
Nya Brunnsparken — byggstart till hösten

Träd och växtlighet
Sju befintliga träd sparas och kompletteras med fem 
nya. De befintliga träden ger platsen en tydlig karaktär 
med sina kraftiga stammar och välutvecklade kronor och 
dämpar även vinden från väster. De nya träden har skira 
kronor och vacker blomning och/eller fin höstfärg. 

Runt de flesta av träden föreslås frodiga planteringar 
med marktäckande perenner och lökar, med inslag 
av enstaka lägre buskar. Planteringarna förstärker 
årstidsvariationerna genom blomning och höstfärg. 
Planteringarna är i marknivå, ej upphöjda som i dagens 
Brunnspark. Att planteringarna är stora ger träden goda 
förutsättningar att utvecklas.

Möblering
All möblering i Brunnsparken, såsom bänkar, cykelställ, 
skräpkorgar och belysningsstolpar är placerade i 
anslutning till de generösa planteringarna. Bänkarna får 
mjuka former och förses med ryggstöd och armstöd.

Evenemangsyta
Evenemangsytan är placerad så att större och 
mindre evenemang kan ske nedanför kyrkan och 
i anslutning till Kungsgatan där många rör sig. 
En låg sittmöbel fungerar även som scen. Eluttag 
finns i närheten för den som behöver el till sitt 
evenemang.

Aktiviteter
Längs med Brunnsparkens norra och södra fasader 
skapas plats för uteserveringar. Möjlighet för lek 
och vistelse skapas genom nivåskillnader och 
bänkar man kan klättra och hänga på. Platsens 
möblering och utformning möjliggör också olika 
slags tillfälliga evenemang. 

Konst
Det pågår ett arbete med konstnärlig gestaltning av 
platsen. Mer information om detta kommer hösten 
2017.

Sten och trä
Markmaterialet består av granitsten i form av återanvänd 
smågatsten och större hällar. Hällarna kommer att likna 
de som ligger på gångytorna längs Västra Vallgatan. 

Bänkarna runt planteringarna utformas med sittytor av 
trä, vilket är skönt att sitta på och vackert att se på. 

Nya toaletter
Toalettbyggnaden är placerad i anslutning till Västra 
Vallgatan där marknivåerna i Brunnsparken är som 
lägst. Genom att utnyttja nivåskillnaderna på platsen 
kan toalettbyggnaden bli en del av parken utan att ta för 
stort visuellt och fysiskt utrymme. Toalettbyggnaden 
innehåller två toaletter och en handikapptoalett. 
Toaletten kommer att få en ljus fasadfärg som påminner 
om några av husen vid Brunnsparken.
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Brunnsparken ska bli en attraktiv plats, sommar som vinter, 
med inslag av grönska och med belysning som bidrar till både 
skönhet och trygghet. Brunnsparken ska bli en levande del av 
stadskärnan och en mötesplats för människor i alla åldrar.

Släta stenar i stråk 
Stråket mellan torget och Västra Vallgatan blir 
tillgängligt för till exempel rullstolsburna och barnvagnar 
genom släta hällar. Även ett smalare stråk i Kyrkogatan 
får en beläggning med slätare stenar för att underlätta 
framkomligheten för cyklister.

Kyrkogatan  fotgängare prioriteras
Kyrkogatan planeras bli ett dubbelriktat 
gångfartsområde, där bilarnas hastighet blir låg eftersom 
trafiken sker på de gåendes villkor. På norra sidan av 
Kyrkogatan finns en lastzon för varuleveranser och 
sopbilar samt en handikapparkeringsplats. 

Kyrkogatan byggs inte om nu
Kyrkogatans utformning är en del av förslaget men byggs 
inte om samtidigt som Brunnsparken. Skälet är att gatan 
behövs för trafik under perioden när Varbergstunneln 
byggs, år 2019-2024. 
Det område som ramas in av den oranga rutan är det 
som byggs om hösten 2017-sommaren 2018.  
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Belysning

Funktionsbelysning
Stolpar (höjd 6-8 m) med flera 
riktbara armaturer per stolpe. 

Effektbelysning
Förstärker stadsrummet och den 
nya utformningen. Exempel på 
effektbelysning är ljus på fasader, 
belysning under bänkarna eller 
på befintliga trädkronor.  

Tillfällig belysning
Vid festligheter och arrangemang 
såsom höstfest, jul och halloween 
kan tillfällig belysning användas. 
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Ljus på fasader

Funktionsbelysning på  
höga stolpar med 
riktbara armaturer
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När byggs Brunnsparken om?
Planen är att börja bygga den 1 september 2017 och att 
byggnationen pågår fram till sommaren 2018. Arbetet med att ta 
fram detaljerade ritningar pågår för fullt. 
 
Brunnsparkens nya utseende bygger på den designdialog som 
ägde rum under hösten 2016. Dialogen resulterade i ett förslag 
på utformning, vilket godkändes av hamn- och gatunämnden i 
februari 2017. 

Blir det exakt som på bilderna?
Under ett byggprojekts gång från idé till färdig anläggning kan 
mycket hända. 
I projektet görs regelbundet ekonomiska uppföljningar. Det kan 
hända att projektets innehåll behöver ändras något under resans 
gång för att hålla budget.

Mötet med kyrkotomten
Svenska kyrkan har planer på att förbättra tillgängligheten 
till kyrkans entréer. I det fortsatta arbete med Brunnsparken 
kommer Svenska kyrkan och hamn- och gatuförvaltningen att 
samarbeta för att hitta lösningar som är bra, både för kyrkan och 
för Brunnsparken.

våren 2018

Framtidens 
Brunnspark

våren 2017

Designdialog & 
utställning

Politiskt 
beslut

hösten 2017hösten 2016

Projektering Byggnation Byggnation
Ostörd 
sommar
säsong

Bilderna till vänster är fotomontage som visar hur 
Brunnsparken kan se ut när den är färdig.
Ovan vänster: vy mot kyrkan, Kungsgatan och 
korsningen med Kyrkogatan.
Nedan vänster: vy mot Brunnsparken från Engelska 
parken. Toalettbyggnaden kommer att placeras 
något närmare tegelhuset till höger i bild.    
(I förgrunden syns Västra Vallgatan.)

Nedan: Brunnsparken år 2012. Sedan fotot togs har 
Västra Vallgatan byggts om.

Skiss över möjlig belysningslösning med ljus på fasaderna längs 
Kyrkogatan och ljus på gångytor, träd och planteringar.
Till höger i bild syns kyrkan.
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Tack till alla deltagare:     
Boende: Britt Hedman, Rolf Gunnarsson, Anna-Carin Nilsson, Peter Helin, 
Gert Bogren, Ruth Jonsson

Restauranger/caféer/hotell/affärer: Mats Tovedal, Maria Christensen 
(Tovedals), Erik Diding (Hotell Gästis), Magnus Palmqvist (Grappa), 
Mumun Emin och Jan Emin (Burger  & Chill), Birgitta Persson och 
Christel Zejak (Café Lejonkulan), Sofie Severinsson (Haga hem), Hans Nilsson

Fastighetsägare: Anna Cott, Britt-Marie Lenfors-Kjellman, Bengt Bengtsson, 
Carina Martinsson 

Svenska kyrkan: Fredrik Ivarsson, Stefan Norberg

Ungdomar, unga vuxna, pendlare och småbarnsföräldrar: 
Michaela Burström, Johan Adermalm, Cecilia Börjesson, Oskar Reinholdsson, 
Angelina Nilsson, Josefina Sallén, Lina Gyllensvärd

Hembygdsföreningen Gamla Varberg: Lars Grimbeck, Lennart 
Hjelmstedt

Varbergs kommun: Sofia Lindgren, Ulrika Åkerlind och Jenny Bergström 
(hamn- och gatuförvaltningen), Maria Söderlund (stadsbyggnadskontoret), 
Eva Eriksdotter och Marie Holmgren (kultur- och fritidsförvaltningen), 
Magnus Thomson och Mia Carlsson (Marknad Varberg)

Landskapsarkitekter (konsulter): Sabina Richter, Johanna Verbaan 
(02Landskap)

Workshopledare: Jennie Fagerström med hjälp av Jens Bengtsson och 
Anna Beuerman (alla hamn- och gatuförvaltningen)

Varför dialog?
En dialog för Brunnsparken behövdes för att uppfylla 
förväntningar från allmänheten som ville vara med och 
forma en så central och viktig plats. En dialog underlättar 
även en nära samverkan med fastighetsägarna.
En väl genomförd dialog ger ofta viktig kunskap till ett 
projekt och en bred förankring hos många.

Vad är en designdialog?
Deltagarna i en designdialog - exempelvis fastighetsägare, 
företagare och medborgargrupper - träffas vid 
flera tillfällen. Mellan de olika dialogtillfällena tar 
landskapsarkitekter fram skisser utifrån de idéer som 
kommer fram under träffarna. Vid sista dialogtillfället 
presenterar landskapsarkitekterna ett slutförslag, som 
deltagarna får utvärdera. 
Dialogens verktyg är lätta att använda och man behöver 
inte kunna rita för att vara med. Deltagarna får en 
verktygslåda med bildbrickor och färgade brickor som kan 
betyda många olika saker. Detta gör det möjligt att hålla 
flera diskussioner levande och bygga fram en lösning där 
pjäserna flyttas runt tills det är dags för slutredovisning. 
Då sätts brickorna och symbolerna fast och gruppens 
förslag och lösningar presenteras. 

Hur gick designdialogen till?
Till designdialogen bjöds fastighetsägare, verksamma 
och boende i närområdet in. Dessutom skickades riktade 
inbjudningar till exempelvis ungdomar, unga vuxna och 
småbarnsföräldrar. 

Workshop 1
Vid första workshopen gavs information om dialogens 
förutsättningar, som till exempel syfte, mål, avgränsning, 
tillgänglig budget för genomförande samt vad som händer 
efter dialogen. Inspirationsbilder visades och därefter 
delades deltagarna in i blandade arbetsgrupper som alla 
fick samma uppgift att arbeta med. 

Varbergs första designdialog — förslaget växer fram
Hösten 2016 deltog berörda fastighetsägare, företagare 
och medborgargrupper i en designdialog, en serie 
workshops för att tillsammans ta fram förslag på 
platsens utformning. I designdialogen deltog även 
invånarrepresentanter, de som använder Brunnsparken 

som plats. Utgångspunkten för designdialogen var de 
behov och önskemål som kommit fram om Brunnsparken 
i arbetet med torgförnyelsen. Totalt 44 personer deltog i 
designdialogen, varav fem personer var processledare eller 
observatörer.

November 2017

Designdialog

13 sept 4 okt 25 okt
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Grupperna fick föreslå konkreta idéer och förslag, på en spelplan 
per grupp. Grupperna presenterade sedan sina tankar för de 
andra grupperna och allt dokumenterades i bild och text. 
Mellan workshop 1 och 2 började projektets landskapsarkitekter 
att utifrån sin fack-kompetens konkretisera idéerna och förslagen 
till två sinsemellan olika skisser. Syftet med att ta fram två skisser 
är att tydliggöra att det inte är färdiga skisser - att det fortfarande 
finns möjligheter att påverka.

Workshop 2
Vid workshop 2 utvärderade deltagarna de två skissförslagen 
och valde ut de delar som de ville prioritera. De två skisserna 
användes till att skapa nya kombinationer och här fanns även 
möjlighet att lägga till nya idéer. Grupperna presenterade sina 
spelplaner för varandra och allt dokumenterades. 
Mellan workshop 2 och 3 förde projektets landskapsarkitekter 
samman idéerna till ett enda skissförslag och dokumenterade 
samtidigt vilka idéer som inte går att genomföra eller måste väljas 
bort av andra skäl.

Workshop 3  avslutning
Vid workshop 3 presenterades ett slutförslag för deltagarna och 
möjlighet gavs att kommentera förslaget. 
Efter workshop 3 har ändringar gjorts av designdialogens 
slutförslag, utifrån vad deltagarna tyckte vid avslutningen men 
även för att säkerställa att projektets budget hålls.
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