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Varbergs innerhamn allt mer populär 
 
Förnyelseprojekt och ett framgångsrikt arbete med service, säkerhet och miljö gör att 
Varbergs innerhamn blir allt mer populär hos turister och kommuninvånare.  
 
Flera projekt ökar trivseln och tillgängligheten i hamnen. Ny stensättning, nya bänkar och 
ny utsmyckning förbättrar entrén till staden för de som kommer med båt. Ny belysning 
ökar tryggheten när mörkret faller. Senaste tillskottet på piren är Kajgången, en ny 
utsiktsplats mot Skrivareklippan, Strandpromenaden och Fästningen. 
 
Antalet ställplatser för husbilar har ökat och besökarna blir allt fler. I hamnen finns nu 
tillgång till el, vatten, toalett, tvättstuga och trådlöst nätverk för gästerna. 
– Under förra året besökte 1539 husbilar ställplatserna i hamnen och bara under årets 
första månader har antalet husbilar ökat med nästan 300 besök. Många av husbilarna är 
stamgäster som kommer även på vintern, vilket gör hamnen mer levande året om. Även 
antalet besökande båtar ökar, berättar Jan Johansson, avdelningschef i hamnen.  
 
Utmärkelsen Blå Flagg ger ett kvitto på säkerhets- och miljöarbetet i hamnen. Varberg är 
en av de städer som har flest hamnar med Blå Flagg i Europa.  
– I innerhamnen har vi haft Blå Flagg sedan tidigare. Det är extra roligt att också 
Träslövsläge gästhamn, Getteröns småbåtshamn och Båtfjordens hamn i år kan stoltsera 
med denna internationella miljömärkning, säger Patrik Skoglund. 
 
Blå Flagg drivs av FEE, Foundation for Environmental Education, och de hamnar som får 
hissa flaggan lever upp till krav på vattenkvalitet, säkerhet, service, miljöutbildning och 
information. 
 
 
Kontaktuppgifter 
Jan Johansson, avdelningschef Hamn, Hamn- och gatuförvaltningen 
e-post: jan.johansson@varberg.se, telefon: 070-548 85 26 
 
Patrik Skoglund, projektledare avdelning Hamn, Hamn- och gatuförvaltningen 
e-post: patrik.skoglund@varberg.se, telefon: 070-528 85 29 
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