyresgäster bör ges möjlighet att påverka sin hyresnivå genom delaktighet i förvaltning och 

skötsel.

BH



♥
 
3. VÄLMÅENDE VARBERG
Alla, såväl liten som stor, gammal som ung, ska bo tryggt och säkert i en god och hälsosam 
inne- och utemiljö. Det fantastiska naturnära läget vid havet erbjuder närhet till lek och vila, 
motion och rekreation. Gårdar och offentliga mötesplatser är strategiskt planerade och 
gestaltade för att skapa vindskyddade platser med goda solförhållanden. Det finns en blandning 
av upplåtelseformer och ett brett utbud av prisnivåer. Denna form av blandstad ses också som 
en strategi för att motverka segregation och ekonomiska klyftor. Det unika läget med närheten 
till havet och naturen erbjuder en mångfald av möjligheter till ett hälsosamt och aktivt friluftsliv. 
Här finns närhet till upplevelserika motionsslingor, rofylld picknick i det gröna, uppfriskande 
vindsurfing och möjligheter att betrakta solnedgången från gröna takterasser.

3. VÄLMÅENDE VARBERG
OMRÅDE NR HÅLLBARHETSKRAV ANSVAR
Attraktivitet 3.1*

3.2

Konst och kultur ska bidra till identitetsskapande, sammanhang och förändring. Varje projekt 

ska besluta om finansiering av konstnärlig utsmyckning/gestaltning i enlighet med det Konst-

program som upprättas för Västerport. 

Former och verktyg för att berätta, påminna och levandegöra platsens historia och kulturarv 

ska utarbetas. Media och former ska vara varierande för att bli tillgänglig och spännande för 

människor av olika ålder och med olika intressen.

K/BH

K

Mikroklimat 3.3 Skapa intressanta och lockande platser med gott mikroklimat som uppmuntrar till interaktion 

mellan människor och ger en positiv känsla för stadsdelen. Gaturummen ska utformas för att 

skapa vindskyddade miljöer och trädplanteringar ska ges plats i gatan för att bryta vind och 

buller. 

K/BH

3.4* Byggnadernas skala är anpassade för att skapa goda solförhållanden på innegårdar och 

offentliga platser. Innergårdens yta ska vara solbelyst till 30% i fem timmar mellan 9-17 på 

vårdagjämningen.

K/BH

K = kommun, BH = byggherre
* Krav kontrolleras innan bygglov

Fortsätter på nästa sida



3. VÄLMÅENDE VARBERG
OMRÅDE NR HÅLLBARHETSKRAV ANSVAR

Hälsa 3.5 Offentliga platser samt gårdar på kvartersmark utformas och förvaltas för aktiv utevistelse året 

runt.

K/BH

3.6 Gaturummen ska genom sin utformning (skala, grönska, materialval etc) befrämja låga has-

tigheter, lägre bullernivåer och bättre luftkvalitet.

K

3.7*

3.8*

Byggmaterial med BSAB-kod E-N + P, Q, R och Z ska kontrolleras och registreras i en 

digital loggbok, likt Byggvarubedömningen eller Sunda Hus. Byggmaterial registreras med 

mängd och placering i den digitala loggboken som administreras på företagsnivå hos fas-

tighetsägaren. Produkter som är godkända att använda har i BVB bedömningen Rekommen-

deras eller Accepteras och för SundaHus gäller det bedömningarna A,B och C+. Krav i nivå 

med Silver för Indikator 13 Loggbok med byggvaror i Miljöbyggnad 3.0. 

Följande ämnen får inte förekomma: Ämnen klassade som hormonstörande på SIN-list – PVC 

och andra halogenerade material – Zink, i konstruktioner som medför utsläpp till mark och 

vatten – Koppar, utom i slutna system

BH

K/BH

3.9* Minst en av indikatorerna Dagsljus eller Solvärmelast ska vara i nivå med Guld enligt 

Miljöbyggnad 3.0. 

BH

3.10* Byggnaderna utformas med generösa dagsljusbelysta trapphus i A-läge och hissar placeras i 

B-läge.

BH

3.11 Byggnaderna ska uppföras på ett fuktsäkert sätt i nivå med Miljöbyggnad Guld. En diplomer-

ad fuktsakkunnig ska knytas till projektering av varje byggnad, fuktsäkerhets projektering enl. 

Bygga F, fuktmätningar enl. RBK, branschregler för utförande av våtrum följs och fuktsäker-

hetsansvarig under byggnationen utses i nivå med Miljöbyggnad Guld (Miljöbyggnad 3.0).

BH

3.12

3.13

För bostäder gäller följande ventilationsstandard: Uteluftsflöde ≥ 0,35 l/s per m2 golv samt 

frånluftsflöde enligt tabell 7.1 (i Miljöbyggnad 3.0). Förvaltningsrutiner för kontroll av luftkvalit-

en ska finnas. Krav i nivå med Guld för indikator 7 Ventilation i Miljöbyggnad 3.0.

För lokaler gäller följande ventilationsstandard: Uteluftsflöde ≥ 7 l/s och person + 0,35 l/s per 

m² Atemp. I utrymmen där annat än personlasten dimensionerar uteluftflöde ska Arbetsmiljö-

verkets krav vara uppfyllda. Förvaltningsrutiner för kontroll av luftkvalitet ska finnas.

Koldioxidhalten i rum överstiger endast tillfälligt 900 ppm ELLER uppmätt lokalt ventilationsin-

dex ≥ 90% i vistelsezon. Krav i nivå med Guld för indikator 7 Ventilation i Miljöbyggnad 3.0.

BH

BH

3.14 Ljudmiljön i byggnaderna ska vara god. De fyra ljudparametrarna som bedöms uppfyller 

genom mätning ljudklass B enligt SS 25267 för bostäder och SS 25268 för lokaler. Förvalt-

ningsrutiner för kontroll av ljudmiljön ska finnas. Krav i nivå med Guld för indikator 5 Ljud i 

Miljöbyggnad 3.0.

BH

3.15 Ett maximalt årsmedelvärde för radon i byggnaden på ≤ 60 Bq/m3 samt förvaltningsrutiner för 

kontroll av radonhalt.  Krav i nivå med Guld för indikator 6 Radon i Miljöbyggnad 3.0.

BH

Rekreation 3.16 Öka tillgängligheten till stadsdelen Västerport för besökare och skapa gröna korridorer till 

omgivande stadsnära natur- och rekreationsområden, t.ex. Strandpromenaden, Getterön och 

Brunnsbergsskogen. 

K

3.17 Publika och kommersiella aktiviteter koncentreras till kajkanten och längs huvudstråken som 

kopplar till befintligt centrum.

K

3.18* Västerports grön- och blåstruktur planeras och gestaltas utifrån ett ekosystem tjänst perspektiv. 

Metod är valfri men ska kunna redovisas och vara uppföljningsbar. Bra planeringsstöd ges i 

rapporten ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning” inom projektet C/O City. 

K

3.19* Takytor kan utformas för att tillgodose behov av semi-privata umgängesytor för boende och 

verksamma.

K/BH

Rättvisa 3.20 Det offentliga rummet ska vara tillgängligt, tryggt och upplevelserikt så att alla kan besöka 

Västerport och ta del av utbudet. Offentliga miljöer gestaltas utifrån ett barnperspektiv vilket 

ger kvalitativa miljöer som fungerar för alla året runt och olika tider på dygnet.

K

3.21* Skapa trygga och säkra kvarter med goda ljud- och ljusförhållanden i utemiljön, säkra entréer, 

bostäder med utblick mot gatan, inga skymda platser etc.

K/BH

3.22 Det inre trafiknätet ska vara attraktivt, tryggt och trafiksäkert för trafikanter genom 

huvudsakligen gångfartsgator (7km/h), där fordon får köras på de gåendes villkor.

K

3.23

3.24

Planlagd belysningsstruktur för gatu- och allmän platsmark etableras senast vid första  

inflyttning för att skapa trygga och säkra miljöer.

Det ska finnas platser planerade för fritidsaktiviteter för olika åldrar och behov.

K

K

K = kommun, BH = byggherre
* Krav kontrolleras innan bygglov
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4. FÖRENKLAD VARDAGSLOGIST IK
Västerport ska uppmuntra till en hållbar livsstil och stadsdelen ska vara tillgänglig för alla -
det ska vara lätt att göra rätt! 
Ett helhetsgrepp tas över stadens trafiksituation och de stödsystem som påverkar människors 
vardagsliv. Närheten till stationen gör Västerport till ett bekvämt boende för de som jobbar ute 
i den större regionen, men också till ett attraktivt läge för företagsetableringar. Som boende och 
verksam i stadsdelen ska du inte behöva äga egen bil. Det är enklare att ta sig fram med cykel 
eller till fots. Transportpooler etableras för att tillgodose mobilitet för de som inte vill äga sin 
egen bil. Det finns gott med serviceutbud inom området så all nödvändig handel kan göras inom 
Västerport eller i dess direkta närhet. Källsortering är enkelt och återbruk attraktivt. Förskolor 
samnyttjar grönområden för att ge barnen god tillgång till fysisk aktivitet inom nära och tryggt 
avstånd. Västerport ska bidra till att öka tillgängligheten till staden. För dem som fortfarande är 
beroende av bil ska det vara tydligt var man kan parkera sin bil och hur man smidigast promen-
erar till Västerport. Det minskar söktrafiken, ökar säkerheten och minskar utsläppen. 





4. FÖRENKLAD VARDAGSLOGISTIK
OMRÅDE NR HÅLLBARHETSKRAV ANSVAR

Resvanor 4.1* Säkerställa hållbara transporter och erbjuda alternativ till bilägande genom t.ex. transportpool-

er. Mobilitets- och parkeringsutredning ska ge förslag på åtgärder som främjar cykelpendling 

till och från Västerport. Byggherrar bidrar till medfinansiering av mobilitetslösningar. 

K/BH

4.2* Stödja miljövänliga transporter genom att tillgodose infrastruktur och tekniska förutsättnin-

gar t.ex. med laddningsplatser för elfordon, lämpliga faciliteter för cyklister, fotgängare, etc 

(förvaring, service, omklädning m.m).

K/BH

4.3

4.4

4.5

Kostnad för etablering och underhåll av boendeparkering ska bäras av användare och redovi-

sas separat från övriga boendekostnader.

Människan ska få ta mycket plats i Västerport där cykel- och gångtrafiken ska prioriteras. 

Medvetna satsningar ska göras för att uppmuntra cykel- och gångtrafiken och begränsa  

motortrafiken i området.

Det finns parkeringsmöjligheter på allmän platsmark för platskrävande cyklar med bra  

låsmöjligheter särskilt vid viktiga målpunkter.

K/BH

K/BH

K

Bekvämlighet 4.6 Placering och gestaltning av eventuella återvinningsstationer ska ta hänsyn till belysning och 

god form-, färg- och materialverkan. Det minskar risken för nedskräpning och medverkar till att 

statusen på avfallshanteringen höjs.

K

4.7* Fastighetsägaren ansvarar för sortering av följande fraktioner högst 50 m från entré: mat-

avfall,brännbart restavfall, deponirest, förpackningar (plast, papper, kartong, metall, färgat/

ofärgat glas).

BH

4.8 Kommunen ansvarar för att insamlingsmöjligheter ordnas för farligt avfall för boende (röd box). K

4.9 Stadsdelen ska tillgodose basbehov av service, tillgänglighet inom säkert och rimligt gån-

gavstånd, så snart som möjligt i utbyggnadsprocessen. Basbehoven formuleras av kommunen 

inför projekteringsskedet.

K/BH

4.10 För att uppnå täta och trivsamma stadsmiljöer utreds helhetslösningar som hanterar varu-

transporter, räddningstransporter och avfallet ut från området. Lösningarna utformas för att 

möta framtidens behov av gods in men också minimera avfallet ut från området. 

K

K = kommun, BH = byggherre
* Krav kontrolleras innan bygglov
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5. GRÖNBLÅA EKOSYSTEM
I och med en snabbt ökande urbanisering har det blivit tydligt att städernas parker och 
grönområden inte bara är en fråga för naturvården, utan i högsta grad berör 
samhällsplaneringen. Grönska och vatten i Västerport har en aktiv roll i stadsmiljön och 
ekosystemen nyttjas för att både lösa tekniska problem och skapa förutsättningar för lek och 
rekreation. Grönstråk fördröjer och renar dagvatten och är en del av områdets 
anpassning mot ett förändrat klimat med kraftigare nederbörd och starkare vindar. För att skapa 
dessa stadsmiljöer med plats för både ett myller av människor och natur krävs nya 
förhållningssätt till markanvändning och en medveten gestaltning. Därför ska befintliga 
styrinstrument som t.ex. grönytefaktorn och metoder för att integrera ekosystemtjänster 
utvärderas för att ge förutsättningar för klimatanpassade, rekreativa utemiljöer som gynnar 
biologisk mångfald. 

KLIPPERN 3 - Brf OHOJ! hauschild + siegel architecture

Västergatan 22

211 21 Malmö - Sverige 4



5. GRÖNBLÅA EKOSYSTEM
OMRÅDE NR HÅLLBARHETSKRAV ANSVAR

Dagvatten 5.1 Kommunen utformar områdets dagvattenhantering på allmän plats tidigt i exploaterings-

processen för varje etapp för att tillgodose fördröjningskrav och dagvattenkvalitet. Dagvattnet 

ges möjlighet och plats att synliggöras i gaturummet från början.

K

5.2 Krav och principer för lokalt omhändertagande av dagvatten tas fram utifrån flöden som 

beräknas enligt rationella metoden för 2, 5 och 10-årsregn med varaktighet 10 minuter. T.ex. 

att samtliga fastigheter ska kunna fördröja 10 mm regn per m2 hårdgjord yta inne på fas-

tigheten och att minst ett 10-års regn ska kunna fördröjas på allmän platsmark.

K/BH

5.3 Lämplig indikator tas fram för att värdera områdets potential att fördröja och rena dagvatten, 

t.ex. anpassad grönytefaktor eller total avrinningskoefficient för området. 

K

Planering och 

gestaltning

5.4* Landskapets karaktär ska beaktas och regionala växttyper ska eftersträvas och dess  

gestaltning ska anpassas till befintliga förutsättningar. 

K/BH

5.5 Åtgärder vidtas för att möjliggöra utveckling av vattenlivet i hamnbassängen. K

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Markbeläggning och ytmaterial får inte innehålla miljöfarliga ämnen som riskerar att urlakas 

och förorena dagvattnet.

Framtagen ekosystemtjänstanalys ska beaktas och följas i all gestaltning och projektering.

För kvartersmark ska en grönytefaktor på 0,6 uppnås och Stockholm stads modell användas 

vid beräkningen.

C/O citys verktyg Grönytefaktor för allmän platsmark 2.0, ska användas och 0,6 ska eftersträvas. 

Det ska finnas platser planerade för stadsodling.

K/BH

K/BH

BH

K

K/BH

Skötsel 5.11 Drift- och skötselplaner för allmän plats- och kvartersmark tas fram i samband med bygg-

nation. Planerna tas fram med stöd av görs enligt kommunens Grönstrategi för att skapa 

cirkulära bevattningssystem och ett variationsrikt landskap med hög biologisk mångfald. 

K/BH

 

K = kommun, BH = byggherre
* Krav kontrolleras innan bygglov
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6. HÅLLBAR ENERGI- OCH MATERIALANVÄNDNING
Dagens städer är ett system i obalans med ökade råvaruuttag och avfallsmängder. En hållbar 
energi- och materialanvändning innebär att gå från förbrukning till cirkulärt brukande där 
material och tekniker förbrukar minsta möjliga mängder icke-förnybara resurser, underlättar 
hushållning och återanvändning. Det handlar helt enkelt om att vara ekonomiskt ansvarsfull 
genom att långsiktigt hushålla med resurserna och att göra kloka val. Det förhindrar utsläpp av 
skadliga ämnen till mark, vatten och luft samt ger upphov till ett minimum av icke-användbara 
restprodukter. Det innebär att husen byggs av förnybara och kretsloppsanpassade material som 
kan åldras med värdighet och att husen anpassas till kommande klimatförändringar för att säk-
erställa en lång livstid. Genom att integrera energifrågor i planering och designprocessern blir 
bebyggelsen extremt energisnål. Det ger ett lågt klimatavtryck när stadsdelen försörjs med och 
producerar förnyelsebar energi. Genom samplanering, samutnyttjande, nytänkande och kreativi-
tet blir Västerport en förebild för ett resurseffektivt byggande. 





6. HÅLLBAR ENERGI- OCH MATERIALANVÄNDNING
OMRÅDE NR HÅLLBARHETSKRAV ANSVAR
Robusthet 6.1 Stadsdelen beaktar översvämningsrisker, där risk föreligger ska lämpliga åtgärder vidtas för 

att minska översvämningsrisken för projektet och omgivande ytor. Planerad bebyggelse ska 

klara översvämningsnivån 3,0 m (RH2000) för känsliga installationer, bostäder m.m. 

K

6.2 Kajer och byggnader utformas med hänsyn till översvämningsrisker utan att 

försämra kontakt mellan byggnad – kajstråk – vatten. 

K

6.3 Tillgodose att stadsdelen förses med flexibla och utbyggbara system (VVS, el, tele/data). K/BH

Tekniska sys-

tem/Energi

6.4* Integrera energi i designprocessen för att göra bebyggelsen extremt energisnål och för att 

integrera förnybar energiproduktion i området/byggnaderna.

BH

6.5 El-användningen ska minimeras för att minska CO2 utsläpp. All energi som används i bygg-

naderna ska fördelas efter typ av källa enligt Miljökategorierna i Miljöbyggnad.

BH

6.6 Goda klimatskal med låga transmissionsförluster, och värmeeffektbehov enl. 

Miljöbyggnad Guld (gäller fjärrvärmeuppvärmda byggnader).

BH

6.7 Bästa energiklass väljs för elinstallationer, pumpar, hissar, rulltrappor, belysning etc. BH

6.8 Utrusta byggnader för minskad elförbrukning och effektiv användning av fjärrvärme. Fjärr-

värmevärmda vitvaror: tvättmaskin, diskmaskin väljs.

BH

6.9 Energislagen som används inom området ska uppfylla kraven i nivå med Miljöbyggnad Guld, 

vilket innebär att en stor del av energi som används tillhör en miljökategori som orsakar liten 

miljöbelastning.

BH

6.10 Individuell mätning av el- och tappvarmvatten och återkoppling i lämpligt gränssnitt. BH

6.11

6.12

Byggbodarna som används ska vara energieffektiva och om möjigt anslutas till fjärrvärme. 

Uttorkning av byggnader görs med hjälp av fjärrvärme. Närvarostyrd arbetsbelysning av låg-

energityp.

Lösningar för lokal energiproduktion planeras in i området där det är lämpligt. Lösningar som 

exempelvis solel kan med fördel samsas med andra användningsområden som t.ex. bullersky-

dd och gröna tak.

BH

BH

Resurser 6.13 Masshanteringsplan som beaktar schaktmassor (inkl föroreningsrisker) tas fram som beskriver 

de mest hållbara alternativen för val av markmassor som behövs vid exploateringen för att 

skapa den topografi som Planprogrammet beskriver för att skydda mot översvämning och leda 

dagvatten med självfall.

K

6.14* För att främja ett resurseffektivt byggande ska kretsloppsanpassade och 

förnyelsebara material väljas i första hand. Totalt ska 5% av byggmaterialens viktprocent vara 

återvunna eller förnyelsebara. I andra hand ska det mest lokala alternativet väljas. Producent-

en/leverantören ska ha CSR-policy (Corporate Social Responsibility).

BH

6.15*

6.16

Livscykelskostnadsanalyser (LCC-analyser) utförs gällande minst fasad, installationer och 

markbeläggning. 

Stommen och grundens klimatpåverkan ska beräknas och redovisas. Beräkningen genomförs 

med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, som finns tillgänglig på IVLs hemsida.

BH

BH

6.17

6.18

6.19

6.20

Miljöpåverkan från transporter under byggtiden ska minimeras genom t.ex. 

samordning och bränsleval.

Skapa platser, digitala plattformar och förutsättningar för återbruk och delande.

Återbrukande och delandekultur synliggörs i området redan under genomförandefasen genom 

temporära lösningar.

Inkorporera pedagogiska element i de ekologiska och sociala miljöer som skapas i stadsdelen 

med syfte att främja kunskap, medvetenhet samt hållbar livsstil och resurshushållning.

BH

K/BH

K/BH

K

Avfall 6.21 Monteringsmetoder väljs som underlättar framtida demontering och återanvändning. BH

6.22

6.23

Bräddning från spillvattennät (t.ex. vid pumpstationen) ska samlas upp och 

förhindras att rinna ut orenat i havet.

Byggavfall ska i första hand återbrukas eller materialåtervinnas och i andra hand energiåterv-

innas. 100 vikt% av byggavfallet ska källsorteras, varav högst 10 vikt-% får läggas på deponi.

K

BH

 6.24 Mängden byggavfall ska uppgå till högst 20kg/m² BTA. BH

K = kommun, BH = byggherre
* Krav kontrolleras innan bygglov

23
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Hållbar stadsutveckling är en uppgift som griper över många olika kompetensområden och aktörer. 
Samverkan och dialog är en nödvändighet för att skapa hållbara lösningar. Kommunen som driver projekt 
Västerport har därför initierat en dialogprocess med kommunens invånare och på sikt kan flera parter 
bjudas in för att både berika och förankra hållbarhetsarbetet. För att ta fram Hållbarhetsprogrammet har 
kommunen haft hjälp av en konsultgrupp med specialister inom hållbart byggande och processledning. 
 
STYRGRUPP FÖR STADSUTVECKLINGSPROJEKTET
Styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet består av förvaltningscheferna för Samhällsutvecklingskontoret, 
Stadsbyggnadskontoret, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Hamn- och gatuförvaltningen samt VD för 
Hallands hamnar. Västerportsprojektet ligger under kommunstyrelsen. Regelbundna avstämningar hålls 
med kommunstyrelsens arbetsutskott. Beställare för projekt Västerport är kommundirektören som till sin 
hjälp har ett beställarombud.  

ARBETSGRUPP
Kommunens Stadsutvecklingsprojekt driver hållbarhetsarbetet i projektet tillsammans med 
representanter från kommunens planavdelning, miljö- och hälsoskyddsförvaltning, Varbergs Fastighets 
AB, samt stadsträdgårdsmästaren. Två externa specialister inom hållbar stadsutveckling från White 
arkitekter har rollen att driva arbetsprocessen och ta fram Hållbarhetsprogrammet.  

REFERENSGRUPP
Arbetet med Hållbarhetsprogrammet började med att ringa in Västerports utmaningar och möjligheter. 
Det gjordes i en workshop tillsammans med representanter från olika kommunala förvaltningar och bolag: 
Samhällsutvecklingskontoret, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Hamn- och gatuförvaltningen, VIVAB, Varberg 
Energi, Varbergs Fastighets AB samt Varbergs Bostads AB. Varefter Hållbarhetsprogrammet har arbetats 
fram har det gått till referensgruppen på remiss. Synpunkterna från referensgruppen har sedan bearbetats 
i arbetsgruppen.
 
ÖVRIGA REFERENSGRUPPER  
Medborgare – Sommaren 2014 hölls den första av flera medborgardialoger. Syftet är att inkludera 
Varbergs medborgare för att kontinuerligt ge dem inflytande under hela processen. 
På sikt bör fler aktörer bjudas in till samverkansprocesser för att föra in olika perspektiv som bidrar till att 
utveckla Västerport till en attraktiv och hållbar stadsdel.

Kommunala förvaltningar och bolag – Kommunens förvaltningar kommer att behöva arbeta fram oli-
ka planer och utredningar för projektet. Exempelvis behöver mobilitetsfrågor och dagvattenhantering 
studeras på djupet för att hitta lösningar för att uppnå Västerports hållbarhetskrav, se checklistorna på sid 
12-23. 

Byggare – som är intresserade av att bygga fastigheter i Västerport kan under projektets gång bjudas in för 
att få en inblick i projektets utmaningar och hållbarhetsambitioner och också ges möjlighet att bidra med 
kunskaper och erfarenheter.  

Näringsliv – representanter från företag och näringslivsorganisationer bidrar med erfarenhet från 
praktiken: lösningar som är anpassade till kontexten och de har även sina specifika kanaler för 
kunskapsspridning. Företagare kan i samverkan med andra företagare och byggherrar bilda nätverk och 
skapa goda förutsättningar för ett lokalt näringsliv och god service i Västerport.

Campus Varberg – samarbetet med yrkeshögskolan eller andra högskolor kan vara en viktig plattform för 
att få in kompetens i projektet, etablera forskarmedverkan och sprida kunskap på nationell och 
internationell nivå. Samtidigt erbjuds en möjlighet att i praktiken pröva olika forskningsrön i skala 1:1 och 
en arena för forskningen att nå näringslivet i samhällsbyggnadssektorn. 

4. ORGANISATION OCH ROLLER4. ORGANISATION OCH ROLLER
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AR B ETSG R U PP

Claes Premmert, Stadsutvecklingsprojektet
Sten Hedelin, Stadsbyggnadskontoret
Anders Bergh, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Karin Sjödin, Hamn- och gatuförvaltningen
Charlott Jansson, Samhällsutvecklingskontoret

Johanna Engberg, White arkitekter
Evelina Johansson, White arkitekter

KOMMUNALA BOLAG OCH 
FÖRVALTNINGAR

Samhällsbyggnad;
• Samhällsutvecklingskontoret
• Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
• Stadsbyggnadskontoret
• Barn- och utbildningsförvaltningen
• Kultur- och fritidsförvaltningen
• Hamn- och gatuförvaltningen
• VIVAB
• Varberg Energi
• Varbergs Fastighets AB

Varbergsbor

Byggherrar

Näringsliv

Campus
Varberg

Styrgruppen

Best. ombud

Huvudbest.

Referensgrupp

KSAU

KS

KF

Hallands Hamnar

Uppdragsgivare

Beställare
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Följande kapitel beskriver hur de involverade parterna ska samverka i projektets olika skeden 
samt vilka arbetsrutiner som ska följas för att hållbarhetskraven i Västerport ska uppnås.

PROGRAM- OCH PLANSKEDE - process och dialog

HÅLLBARHETSSAMORDNING
Inom kommunen finns en ansvarig person för hållbarhetsarbetet, nedan kallad 
hållbarhetssamordnaren. Rollen innebär processledning, uppföljning och revidering av 
Hållbarhetsprogrammet. Det innebär att koordinera, stötta och vägleda involverade parter som 
berörs av hållarhetskraven, se checklistorna på sid 12 - 23. Hållbarhetssamordnaren bidrar till 
planering av arbetssätt/aktiviteter och tar en aktiv roll som processledare samt driver särskilda 
delprojekt/utredningar (t.ex. avfallsutredning, medborgardialog, grönytefaktor). 

AVSTEG
Hållbarhetssamordnaren granskar alla handlingar, t.ex. planprogram, gestaltningsprogram och 
detaljplan, och är ansvarig att föreslå eventuella avsteg från Hållbarhetsprogrammet. Avsteg ska 
godkännas av projektledare och kan innebära krav på kompensationsåtgärder.

DIALOG
Dialog är ett led i Varbergs vision om delaktighet och olika dialogprocesser har varit en central del 
i utvecklingsarbetet för Västerport, då tidig förankring och medvetenhet är viktigt för att skapa 
samförstånd, utveckling, intresse och nya initiativ. Syftet är att förankra den kommande 
stadsutvecklingen bland medborgarna och ge dem inflytande.  

Det kommande planeringsarbetet ska fortsätta präglas av en kontinuerlig och medveten dialog 
som involverar invånare, näringsliv och byggare. Det ger ett bra underlag för utveckling, planering 
och byggnation. 

I arbetet med Planprogrammet kommer ett parallellt uppdrag genomföras där 
Hållbarhetsprogrammet blir en del av underlaget. 

INCITAMENTSMODELLER
För att få största möjliga utväxling av hållbarhetsarbetet är incitamentsmodeller intressant att 
utreda. Det kan handla om att hitta olika tekniklösningar eller taxemodeller för att exempelvis 
ekonomiskt gagna de intressenter som vill genomföra ett hållbarhetsarbete som har väldigt höga 
ambitioner. I kommande arbetsprocess kan kommunen tillsammans med externa intressenter 
studera frågan djupare för att komma fram till fungerade modeller.  
 

5. SAMVERKAN OCH GENOMFÖRANDE
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PROJEKTERING OCH BYGGSKEDE – implementering

KOMMUNIKATION
I projekterings- och byggfasen ska byggherren se till att hållbarhetskraven implementeras i såväl 
bygghandlingar som i den färdigställda byggnaden. Detta gäller både vid projektering av enskilda 
byggnader såväl som planering och projektering av stadsrum, infrastruktur etc. Både byggare och 
kommun ansvarar för att kommunicera projektets hållbarhetskrav till samtliga medverkande, 
underkonsulter etc. som arbetar med projektet samt att följa upp att kraven följs.  Ansvarsför-
delning framgår av checklistorna på sid 12-23. En överblick av vilka hållbarhetskrav som berör 
kommun respektive byggherre finns även illustrerat i Processmodellen på sid 30 - 31.

UPPHANDLING
I samband med att projektering och byggskede drar igång ser kommun/byggare till att upphandla 
konsulter, entreprenörer och övriga medverkande utifrån gällande krav. 
Hållbarhetsprogrammet ska vara ett av de dokument som ligger till grund för upphandlingen. 

BYGGHERRENS HÅLLBARHETSSAMORDNARE
Även byggarna utser en hållbarhetssamordnare för sitt specifika projekt med ansvar att 
kommunicera hållbarhetsarbetet med kommunen och särskilt med kommunens utsedde 
hållbarhetssamordnare. Byggarens hållbarhetssamordnare koordinerar projektgruppens 
deltagare och styr arbetet så att hållbarhetskraven uppnås under projektering och i byggskedet 
genom regelbundna avstämningsmöten, upprättande av handlingsplaner och dokumentation av 
uppnådda mål och avvikelser. Det övergripande målet på byggnadsnivå är att totalt uppnå 
Miljöbyggnad Silver, med krav Guld för utvalda indikatorer, se checklistorna på sid 12-23. 

IMPLEMENTERING OCH UPPFÖLJNING
Kommun och byggherrar ansvarar för att hållbarhetskraven arbetas in i handlingar i 
projekteringsfasen och att kraven arbetas in i bygglösningar i entreprenadskedet. För att följa 
upp hållbarhetsarbetet med de specifika krav som återfinns i Hållbarhetsprogrammets bilaga 
finns två separata arbetschecklistor framtagna; 
1. en för de krav som gäller kommunens hållbarhetsarbete, infrastruktur och allmänna ytor, 
2. en för byggherrens krav. 
De framtagna checklistorna fungerar som övergripande dokument för uppföljning av processen 
där planerad aktivitet, skede, ansvar och uppföljning redovisas. Checklistorna fylls i regelbundet 
och förvaras hos kommunen.

AVRAPPORTERING 
Efter avslutat projekterings- eller byggskede ska byggherrens hållbarhetssamordnare 
sammanställa hållbarhetsarbetet genom ifyllda checklistor och rapportering till kommunens 
hållbarhetssamordnare. Dokumentationen består av ifylld hållbarhetschecklista samt eventuella 
utredningar som ligger till grund för redovisat resultat i checklistan. De byggnader som väljer att 
certifiera sig enligt Miljöbyggnad ska också bilägga Miljöbyggnadsrapport (alla byggnader ska 
uppnå nivå Silver enligt Miljöbyggnad, men certifiering är inget krav). Kommunens 
hållbarhetssamordnare sammanställer byggprojektens olika slutresultat i en rapport som 
redovisas för kommunens arbetsgrupp och styrgrupp.
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FÖRVALTNINGSSKEDE - drift och uppföljning

Arbetet med Hållbarhetsprogrammet fortsätter även efter att respektive etapp är 
färdigutbyggd eftersom hållbarhetsarbetet är en kontinuerlig process som även kräver 
genomtänkt drift och förvaltning. 

UPPHANDLING FÖRVALTARE
För att följa hållbarhetskraven i förvaltningsskedet kan kommunen/byggherren handla upp 
förvaltare som sköter både implementering av krav och uppföljning. I samband med att 
kommun/byggare avslutat sitt byggskede ska relevanta drift- och skötselplaner som 
tillgodoser hållbarhetskraven tas fram.  

IMPLEMENTERING OCH AVRAPPORTERING
På motsvarande sätt som i projekterings- och byggskedet ska återrapportering till kommunens 
hållbarhetssamordnare göras. Vid det första större återrapporteringstillfället, som är två år 
efter det att byggnaderna tagits i bruk, består dokumentationen av ifylld 
hållbarhetschecklista samt eventuellt verifieringsrapport till Miljöbyggnad. Fem år efter det att 
byggnaderna tagits i bruk görs en motsvarande återrapportering, dock utan 
verifieringsrapporten till Miljöbyggnad. 

Förvaltaren ansvarar för att ovan beskrivna uppföljning med återrapportering, verifiering och 
omcertifiering blir utförd och rapporterar till kommunens hållbarhetssamordnare. 
Dokumentation av detta görs till kommunens hållbarhetssamordnare. Utifrån förvaltarens 
avrapportering sammanställer kommunens hållbarhetssamordnare den årliga 
återrapporteringen och redovisar för kommunens arbetsgrupp och styrgrupp.

KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING - erfarenhetsåterföring och revidering
Utbyggnaden av stadsdelen Västerport kommer pågå under lång tid framöver. För att 
åstadkomma en bra stadsmiljö med invånarna i fokus är det viktigt att hela tiden lära sig av 
de erfarenheter som görs och uppdatera de verktyg som styr arbetet i projektet. I samband 
med varje ny etappstart ska Hållbarhetsprogrammet följas upp och revideras för att skapa 
ännu bättre förutsättningar för hållbara lösningar och ligga till grund för detaljplanearbetet 
för kommande etapp. Kommunens hållbarhetssamordnare driver arbetet med revideringar 
och sammanställer dokumentation, synpunkter och erfarenheter från byggare av olika projekt 
samt kommunens egna projekt. Erfarenhetsåterföring sker även genom utbyte av kunskap 
och erfarenheter med olika samarbetsparter. Både kommunen, högskolan och byggare kan 
sprida sina erfarenheter genom de kanaler som finns i projektet, t.ex. hemsidan eller genom 
föreläsningar och möten.
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PROCESSMODELL
Det är viktigt att skapa en gemensam bild av roller och ansvar för att säkerställa att 
hållbarhetsstyrningen inte faller mellan stolarna. På nästa sida visas en processmodell som 
kan fungera som ett stöd för implementering av Hållbarhetsprogrammets krav, 
se checklistor på sid 12 - 23. Processmodellen uppdateras under arbetets gång och ska i ett 
första skede ses som ett exempel på hållbarhetsstyrningens process.

Läsanvisning:
Alla krav, uppdelat på de sex målområdena, är indelade i vilket skede som de ska 
implementeras samt vem som är ansvarig (kommun eller byggare/fastighetsägare).

Kraven som finns i målområdet Genomförandeprocessen illustreras som en tidslinje där 
flera av kraven finns med som delprocesser, eftersom dessa är krav som kontinuerligt 
kommer genomsyra hela Västerports planering- och byggskede. 

SKEDE Aktiviteter

Delprocess Särskild 
aktivitet

Beslut

X.X, X.X, X.X

Numrerade krav 
sid 12 - 23



PROGRAM OCH PLANSKEDE  FÖRSTUDIER OCH PROJEKTERING

BYG G A R E 

O C H 

FA S T I G H E T S ÄG A R E

* Se numrerade hållbarhetskrav i checklistorna i sid 15-23

VA R B E RG S 

KO M M U N

♥




KOMMUN BYGGHERRAR

2.1-2.12

KOMMUN BYGGHERRAR

2.1, 2.2, 2.4, 

2.6-2.11

Ta fram förstudier och riktlinjer för etablering 
av kommunal verksamhet.

Påbörja dialoger med byggherrar, befintliga 
verksamheter och investerare.

 
Ta fram övergripande strukturplaner.

Ta fram utredningar, t.ex. 
socialkonsekvensanalys, mikroklimatstudie, 
dagvattenutredningar, citylogistiklösningar, 
grönytefaktor, klimatanpassningsstrategier, 

avfallslösning.

Involveras i dialog med kommun om 
incitamentsmodeller för att lösa t.ex. bostäder med 
varierade boendekostnader och samfinansiering av 

mobilitetslösningar.

Gestalta offentliga platser och stråk så att de är 
tillgängliga och känns trygga och inbjudande.

Genomföra sol- och vindstudier som en iterativ del 
under planarbetet.

Utforma gator, vägar och grönområden 
samordnat med dagvattenlösningar.

Ta fram en masshanteringsplan

Utforma byggnaderna för att förstärka 
Varbergs lokala karaktär och innehålla en 

blandning av boendeformer och 
verksamhetslokaler.

Utforma kvartersgårdar utifrån grönytefaktorn.

Integrera aspekter som dagsljus och 
solvärmelaster i designprocesserna.

Främja olika upplåtelseformer av bostäder ska 
finnas.

Utgå från ett livscykelperspektivet vid gestaltning 
och materialval. 

3.2, 3.3, 3.5, 3.13-

3.19.

4.1, 4.2, 4.4, 4.9, 

4.10

5.1-5.5, 5.8-5.10

6.1, 6.2, 6.22

3.1, 3.4, 3.5, 3.8, 

3.13, 3.15, 3.17-3.20

4.1-4.6, 4.8-4.10

5.1-5.7, 5.9-5.11

6.1-6.3, 6.13, 

6.18-6.20, 6.22

Planprogram Utställning

Dialog om 
3D-fastighetsbildning

Incitaments-
modeller

Konsultativ 
medborgardialog

Medverkande 
medborgardialog

Platsskapande 
aktivitet

GENOMFÖRANDEPROCESS beslutbeslut

Energiintegrerad 
designprocess

Kunskapsin-
hämtande samtal

MÅL-

OMRÅDE

MÅL-

OMRÅDE
1.1-1.10,  

1.12-1.14.

1.2, 1.10 1.2, 1.5-1.8, 1.10-

1.14.

Uppföljning 
hållbarhetsmål

Uppföljning 
hållbarhetsmål

Processmodell

♥
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3.1-3.4, 3.6-3.12, 

3.16, 3.18

4.2-4.4, 4.7, 4.9

5.6-5.8, 5.10,  

5.11

6.3-6.12, 6.14-6.19, 

6.21, 6.23, 6.24

1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 

1.13-1.15, 1.17-1.21

2.2-2.7, 2.10, 2.12.



BYGGSKEDE FÖRVALTNINGSSKEDE 

Tillgodose infrastruktur och tekniska förutsättningar 
t.ex. med cykeparkering och 

laddningssplatser för elfordon för att möjliggöra 
miljövänliga transporter.

Kontrollera och dokumentera byggmaterial med 
hjälp av Byggvarubedömningen eller Sunda hus.

Säkra plats för cykelparkering.

Använda energieffektiva byggplatsetableringar.

Sortera byggavfall så att minimala mängder går till 
deponi. 

Tillgodose minimalt antal parkeringsplatser. 
Parkeringskostnader bärs av användare.

Främja ett genomtänkt utbud av offentlig och privat 
service.

Förvalta grönytor med hänsyn till biologisk 
mångfald. Dagvatten samlas upp och magasineras 

för bevattning.

Tillgodose att säker och effektiv cykelparkering 
skapas i tillräcklig omfattning.

Möjliggör för hyresgäster att påverka sin hyresnivå 
genom delaktighet i förvaltning och skötsel.

Erbjuda alternativ till parkering i boendet, t.ex. 
medlemskap i bilpool eller el-cykel.

Samla upp och använda regnvatten för 
bevattning.

Använda energislag som uppfyller kraven enligt 
Miljöbyggnad Guld.

KOMMUN BYGGHERRAR KOMMUN BYGGHERRAR

 2.12

4.2, 4.4, 4.5, 4.9

6.13, 6.18-6.20

3.6-3.12

4.3

5.6-5.8, 5.10, 5.11

6.11, 6.15-6.19, 

6.21, 6.23, 6.24

3.4, 3.5, 3.13

4.1-4.5, 4.8-4.10

5.10, 5.11

6.20

3.4, 3.6, 3.7, 

3.9-3.12

4.3, 4.7

5.8, 5.10, 5.11

6.8-6.10, 6.18

Odlingslådor

Medbestämmande 
dialog

MÅL-

OMRÅDE

MÅL-

OMRÅDE
1.6-1.8, 1.12-1.14 1.6, 1.11, 1.13-1.15, 

1.17-1.21

1.6, 1.8, 1.13, 

1.14, 1.16

1.13, 1.15, 1.16, 

1.20

Uppföljning 
hållbarhetsmål

Uppföljning 
hållbarhetsmål

♥




♥




BYG G A R E 

O C H 

FA S T I G H E T S ÄG A R E

VA R B E RG S 

KO M M U N

beslut

31

* Se numrerade hållbarhetskrav i checklistorna i sid 15-23

2.6, 2.8-2.11

3.20

5.5-5.7, 5.9-5.11

2.4, 2.8, 2.10

beslut



KOMMUNIKATIONSPLAN 
Kommunen tar fram en kommunikationsplan för Västerport. I arbetet ingår att utreda vilka me-
toder som ska användas för att inkludera invånare och sprida information om projektet. 
Ambitionen är att öka medborgarnas inflytande i processen och bidra till en kunskapshöjning 
om hållbar stadsutveckling. 

Exempel på aktiviteter som kommunikationsplanen kan innehålla är: 
- Webbsidor: Informationen om Västerport på kommunens webbplats www.varberg.se 
utvecklas. Sidorna uppdateras kontinuerligt i takt med att projektet utvecklas. På webbplatsen 
finns Hållbarhetsprogrammet och kommande program som är relevanta för projektet. Här 
presenteras också information om planerade och genomförda samråd, workshoppar etc. 

- Medborgarrum: en fysisk plats för information, kommunikation och samverkan kan 
etableras för alla intressenter. Medborgarrummet informerar om projektet från start till färdig 
stadsdel och kommer att anpassas till rådande behov. Här kan möten, föreläsningar och 
utställningar hållas, samtidigt som platsen kan fylla funktionen som återbrukslokal och 
pedagogisk knutpunkt för hållbarhet. 

- App: en applikation för smarta telefoner kan utvecklas för dialog och delaktighet. Via appen 
kan intressenter och medborgare svara på frågor, men också tillföra egna synpunkter om hur 
Västerport kan utvecklas. 

- Workshoppar och föreläsningar: för att väcka nyfikenhet och öka intressenternas inflytande, 
kan medborgare bjudas in till olika aktiviteter med teman som hållbarhet och identitet, 
gestaltning samt framtidens brukare. 

- Studiebesök: för att inspirera tjänstemän, politiker och byggherrar kan olika studiebesök 
göras till städer som varit banbrytande när det gäller hållbar stadsplanering. (Ett studiebesök 
gjordes under hösten 2015 till Norra Djurgårdsstaden.)

6. KOMMUNIKATION
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C. STYRANDE DOKUMENT HÅLLBAEftersom utvecklingen av Västerport befinner sig i ett tidigt skede återstår många frågor. 
Arbetsgruppen föreslår därför följande utredningar:

Avfallsutredning
En avfallsutredning föreslås som tar ett helhetsgrepp om avfallsfrågan i Västerport. Åtgärder ska 
föreslås för att i första hand minimera och främja återanvändning, men också gör återvinning 
bekvämt och enkelt. 

Klimatanpassningsplan
En klimatanpassningsstrategi syftar till att föreslå anpassningsåtgärder så att de negativa 
konsekvenserna av framtida klimatförändringar minimeras och de positiva konsekvenserna tas 
till vara. Åtgärderna ska implementeras i den fysiska planen. Utredningen ska beakta en höjd 
havsnivå, kraftigare regn, vindar och UV-strålning. 

Incitamentsmodeller
I samverkan med kommunens olika förvaltningar och bolag utvecklas incitamentsmodeller för 
byggherrar med höga hållbarhetsambitioner. En omvärldsbevakning görs till en början för att 
undersöka vilka fungerande incitament som andra kommuner använt för att få byggare att leva 
upp till kommunens höga ambitioner. 

Mobilitets- och parkeringsplan för Västerport
En mobilitets- och parkeringsstrategi ska mynna ut i en parkeringsnorm för Västerport samt 
ge svar på hur mobiliteten säkerställs genom kompletterande mobilitetslösningar. Målet är att 
skapa goda förutsättningar för användning av hållbara transporter (gång, cykel och 
kollektivtrafik). 

Konstprogram
Konstnärlig utsmyckning medverkar till att skapa karaktär och ett sammanhang i en 
verksamhet eller på en plats. För att integrera konsten i planeringen och för att den ska förvaltas 
på ett bra sätt behövs ett konstprogram med riktlinjer för konstanslag och inköp och 
upphandling av konst. 

Service- och handelsutredning
Målet är att skapa en mix av butiker och offentlig service som profilerar Västerport som en 
attraktiv och levande stadsdel. En utredning syftar till att ta fram förutsättningar som krävs för 
att säkra utbudet av det människor behöver i form av daglig service och unika 
sällanköpsbutiker. Utredningen blir också ett första steg för att etablera kontakter med 
fastighetsägare som är intresserade av att utveckla och förvalta lokaler i bottenvåningar genom 
nytänkande handelskoncept. 

A. FÖRSLAG PÅ UTREDNINGAR
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B. STYRANDE DOKUMENT

Avfallsplan för Varbergs och Falkenbergs kommun 2010-2015, 2010-12-14
http://www2.varberg.se/download/18.239af7831430048d85346f0/1391150560200/Renh%C3%A5llningsord-
ning+-+avfallsplan+f%C3%B6r+Varbergs+kommun+2010.pdf

Bebyggelsestrategi, 2013-05-21
http://www2.varberg.se/download/18.239af7831430048d8531435/1389097028162/Bebyggelsestrategi+strategi.pdf

Folkhälsopolicy för Halland- strategier, arenor och insatsområden, 2009
http://www.regionhalland.se/PageFiles/16109/Folkhalsopolicy-low.pdf

Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs kommun, 2013-
03-13
http://www.varberg.se/download/18.239af7831430048d853143a/1389097058230/Gr%C3%B6nstrate-
gi+f%C3%B6r+aktiviteter,+upplevelser+och+biologisk+m%C3%A5ngfald+i+Varbergs+kommun+strategi.pdf

Handelspolicy för Varbergs kommun, 2014-09-16
http://www2.varberg.se/download/18.264e8b07148a6a7993756e13/1412595686121/Handelspoli-
cy+f%C3%B6r+Varbergs+kommun.pdf

Handikappolicy för Varbergs kommun, 2013
http://www.varberg.se/download/18.239af7831430048d853143c/1389097060121/Handikappolicy+policy.pdf

Inriktningsbeslut för Stadsutvecklingsprojektet
http://www.varberg.se/download/18.4c7938ef15495644d18291cf/1463144334321/Inriktning+f%C3%B6r+Stadsut-
vecklingsprojektet.pdf

Kultur- och fritidspolitisk strategi för Varbergs kommun, 2014-04-22
http://www.varberg.se/download/18.7e56c4f31498402ab2f16e98/1415614041987/STRATEGIDOKUMENT_LOW.pdf

Lekplatsriktlinje, 2012-2013
http://www.varberg.se/download/18.ee64eb5141ef52e65e1341/1383745249845/Lekplatsriktlinje+f%C3%B6r+Var-
bergs+kommun.pdf

Näringslivspolicy för Varbergs kommun, 2013
http://www.varberg.se/download/18.239af7831430048d8531442/1389097111850/N%C3%A4ringslivspolicy+poli-
cy+20130205.pdf

Riktlinjer för inköp och upphandling, 2011
http://www.varberg.se/download/18.239af7831430048d8531452/1389097309232/Riktlinjer+f%C3%B6r+ink%C3%B-
6p+och+upphandling+riktlinje.pdf

Riktlinjer för tjänsteresor, 2009
http://www.varberg.se/download/18.39e7155b14fdf013b942f95d/1443169968945/Riktlinjer+f%C3%B6r+t-
j%C3%A4nsteresorr.pdf

Riktlinjer för ökad tillgänglighet och användbarhet på allmän plats i Varbergs tätort, 2012-
11-19
http://www.varberg.se/download/18.4a2ced49142b85dd4d41c4c/1387273213785/Staden+f%C3%B6r+alla.pdf

Strategi för energieffektivisering 2010-2020, 2012-03-20
http://www2.varberg.se/download/18.239af7831430048d8531446/1389097160421/Strategi+f%C3%B6r+energieffek-
tivisering+2010-2020,+strategi.pdf



Strategi för risk- och krishantering, 2012-12-18
http://www.varberg.se/download/18.239af7831430048d8531447/1389097161371/Strate-
gi+f%C3%B6r+risk-+och+krishantering+strategi+20121218.pdf

Styrmodell för Varbergs kommun, 2012
http://www2.varberg.se/download/18.239af7831430048d8531453/1389097356389/Styrmod-
ell+f%C3%B6r+Varbergs+kommun+-+Vision,+m%C3%A5l+och+ramstyrning.pdf

Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg - En sammanfattning av Medbor-
gardialogen 2014
http://www2.varberg.se/download/18.aa4f88114a4d3fe64b776c/1418736491721/Tillsammans+skapar+vi+
v%C3%A4rldens+b%C3%A4sta+Varberg.pdf

Trafikstrategi 2030, 2015
http://www.varberg.se/download/18.60429e8b150adc9c2ba5625c/1447335205210/Trafikstrategi+2030.
pdf

Utvecklingsstrategi för Varbergs kommun med fokus på landsbygden, 2011
http://www2.varberg.se/download/18.239af7831430048d8531449/1389097177280/Utvecklingsstrate-
gi+f%C3%B6r+Varbergs+kommun+strategi.pdf

VA-policy, VA-strategi och VA-riktlinje, 2015
http://www.varberg.se/download/18.2232687b14e1fd07405badb/1435317902879/VA+policy+strate-
gi+och+riktlinje+f%C3%B6r+Varbergs+kommun.pdf

Varberg visar vägen, 2014-04-22
http://www.varberg.se/download/18.c1b364714855b17c8c7522/1410353007160/Varberg+vis-
ar+v%C3%A4gen+-+Inriktningar+f%C3%B6r+h%C3%A5llbarhetsarbetet+i+Varberg+2015-2025_
KF140422.pdf

Varbergs kommun policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008
http://www.varberg.se/download/18.239af7831430048d8531445/1389097133166/Policy+f%C3%B6r+-
fr%C3%A4mlingsfientlighet+och+rasism,+policy.pdf

Vision Varberg 2025, 2011-11-15
http://www.varberg.se/download/18.d600fc114fdba8c08a20f70/1443099980022/Socialn%C3%A4mn-
dens+m%C3%A5l+och+inriktningar+2016-2019.pdf

Översiktsplan för Varbergs kommun, 2010-06-15
http://www.varberg.se/download/18.42e2e0a7143003c9eed68e3/1391705173520/OP_kommunen_anta-
gen_100615.pdf

Översiktsplan för Varbergs kommun-Fördjupning för stadsområdet, 2010-06-15
http://www2.varberg.se/download/18.670680ba143d85606be195a/1391771543118/FOP_stadsomradetAn-
tagen100615_web.pdf

Listan uppdateras allt eftersom nya styrdokument antas som påverkar Västerports hållbarhetsmål.
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