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BEFINTLIG MARKNIVÅ

RUDERATMARK
Nära gångvägen till Naturum 
föreslås ett större sandigt parti med 
ruderatväxter. En del av detta område 
förelås betas, vilket är bra då klövarna 
rör om i marken och skapar öppna 
områden för olika insekter. 

I söder av ruderatmarksområdet ger 
branta  sandiga slänter backsvalorna 
möjlighet att sätta bo.

MÖTESPLATS VID NATURUM
Nära Naturum skapas en större mötesplats som avgränsas av träväggar och sittgradänger 
i öster upp mot kullarna. Träväggarna utgör karaktäristiska element i landskapet och ska 
väcka intresset för området och hur det har skapats. 

Mötesplatsen skapar möjlighet för uteservering under trädkronorna, glasmontrar för 
permanenta och tillfälliga utställningar och blir en naturlig samlingsplats i området.

Träväggarna kan användas för utställningar, fågel- och insektsholkar med mera. Flera 
aktiviteter och olika ängsytor koncentreras till området längs stråket förbi Naturum, såsom 
lek för barnen, utökad biodling, ruderatmarksområde, flera olika ängar och sädesfält. 

BUSKAR
I öster föreslås en stor plantering med 
många buskar och ungträd (mindre 
trädstorlek vid plantering) som kan 
utvecklas till skogsmiljöer. I söderläge 
på kullarna skapas stora, artrika bryn 
med många bärbuskar.

GRÄSYTA OCH LEK
Intill sittgradängerna föreslås en större 
gräsyta som klättrar upp på kullarna. 
På gräsytan skapas lekmiljöer med 
naturlek som tema.

Illustration av den nya mötesplatsen vid Naturum, vy norrut längs gång- och cykelvägen.

Illustrativ sektion genom hela området.

FÖRESLAGET ALTERNATIV ”UTFLYKTSMÅL STRANDBACKA”
Målet med utformningen är att naturområdet ska bli ett utflyktsmål för alla boende i Varbergs kommun. En mosaik av naturtyper, utsiktstorn, lockande naturlek 
och ett böljande landskap skapar tillsammans med en större mötesplats vid Naturum attraktivitet och en unik karaktär. Utsiktstornet, med dess gestaltning och 
fantastiska utsikt, blir en identitetsskapande byggnad som ytterligare bidrar till områdets attraktionskraft.

ÄNGAR OCH SÄDESFÄLT
Ledord för utformningen är ökad 
biologisk mångfald. Det stora området 
rymmer flera växtsamhällen, bland 
annat olika ängar som attraherar 
fjärilar, bin och humlor. Sädesfält med 
exempelvis solrosor och raps ger både 
vacker blomning och föda åt olika fåglar 
vintertid.

ENTRÉ OCH TOALETT
Parkeringen får en tydligare utformning och området 
runt parkeringen knyts samman med stråket längs 
Naturum genom dess gestaltning. Besökaren rör sig 
genom ytor av olika karaktär: ängsytor, buskage och 
glesa trädplanteringar om vartannat vilket förstärker 
utsikten mot naturrestervatet. I norra delen föreslås en 
labyrint av olika pilar och sälg. Växtligheten i det här 
området föreslås planteras innan sluttäckningen börjar 
och är även tänkt att kunna användas för ringmärkning. 

Offentlig toalett byggs norr om parkeringen, antalet 
parkeringsplatser ökar och husbilsplatserna föreslås 
få en ny placering nära Monarkdiket. Bussar får en 
egen vändslinga och upp till 4 bussar kan stå norr om 
parkeringen. 

BETESMARKER OCH 
FAUNA
En stor del av området föreslås betas.
Enstaka buskar och mindre träd i 
betesmarkerna ger variation. 

I hela det öppna landskapet föreslås att 
stenhögar, faunadepåer av död ved och 
holkar för både insekter och fåglar byggs 
upp. Holkarna och faunadepårena 
utformas med en enhetlig karaktär 
vilket förstärker områdets identitet.

INFORMATION, LEK 
OCH PEDAGOGIK
Leken i området föreslås ske på naturens 
villkor med syfte att vara utbildande. 
Nära Naturum byggs lekmiljöer i form 
av olika fågelbon upp.

Mångfalden av olika biotoper skapar i 
sig en god bas för nyfikenhet, lärande 
och pedagogik. Fina skyltar i området 
föreslås som både berättar om områdets 
historia och om de olika naturtyperna.

TILLGÄNGLIGHET
I området anläggs flertalet gångvägar, 
en central gångslinga föreslås bli 
tillgänglighetsanpassad för att bjuda in 
alla att vistas i naturområdet. Utöver 
denna föreslås en ”yttre” slinga för de 
som vill gå längre promenader. Små 
informationsplatser med skyltar och 
sittplatser anläggs längs gångvägarna.

Området från parkeringen upp 
till Naturum och VOF (Varbergs 
ornitologiska förening) föreslås 
belysas med pollare, vilket gör 
området användbart en större del av 
året. Belysning kan också integreras 
i träväggen, sittgradängerna och 
glasmontrarna.

GRILL
På en av kullarnas topp, 
placeras en mindre grillplats 
med vacker utsikt och 
naturlik karaktär.

UTSIKTSTORN
I norr byggs ett utsiktstorn 
med stark karaktär, här 
finns en fantastisk vy och 
ett lekfullt innehåll.


