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Sammanfattning
Varberg planerar för att utveckla en ny, attraktiv stadsdel som kopplar samman den 
nuvarande staden med havet. Flytten av färjehamn och industrihamn tillsammans 
med den nya järnvägslösningen innebär att ett stort utrymme skapas för stadsut- 
veckling i ett centralt läge. 

Det aktuella planområdet utgör ca 8,2 ha och är beläget i den södra delen av nuva-
rande hamnområde. Det är beläget ca 100 meter från både nuvarande järnvägssta-
tion och det framtida tillkommande stationsområdet, samt ca 300 meter från Var-
bergs torg. 

Detaljplanen utgör första etappen i planeringen av den nya stadsdelen Västerport 
och föreslås ge möjlighet till att uppföra nya kvarter för bostäder samt centrumfunk-
tioner som hotell, handel, kontor och förskola. I detaljplanen ingår även befintliga 
kvarter mot Otto Torells gata där bland annat högskolan Campus Varberg, hotell 
Fregatten samt ett par handelsverksamheter och parkeringshus Briggen inryms.

Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för en attraktiv och levande stadsmiljö i 
ett havsnära läge. Bebyggelsestrukturen har utformats för att göra de offentliga plat-
serna till attraktiva mötesplatser och vistelsezoner. Del av hamnbassängen föreslås 
fyllas ut för att skapa mer byggbar mark, en kajpromenad anordnas och centralt i 
området föreslås ett torg. Genom området anordnas ett inre stråk som en lugn och 
skyddad miljö vilken kommer att binda samman området med kommande utbygg-
nadsetapper i norr. Sammantaget ges möjligheten att uppföra cirka 500 bostäder 
med en genomsnittlig höjd av 5 våningar, lokaler för centrumändamål, förskola, 
parkeringshus, ett hotell med cirka 250 rum samt en besöksanläggning på piren. 
Bebyggelsen ska ges en karaktär och gestaltning som anknyter till den stadskärnan 
och ge en trivsam ”Varbergskänsla”. Områdets parkeringsbehov tillgodoses främst 
genom parkering i parkeringshus. 

Planområdet omfattar fastigheterna Briggen 4, Briggen 6, Fregatten 5, del av Geta-
kärr 9:1 och del av Getakärr 9:14 vilka ägs av Varbergs kommun samt fastigheterna 
Fregatten 3, Fregatten 6 och del av Getakärr 1:26 vilka är i privat ägo.

Planområdet berörs direkt eller indirekt av flera restriktioner såsom riksintressen, 
Natura 2000 och strandskydd. Framtida klimatförändringar med kraftiga skyfall 
och stigande hav är en viktig förutsättning och planområdet omfattas av störningar 
som förorenad mark, buller och närhet till transporter med farligt gods. Samtliga 
planeringsförutsättningar har utretts och hanteras i förslag till detaljplan med tillhö-
rande handlingar. 
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Planprocessen
Planen upprättas med utökat förfarande i enlighet med Plan- och bygglagens (PBL) 
regler. Utökat förfarande används bland annat när en föreslagen detaljplan inte 
stämmer överens med gällande översiktsplan, är av betydande intresse för allmän-
heten eller i övrigt av stor betydelse. 

I ett första skede upprättas samrådshandlingar, som efter samråd resulterar i en 
samrådsredogörelse. Därefter upprättas granskningshandlingar där kommunen i 
samrådsredogörelsen redovisar hur man har bemött de olika synpunkterna som in-
kommit i samrådet. Innan granskningen skickas en underrättelse om granskning av 
planförslaget ut. I detta ärende har även en förnyad granskning genomförts till följd 
av de synpunkter som inkom under första granskningen. Efter granskning samman-
ställs synpunkterna som inkommit i ett granskningsutlåtande. Efter ett nytt politiskt 
ställningstagande kan planförslaget föras till antagande och vinner efter länsstyrel-
sens prövning laga kraft.

Samråd Revidering RevideringGranskning Antagande Laga kraft
Förnyad 
granskning

Tidplan
Samråd planprogram: kvartal 4 2017

Samråd: kvartal 2 2019

Granskning nr1: kvartal 1 2020

Granskning nr2: kvartal 4 2020

Antagande: kvartal 2 2021

Planhandlingar
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (denna handling), 2021-04-15

Plankarta med bestämmelser, 2021-04-15

Illustrationskarta, 2021-04-15

Grundkarta

Fastighetsförteckning

Miljökonsekvensbeskrivning, Ramböll, 2021-03-31

Gestaltningsprogram med bilagor, 2020-10-22

Hållbarhetsprogram för Västerport, 2016-07-01, rev 2019-04-30

Övriga handlingar
Geoteknik och markmiljö
Porluftmätning och bedömning av hälsorisker förknippat med inträngande ångor 
med anledning av förhöjda PAH-halter i mark inom Kvarteret Fregatten, Varbergs 
kommun, Relement 2021-03-16

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom bebyggd del av nytt planområde 
för stadsdelen Västerport, DP1, Relement 2020-08-31
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Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning och förslag till åtgärder av mark utanför 
saneringsområden, Relement, 2020-05-11

Kompletterande undersökning och förslag på avgränsning av saneringsområden, 
Relement, 2020-05-08

Resultatrapport, kompletterande miljöteknisk undersökning, Relement, 2020-05-08

PM - Geotekniska frågeställningar, Sweco, 2019-10-25

Resultatrapport, Miljöteknisk undersökning, Västerport etapp 1, Relement, 2019-
05-08, rev 2019-11-13

Markteknisk undersökningsrapport - geoteknik, Sweco, 2019-06-20

Markföroreningar inom detaljplaneområde 1 Västerport, Underlag för detaljplanear-
bete, Relement, 2018-11-23

Bedömning av föroreningssituationen och dess konsekvenser vid exploatering inom 
område A Projekt Västerport, Structor, 2017-06-27 

PM - sammanfattning geoteknik, Ramböll, 2017-06-19

Miljöteknisk undersökning av sediment, Varbergs hamn, Structor, 2017-06-12 

Resultatrapport, Miljöteknisk markundersökning av mark och grundvatten inom 
projekt Västerport område A, Varbergs kommun, Structor, 2017-05-17 

Risk och störningar
Industri- och trafikbullerutredning, Norconsult, 2021-03-31 

Detaljerad studie för skyfall och stigande hav inom planområde Västerport, etapp 
1, Sweco, 2020-09-28, inklusive Strategi för klimatanpassning med avseende på 
stigande havsnivåer och påverkan av skyfall, Sweco, 2020-05-13 samt Extremvatten-
stånd i Varberg, SMHI, 2019-06-28 samt 2020-05-12

Skyfallsutredning Västerport, Varbergs stationsområde,Sweco, 2019-11-22

PM Varbergs hamn - bullerutredning, Fläktbuller Campus, Norconsult, 2019-10-21

Komplettering till vibrationsutredning Västerport etapp 1, Varbergs kommun, Akus-
tikverkstan, 2019-08-26

PM  Åtgärder för att skydda befintliga byggnader mot höga vattenstånd söder om 
Västerport, Varberg, 2019-02-16

Riskbedömning Detaljplan 1, Västerport, Structor, 2019-02-05

Vibrationsutredning Västerport etapp 1, Akustikverkstan, 2018-12-14

PM Riskstrategi planprogram Västerport, Structor, 2017-09-05

Påverkan av havsnivåhöjningen på stadsdelen Västerport i Varberg, 2016-11-07 

Magnetfält intill nätstation, Svenska elverksföreningen

Miljö
Luftkvalitetsberäkningar för Västerport etapp 1 i Varberg, SMHI, 2019-11-07

SIMAIR-beräkning, SMHI, 2019-02-26 

Naturvärdesinventering, Ecocom, 2018-11-07

Rapport bioclimatic Västerport; avgränsad vindanalys av skiss juni 2017, Tyrens, 
2017-09-06
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Trafik
Mobilitetsutredning för kommersiella verksamheter i Västerport, Sigma Civil, 2019-08-16 

PM, Trafik- och parkeringsutredning för centrala Varberg och Stadsutvecklingspro-
jektet, 2017-08-24 

Trafiknätsanalys, Varberg 2030, ÅF Infrastructure AB, 2016-09-22 

Teknisk försörjning
Västerport, VA-utredning med dagvattenfokus till detaljplan, etapp 1, Norconsult 
2019-02-11

VA-utredning till planprogram, Västerport, Varberg, Norconsult, 2017-10-10

Översiktlig dagvattenutredning för Varberg, DHI, 2017-07-05

Kulturmiljö och stadsbild
Kulturmiljöutredning - underlag för detaljplan Västerport etapp 1, Tyréns, 2020-06-09

PM - Vypunkter, Västerport, etapp 1, 2019-10-22

Handel
Handelsutredning för stadsdelen Västerport i Varberg, Ramböll, 2018-12-11 

Medborgardeltagande
Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg, 2014 

Så här tycker Varberg!, 2017

Övrigt
Belysningsstrategi för Varbergs kommun, Varbergs kommun, 2019-06-17

Fåglar och byggnader - orsaker till kollisioner och förslag på lösningar, Norconsult, 
2021-03-31

Planprogram för Västerport, 2018-06-19

Övergripande miljökonsekvensbeskrivning, Planprogram Projekt Västerport, 
Structor och Rådhuset arkitekter, 2017-09-13 
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Inledning
Plandata
Västerport ligger i centrala Varberg, ca 100 meter från både nuvarande järnvägssta- 
tion och det tillkommande stationsområdet, samt ca 300 meter från Varbergs torg.

Planområdet utgör 8,2 ha och avgränsas av gatorna Östra Hamnvägen i öster, Otto 
Torells gata i söder, förlängningen av Magasinsgatan i norr samt av havet i väster. 

Planområdet omfattar fastigheterna Briggen 4, Briggen 6, Fregatten 5, del av Geta-
kärr 9:1 och del av Getakärr 9:14 vilka ägs av Varbergs kommun samt fastigheterna 
Fregatten 3, Fregatten 6 och del av Getakärr 1:26 vilka är i privat ägo.

Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny stadsdel med bostä-
der och blandade funktioner samt en gatu- och kvartersstruktur som knyter an till 
Varbergs centrum. Genom planens bestämmelser delas kvarteren in i mindre enhe-
ter för att möjliggöra olika höjder på bebyggelsen och därigenom ge förutsättningar 
för ett varierat uttryck och ett gott lokalklimat.

Detaljplanen ger sammantaget möjligheten att uppföra cirka 500 bostäder med 
en genomsnittlig höjd av 5 våningar, lokaler för centrumändamål, förskola, parke-
rings- hus, ett hotell med cirka 250 rum samt en besöksanläggning på piren, den s.k. 
Hoken.

I samband med genomförandet av detaljplanen planeras för en medveten gestalt-
ning av tillgängliga och attraktiva allmänna platser i form av torg och kajpromenad 
liksom en omvandling av Östra Hamnvägen, med bland annat ny gång- och cykel-
väg.

I planområdets södra del ingår ett befintligt hotell, parkeringshus samt högskolan 
Campus Varberg med syfte att medge större flexibilitet samt viss utveckling även av 
denna bebyggelse. 

Bakgrund
Den norra delen av planområdet består av ett hamnområde som fram till januari 
2020 utgjorde färjeläge för färjan mellan Varberg - Grenå med tillhörande uppställ-
ningsplatser för fordon. Ytan är till största delen asfalterad. Incheckningsbyggnaden 
samt bilincheckningsplatser revs under våren 2020. Planområdets södra del omfat-
tar befintliga byggnader såsom högskola, parkeringshus och lokaler med mindre 
verksamheter. 

Området ligger centralt i staden och har i fördjupningen av översiktsplanen för 
stadsområdet pekats ut som föreslagen centrumbebyggelse, där bostäder med ett 
stort inslag av mindre störande verksamheter, handel och annan service bör ingå. 
Planområdet utgör etapp 1 för ett större stadsutvecklingsprojekt inom området Väs- 
terport. Projektet påbörjades 2012 då kommunfullmäktige beslutade om en inrikt- 
ning för stadens och hamnens utveckling.

Projekt Västerport i sig är ett av tre parallella projekt som länkas samman till ett 
större stadsutvecklingsprojekt. De andra är projekt Varbergstunneln, Västkustba-
nans utbyggnad till dubbelspår genom Varberg samt Projekt Farehamnen, byggna-
tion av ny hamn dit industrihamnen flyttar. Projekten samverkar och möjliggör 
varandra.
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Västkustbanan/Varbergstunneln
Trafikverket har i uppdrag att bygga ut Västkustbanan till dubbelspår. Sträckan 
Varberg–Hamra är en återstående del som ännu inte har dubbelspår. Projekt Var-
bergs- tunneln omfattar nybyggnation av bangård norr om Getteröbron, spår i öppet 
tråg till ett öppet perrongområde cirka nio meter under omgivande mark, ny stations-
byggnad 150 meter norr om nuvarande stationsbyggnad, cirka tre kilometer tunnel 
under staden och anslutning till befintligt dubbelspår söder om staden. Utbyggna- den 
av dubbelspåret omfattar ca 7,5 kilometer. Projektet byggstartade 2019 och trafikstart 
planeras i december 2024. Befintlig järnväg rivs under 2025. Nuvarande bangårdsom-
råde omvandlas till stadsbebyggelse.

Farehamnen
Nuvarande hamnverksamhet inom Industrihamnen flyttas över till Farehamnen vil-
ken byggs ut och ska vara färdig 31 december 2023.

Västerport
Stadsutveckling inom Västerport kommer ske etappvis inom frigjorda markområden 
från järnvägen och Industrihamnen. Den första etappen utgörs främst av den del av 
hamnområdet som tidigare användes av färjetrafiken. Denna verksamhet upphörde i 
januari 2020, då den flyttades till Halmstad.

Uppdrag
Beslut om inriktning för Stadsutvecklingsprojektet togs i kommunfullmäktige i mars 
2016 och grundar sig i redan beslutade styrdokument, där bland annat Fördjupad 
översiktsplan och Vision Varberg 2025 är av särskild vikt. Även Medborgardialogen 
2014 var vägledande för beslutet. 

Planprogrammet för Västerport godkändes av kommunfullmäktige 2018-06-19 och 
var på samråd under november och december 2017. 

Positivt planbesked för detaljplan för den första etappen gavs i byggnadsnämnden för 
Västerport 2018-04-26. 
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Figur 1. Områdeskarta med de tre stadsutvecklingsprojekten. Ringen markerar planområdet. 
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I samband med att planeringen för etapp 1 startades tog kommunstyrelsen 2018-12-18 
beslut om ett antal kriterier för den första etappen. Dessa beslutskriterier följer plan-
programmets ställningstaganden och kompletterar det tidigare inriktningsbeslutet.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen och förordnanden 
Hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. Miljöbalken

Hela stadsområdet väster om E6 omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt 4 kapitlet miljöbalken. Bestämmelserna utgör inte ett hinder för utveckling av 
befintliga tätorter och det lokala näringslivet. 

Kulturmiljövård 
Planområdet omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövård, men riksintresseområ-
det gränsar till planområdet i söder. Riksintresset Varbergs innerstad omfattar fäst-
ningen, stadsområdet "Platsarna", innerstaden med rutnätsplan från 1660-talet samt 
bad- och kurortsanläggningar. 

Riksintresset Varbergs hamn
Varbergs hamn inklusive farleden med tillhörande ankringsområden är av riksin- 
tresse för sjöfarten. 

Hamnen i Varberg har ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet daterat 2005-10-17. 
Befintlig hamnverksamhet inom Industrihamnen kommer att flytta till Fareham-
nen under 2023. En avsiktsförklaring för hantering av riksintresset Varbergs hamn 
och stadsutvecklingsprojektet Västerport etapp 1 träffades mellan Trafikverket och 
Varbergs kommun 2020-02-25. Avsiktsförklaringen ska säkerställa Varbergs hamns 
funktion genom att riksintresse-precisera den. 

I och med att färjetrafiken har flyttats från Varberg till Halmstad ansökte kommunen 
om en geografisk begränsning av hamnens tillstånd. Begränsningen avser den del av 
Industrihamnen som användes av färjetrafiken och som sammanfaller med planområ-
det. Beslut av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att inskränka hamntillståndet 
vann laga kraft den 27 juni 2020.

Väg av riksintresse
Getterövägen är av riksintresse eftersom den utgör anslutning till hamnens riksin-
tresse. 

Järnväg av riksintresse
Västkustbanan som är belägen i angränsande område är av internationell betydelse 
och ingår i det utpekade TEN-T nätet. Stickspåret till hamnen ansluter från detta. 
Banan sträcker sig från Göteborg till Lund och är mycket viktig för person- och gods-
tågstrafiken. Banan ingår även i det utpekade strategiska godsnätet. Viskadalsbanan 
mellan Borås och Varberg är av betydelse för omledningstrafik, avseende både person- 
och godstrafik.

Naturvård
Ca 1,5 kilometer norr om planmrådet ligger Getteröns fågelreservat som är utpekat 
som Natura 2000-område och riksintresse. Området är totalt ca 350 hektar och inne-
håller många nationellt rödlistade arter. Getterön med omnejd nyttjas i hög grad av 
både häckande fåglar och rastande flyttfåglar vilket bekräftas av fynduppgifter i rap-
portdatabasen Artportalen (2020). Således passeras troligen planområdet av ett stort 
antal flyttfåglar. En rapport (Norconsult 2021-03-31) har tagits fram för att utreda 
fåglar och byggnader samt orsaker till kollisioner och förslag på lösningar. Läs mer 
under Planförslag - Bebyggelse och Konsekvenser - Naturmiljö.
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Strandskydd

Strandskyddet inträder då en detaljplan ersätts med en ny. I en detaljplan får kom-
munen upphäva strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken för ett område, om det finns 
särskilda skäl för upphävandet och om intresset av att ta området i anspråk på det 
sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. 

Upphävande av strandskyddet inom planen motiveras med att området redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
(7 kap. 18 c § 1p. MB).  Området har aktivt används som industrihamn och samtliga 
ytor inom området är hårdgjorda. Större delen av kajområdet har varit inhägnat 
verksamhetsområde under en längre tid. De planerade åtgärderna i området kom-
mer att innebära en utökad tillgänglighet för allmänheten.

Kommunen kommer även upphäva strandskyddet för de delar av den nuvarande 
industrihamnen som varit tillgänglig för allmänheten, med det särskilda skälet att 
det behövs tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse av stadsut-
veckling och fler bostäder som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap. 18 c § 5p. 
MB). Åtgärderna inom detaljplanen bidrar till kommunens tätortsutveckling och är 
ett angeläget allmänt intresse som ger långsiktiga fördelar för samhället.

Vision Varberg 2025 (2011)
Uppdraget tog sitt avstamp 2011 då Varbergs politiker tillsammans med medbor-
gare, förvaltningar och kommunägda bolag arbetade fram en ny gemensam färdrikt-
ning för kommunen – Vision Varberg 2025. Den slår fast att kommunen ska utveck-
las till att bli Västkustens kreativa mittpunkt. 

-
ningar.

-
-

meter.

-

och redovisas inte.

-
stationen till havet. Denna korsades av ett diagonalt 

blivit att diagonalen har tagits med men att parken 

diagonalen placeras lilla torget.

Figur 2. Nya mötesplatser i en ny stadsdel. Inspirationsbild från Planprogrammet.

Medborgardialog i projektet Västerport
Sedan projekt Västerport startade 2014 har kommunen bjudit in till flera medbor-
gardialoger.

Den första dialogen hölls redan 2014, flera år före planerad byggstart. Huvudfrå-
gan som ställdes var vilka värden man som kommuninvånare och besökare tyckte 
var viktiga i stadsutvecklingsprojektet. Alla som ville fick medverka. Gensvaret var 
stort och idéerna, förslagen och synpunkterna många. Mer än 900 samtal fördes i 
samband med workshoppar och möten på stan. Många tankar förmedlades också 
via e-post, Facebook och framtidsvykort. Resultatet av dialogen sammanställdes i 
rapporten: ”Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg – en sammanfattning av 
Medborgardialogen 2014”. 

I kommunens Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet slås fast att de tre fokusom-
råden och sju utmaningar som framkom i medborgardialogen ska vara vägledande i 
den fortsatta planeringen av Västerport. 
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TRE FOKUSOMRÅDEN SJU UTMANINGAR
1. Variation för integration

Det ska finnas en väl balanserad blandning av inne-
hållet i stadsdelen som fungerar året runt. Mötes-
platser, bostadsformer, bebyggelse och grönska ska 
skapa förutsättningar för en levande, välkomnande 
och attraktiv stadsdel.

2. Vardagslogistik som förenklar och förenar. 

Stadsdelen ska utformas utifrån ett tillgänglighets-
perspektiv, det ska vara lätt för alla att ta sig fram 
och tillbaka mellan olika målpunkter. Den fysiska 
utformningen ska också inspirera till en hållbar 
livsstil hos människor som bor, arbetar och vistas i 
området.

3. Blått och grönt visar vägen

Det ska finnas en närhet till naturen och ett samspel 
mellan hav, grönska och stad. Genomtänkta gröna 
stråk och ytor samt siktlinjer mot havet är en viktig 
del i stadsutvecklingen. 

De sju utmaningarna som iden-
tifierades sätter fingret på viktiga 
områden där målet är att hitta en 
balans. Uppställningen är gjord 
efter dialogdeltagarnas priorite-
ring, där den viktigaste punkten 
står först: ”Bevara – Förnya”. Hur 
man skapar en modern stadsdel där 
känslan av den gamla staden, dess 
arv och historia, ändå finns kvar, är 
en fråga som väcker stort engage-
mang i kommunen.

1. Bevara – Förnya

2. Boende – Nöjen och näring

3. Hyresrätt – Bostadsrätt

4. Centrum – Nya stadsdelen

5. Sommar – Vinter

6. Cykel – Bil

7. Stad – Land

Den andra medborgardialogen hölls 2016/2017 och genomfördes i samband med ett 
parallellt uppdrag där tre arkitektteam skulle arbeta fram var sitt förslag på en stads-
byggnadsstruktur för Västerport. Ett antal målgrupper som erfarenhetsmässigt visat 
sig svåra att nå bjöds in till denna dialog, bland annat människor med någon form 
av funktionsvariation eller anhöriga till dessa, ungdomar i olika åldrar, småbarns-
föräldrar samt människor boende på landsbygden. Tillsammans workshoppade 
dialogdeltagarna gruppvis med de tre arkitektteamen under olika tillfällen hösten 
2016. Därefter ställdes de färdiga förslagen ut på Kulturhuset Komedianten så att 
alla intresserade kunde lämna synpunkter.  Dialogen tillsammans med utställningen 
resulterade i rapporten: ”Så här tycker Varberg! En sammanfattning av inkomna 
synpunkter på de tre arkitektförslagen för nya stadsdelen Västerport.” Drygt 350 
svarsformulär lämnades in vilket innebar mer än 3 500 synpunkter. De samlade syn-
punkterna har haft stor påverkan på planprogrammet för Västerport.

Den tredje och senaste dialogen hölls hösten 2018, i samband med Varbergs kom-
muns första barnfestival. Tre klasser från tre olika skolor bjöds in för att under två 
dagar workshoppa med landskapsarkitekter och projektmedarbetare. Eleverna var 
mellan 7 och 11 år. De tre klasserna kom från en landsbygdsskola, en stadsskola 
samt ytterligare en stadsskola från ett område där representationen av barn med 
utländsk härkomst är hög. Syftet med dialogen var att höra barnens egna perspektiv 
om vad de önskar att Västerport ska innehålla och specifikt hur en lekbar gata ska 
se ut. En sådan gata planeras i Västerport med namnet Barnens boulevard. Bar-
nens boulevard är det inre stråk som ska gå mellan husen genom hela stadsdelen, 
från söder till norr. Barnens arbete ställdes ut under kommunens barnfestival så att 
barn och föräldrar kunde komma och titta och även lämna egna synpunkter. Två av 
kommunens landskapsarkitekter var workshops-ledare och kunde på så sätt lyssna, 
titta och fånga upp vad barnen hade att säga. Resultatet är nu ett viktigt inspel i det 
gestaltningsprogram som ingår i detaljplanen för etapp 1 och det finns beskrivet 
under rubriken Barnens Västerport i Gestaltad livsmiljö - Gestaltningsprogram för 
Västerport kapitel A-C.
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Inriktningsbeslut 2016
I kommunens Inriktningsbeslut för Stadsutvecklingsprojektet slås fast att Varbergs 
vision om att utformas till Västkustens kreativa mittpunkt ska fungera som en 
ledstjärna, även för projektet. Mod och nytänkande ska synas i både arbetssätt och 
resultat och hållbarhet och delaktighet är två viktiga förhållningssätt. Till grund för 
inriktningsbeslutet ligger även den fördjupade översiktsplanen samt medborgardia-
logen 2014. I inriktningsbeslutet formuleras följande ledord för Västerport:

• En unik karaktär som samspelar med staden. 

• Levande miljö året runt med mötesplatser som berikar. 

• Människor och mångfald i fokus.

• Cykel- och gångtrafik prioriteras.

• Verksamheter i markplan. 

• Variation i byggnader och boendeformer. 

• Det offentliga rummet ska ägnas särskild uppmärksamhet – stadsdelen är till  
 för alla.

Hållbarhetsprogram
Ett hållbarhetsprogram för Västerport togs fram under 2015/16. Syftet var att styra 
utvecklingen av Västerport i enlighet med kommunens generella ambitioner att 
möjliggöra för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i planeringen. Hållbar-
hetsprogrammet ska användas i projektets alla delar, med Varbergs kommun som 
initiativtagare och ansvarig.

Hållbarhetsprogrammet följer en målstruktur där ekologiska, sociala och ekonomis-
ka mål ska genomsyra processen och beskrivas utifrån sex målområden.

1. Levande stad

2. Välmående Varberg

3. Förenklad vardagslogistik

4. Grönblåa ekosystem

5. Hållbar energi- och materialanvändning

6. Genomförandeprocessen

För varje målområde tillkommer ett antal åtgärder för konkret tillämpning av håll-
barhetsprogrammet, samt ett förtydligande om ansvarsfördelningen mellan kom-
mun och byggherre.

Hållbarhetsprogrammet reviderades i april 2019 och ytterligare en revidering pågår 
nu. Syftet med pågående revidering är att klara en certifiering enligt Citylab. City-
lab är ett verktyg för hållbar stadsutveckling inom Sweden Green Building Council, 
Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. I arbetet med 
revideringen involveras byggaktörer och representanter från olika förvaltningar och 
kommunala bolag. 

Gestaltningsprogram
Ett gestaltningsprogram har tagits fram i samband med planeringen av Västerport. 
Gestaltningsprogrammet ska möjliggöra för en helhetssyn vid utformningen av den 
yttre miljön och bebyggelsen i Västerport. Offentliga och privata aktörer ska med 
hjälp av gestaltningsprogrammet få en gemensam målbild att jobba efter i planering, 
projektering och byggskeden. Programmet är också en bilaga till de avtal som teck-
nas mellan kommunen och byggherren.
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Gestaltningsprogrammet syfte 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.

Översiktsplan
Enligt översiktsplanen för Varbergs kommun, fördjupning för stadsområdet (2010-
06-15) utgörs planområdet av ett verksamhetsområde. Den östra delen av planom-
rådet är utpekat som ”Föreslagen centrumbebyggelse”. Planområdet ingår i området 
för ”Stadskärnan, Platsarna, fästningen och västra centrum” med följande riktlinjer:

•  Stadskärnan inklusive Esplanadområdet ska utvecklas varsamt som blandad  
 stadsbebyggelse med stort utbud av handel, servicefunktioner och kultur.

•  Bostäder och verksamheter ska vara en viktig del av stadskärnans innehåll.

•  Ny bebyggelse eller ombyggnader ska anpassas till rutnätsstadens skala och  
 karaktär.

•  Stadskärnans ursprungliga, väl avläsbara, form och struktur ska värnas.

•  Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bevaras.

•  Byggnader i stadskärnan ska placeras i gatuliv för att markera gräns mellan  
 gata och kvartersmark.

•  Större nybyggnader ska ha en indelning av fasad i princip enligt den gamla  
 tomtindelningen.

•  Gång- och cykeltrafik ska prioriteras framför biltrafiken.

•  Stadskärnans befintliga rutnätsstruktur ska utvecklas vidare i västra centrum.

•  Västra centrum ska utformas så att buller från hamnen skärmas. 

Gällande detaljplaner

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar
© Varbergs kommun
© Lantmäteriet

51
113

266

Figur 3. Aktuellt planområde med idag gällande detaljplaner
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Stadsplanekarta över Hamnområdet, upprättad 1953 (51)
Berörda områden på land är för hamn- och industriändamål samt gata (Östra 
Hamnvägen). Vattenområdet är för hamnändamål. Området för hamn och industri-
ändamål får bebyggas med högst två våningar och en maximal byggnadshöjd på 7,6 
m.

Kvarteret Briggen, upprättad 1977 (113)
Område med industriändamål samt område för planterat skyddsändamål.

Kvarter vid gamla hamnen, upprättad 2000 (266)
Syftar till högskolelokaler, kontor, samlingslokaler, restauranger, handel och parke-
ringsanläggning.

Planprogram för Västerport
Planområdet för Västerport etapp 1 omfattar ett av tre delområden vilket benämns 
som ”Stadskvarteren” i planprogrammet.

Figur 4. Översiktlig bild över nya områden i programmet för Västerport. Planområdet 
ryms inom den röda linjen.

I programmet anges att ”Området närmast den befintliga stadskärnan kan erbjuda 
ett rikt och blandat innehåll för den växande staden. Västerport innehåller förutom 
bostäder också butiker, restauranger, kontor, privat och offentlig service med 
mera. Karaktär och gestaltning i stadskvarteren ska anknyta till den gamla stads-
kärnan och ge en trivsam ”Varbergskänsla”.”

Med stöd av medborgardialoger, olika kommunala beslut, målsättningar, tekniska 
förutsättningar och kunskap om lokala förutsättningar har sex övergripande struk-
turer tagits fram som grund till arbetet med planprogrammet för Västerport: Se även 
figur 5 på sida 16. 

1. Kajstråk och Strandpromenaden 

Kajstråket förbinder Strandpromenaden i söder med ett nytt stråk norrut. Här finns 
plats för flanörer, cyklister, joggare, uteserveringar, brygglösningar med mera.

2. Utfyllnad 
Viss utfyllnad föreslås i hamnbassängens södra och norra del. Kajen vinklas till en 
böjd form vilket skapar en bättre miljö både visuellt och ur vindsynpunkt.

3. Diagonalen
Den som i framtiden stiger av tåget på stationen i Varberg kan redan där fästa 
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blicken på Varbergs starkaste kännetecken: Varbergs fästning vid havet.

4. Sammanlänkad stad
Siktlinjer och entrépunkter in i området ger ett första positivt möte med Västerport 
och bidrar till en logisk orienterbarhet inom stadsdelen.

5. Inre stråket
En lugn och skyddad miljö präglar inre stråket. Husen skapar ett omväxlande gatu-
rum som erbjuder platser för paus och aktiviteter för barn och vuxna.

6. Nya parker och torg
Lilla torget är en av de nya mötesplatserna som planeras i Västerport. 

Miljökonsekvensbeskrivning/Behovsbedömning
I samband med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för planrogrammet för Väs-
terport (Structor/Rådhuset Arkitekter 2017) tog kommunen ställning till huruvida 
detaljplanens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan eller inte, 
enligt plan- och bygglagen kap 4 § 34 och miljöbalken kap 6 § 11. Genomförandet av 
planförslaget bedömdes då inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Efter detaljplanens samråd bedömde Länsstyrelsen i Hallands län att genomföran-
det av detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan och att en MKB för etapp 
1 ska tas fram. Kommunen har därför tagit fram en MKB för detaljplanen (Ramböll, 
2019-12-12). MKB:n har reviderats inför antagande (2021-03-31). 

Befolkningsprognos och behov av bostäder
Enligt kommunens befolkningsprognos för åren 2019-2034 kommer befolkningen 
fortsätta öka kraftigt under de kommande åren och beräknas uppgå till ca 80 000 i 
slutet av prognosperioden. De åren har befolkningen ökat med cirka 700-900 invå-
nare per år vilket är en relativt hög takt utifrån Varbergs kommuns storlek. 

För att klara den höga prognostiserade befolkningstillväxten har kommunen en ut-
byggnadsplan som i genomsnitt ligger mellan 560 och 650 per år de kommande tio 
åren. Det är idag brist på bostäder i stora delar av Varbergs kommun och kommu-
nens intention är att nya bostäder i olika former ska byggas inom hela kommunen. I 
genomsnitt har det byggts 260 nya bostäder per år de senaste tio åren, vilket indike-
rar att kommunen kommer att behöva öka sin utbyggnadstakt för att möta upp den 
efterfrågan på bostäder som den prognostiserade befolkningstillväxten för med sig. 

Västerport etapp 1 kommer innehålla ca 500 bostäder vilka kommer byggas ut inom 
flera år. Inom området planeras både bostadsrätter och hyresrätter och en variation 
av storlek som kan möta upp de olika behov som finns. Utbyggnaden av Västerport 
kommer att bidra till ett positivt tillskott av bostäder i olika former som passar i 
olika skeden av livet.

Transportsnål planering
Förtätningsstrategi
Med utgångspunkt i kommunens förtätningsstrategi (2017-12-19) ska stadens 
utveckling primärt ske genom förtätning. För Varbergs kommun handlar det inte 
bara om att planera för bostäder, utan också om att möjliggöra för verksamheter 
och skapa goda livsmiljöer för dem som bor, arbetar och kommer på besök. Genom 
förtätning kan kommunen binda samman områden och öka möjligheterna till liv och 
aktivitet mellan husen, exempelvis med torg och gröna ytor som ett viktigt inslag. 
Förtätning gör att fler människor kan bo och arbeta på en viss yta och att transport-
behovet, och bilberoendet, därigenom kan minska. Det är ett bra sätt att utnyttja 
befintlig infrastruktur samtidigt som underlaget för den lokala servicen ökar. 
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orienterbarhet inom stadsdelen. 

Lilla torget.

orienterbarhet inom stadsdelen. 

Lilla torget.

-

1. Kajstråk och Strandpromenaden 2. Utfyllnad 2. Utfyllnad 

-

3. Diagonalen 4. Sammanlänkad stad

5. Det inre stråket  6. Nya parker och torg

Figur 5. Övergripande strukturer för stadsdelen Västerport.
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Utveckling av nya bostäder i Västerport innebär unika förutsättningar när det gäller 
närhet mellan bostäder, offentlig och kommersiell service samt lokal och regional 
kollektivtrafik. Närheten mellan olika funktioner bidrar till ett minskat behov av 
transporter och i den mån resande behöver ske finns goda förutsättningar att göra 
det genom att gå, cykla och utnyttja kollektiva färdmedel. Vidare är det kommunens 
strävan att genom samverkan med exploatörer, näringsidkare och akademi utveckla 
system, tjänster och funktioner för gemensamma/kollektiva lösningar som främjar 
resande som innebär liten miljöbelastning.  

Trafikstrategi
I Varbergs Trafikstrategi (2015-10-20) anges en rad förutsättningar som ska vara 
styrande vid planering av ny bebyggelse inom kommunen. Alla de utpekade ställ-
ningstagandena och strategierna ska beaktas vid detaljplaneläggning inom kom-
munen, och vissa bedöms vara särskilt relevanta för området Västerport. Två ställ-
ningstaganden med tillhörande strategier pekas särskilt ut i denna utredning som 
vägledande för Västerport:

Vid exploatering av nya bostadsområden ska det vara enkelt att resa hållbart
Vid byggnation av nya områden är det viktigt att man redan från början bygger in 
möjligheter att enkelt använda sig av hållbara färdsätt. Finns dessa möjligheter blir 
det lätt att göra rätt redan från början. Bra, trygga och säkra cykelparkeringar samt 
god tillgång till kollektivtrafik är sådant som underlättar

• Vid nyexploateringar av bostadsområden ska det tidigt finnas god tillgång till  
 gång- och cykelvägar samt närhet till attraktiv kollektivtrafik mm.

• Ställ krav på cykelparkering vid nyexploatering.

• Tillgång till kollektivtrafik ska vara en förutsättning för utbyggnad av nya   
 bostadsområden.

• Vid anläggandet av nya bostadsområden ska täthet i bostadbyggandet efter 
 strävas för att generera underlag för kollektivtrafik.

• Undersök möjligheter att minska bilparkering och istället stimulera gång-,  
 cykel- och kollektivtrafik (mobility management) vid nyexploatering.

• Arbeta med en flexibel parkeringsnorm.

Varbergs innerstad ska vara anpassad till människorna, inte bilen
Dagens trafiksystem är anpassat efter det bilberoende som utvecklats. För att kunna 
utveckla staden i en hållbar riktning behöver den vara anpassad efter människorna 
och prioritera gång och cykel som färdmedel.

• Gör separata cykelstråk som leder till attraktiva cykelparkeringar i stadskär 
 nan.

•  I stadskärnan gäller följande prioritering av trafikslag; gång, cykel, kollektiv 
 trafik och bil.

• Skapa en cityring utanför stadskärnan med väl anvisade parkeringsplatser i  
 garage.

• Parkeringsplatser innanför cityringen används för korttidsparkering. Lång 
 tidsparkering sker utanför eller i anslutning till cityringen.

• Prioritera angöringstrafik (på- och avstigning samt lastning och lossning)   
 samt parkering för rörelsehindrade i den inre delen av stadskärnan.

• Genomför lastning och lossning på platser och under tider då dess negativa  
 inverkan på miljön i stadsrummet är liten.
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• Arbeta för samordnade varutransporter för att kunna minska tunga fordon  
 inne i stadskärnan (för en attraktiv, trygg och hälsosam innerstadsmiljö).

Social hållbarhet 
Planförslaget för Västerport etapp 1 innebär en omvandling av ett renodlat verk-
samhetsområde till ett område där bostäderna utgör kärnan, men som även innefat-
tar verksamheter i form av mindre affärer, restauranger, kontor, caféer, skolor och 
hotell. För att skapa en attraktiv stadsdel för både boende och besökare ska följande 
aspekter beaktas:

• Den nya stadsdelen bör på ett tydligt sätt länkas samman med den befintliga  
 staden. 

• Tillgängliga offentliga ytor för både stora som små och en diversitet bland   
 verksamheterna behövs för att stadsdelen ska upplevas levande under   
 större delen av dygnet och året. Om det är många som rör sig i områ  
 det skapas också en trygghet. Trygghet kan beskrivas som individens   
 upplevelse av säkerheten.

• Tilldragande målpunkter kan skapas för att även de som inte bor i stadsdelen  
 vistas i området vilket skapar både rörelse och mångfald. 

• Vid skapandet av naturliga mötesplatser och stråk skapas även möjlighet för  
 nya kontakter och nätverk.

• Goda boendemiljöer

• För ett fungerade vardagsliv krävs bra infrastruktur med närhet till kollektiv 
 trafik med täta avgångar, säkra gång- och cykelvägar, parkeringsplatser samt  
 skola och omsorg.

Social konsekvensanalys
En social konsekvensanalys (SKA) har tagits fram för Västerport som helhet. Kon-
sekvensanalysen pekar på två starka faktorer som kommer ge förutsättningar för 
en socialt blandad stadsdel när det handlar om det offentliga rummet. Dels är 
Västerports stadsstruktur väl integrerad med sin omgivning genom ett finmaskigt 
gatunät. Att hamnområdet öppnas upp för alla att ta del av är en annan viktig faktor 
för ett socialt blandat område. Enligt SKAn förefaller etapp 1 skapa en socialt trygg 
och levande stadsmiljö med god tillgång till en mångfald av offentliga friytor i form 
av bland annat parker och torgytor. Blandningen av hyresrätter och bostadsrätter 
i området är inte jämn men den ökar variationen av boendeformer i kommunen i 
stort, vilket är positivt. I planområdet för etapp 1 är friytetillgången acceptabel men 
SKAn pekar ut brist av friyta i Västerport som helhet, speciellt för den norra delen av 
området.

Jämställdhetspolitiska mål
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och 
forma villkoren för beslutsfattande. I planeringsprocessen för Västerport har det 
funnits flera olika sätt att lämna synpunkter och förslag på planens innehåll och 
utformning. 

För att ta reda på hur Varberg bäst ska formas och vad den nya delen av staden ska 
innehålla, bjöd kommunen in till dialog och samverkan mycket tidigt i planerings-
processen. 

Medborgardialogen som hölls 2014, handlade framför allt om vilka värden som 
människor tycker är viktiga i utvecklingen av staden. Läs mer om detta under rubri-
ken Medborgardialog i projektet Västerport
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Under 2016 utlystes ett parallellt uppdrag för Västerport, vilket var utgångspunkten 
för den andra medborgardialogen som hölls 2016/2017. Under den avslutande pro-
cessen lämnades drygt 350 svarsformulär in vilket innebar mer än 3 500 synpunkter 
från både kvinnor och män. Läs mer om detta under rubriken Medborgardialog i 
projektet Västerport

Vid samrådet av detaljplaneförslaget, som genomfördes under våren 2019, var det 
möjligt att ta del av förslaget för detaljplanen för Västerport etapp 1 och diskutera 
det med projektets medarbetare. Under samrådet anordnades även två informa-
tionstillfällen för allmänheten på Varbergs teater/Komedianten där både politiker 
och tjänstemän deltog. Det fanns möjlighet att ta del av projektet både via tryckt 
material och digitala media. Bland annat fanns kommunens visualiseringsbord på 
plats för att kunna visa den föreslagna bebyggelsen ur olika perspektiv och från olika 
platser. 

Barnkonventionen
Barn och unga har deltagit i planeringsarbetet och barnperspektivet har påverkat 
beslut och val av utformning och lösningar. Genom ett regelbundet samarbete med 
skolor runt om i Varbergs kommun har barn och unga fått möjlighet att fördjupa sig 
i till exempel de offentliga miljöernas utformning. 

2018 arrangerades kommunens första barnfestival och då genomfördes också den 
tredje och senaste medborgardialogen. Elever från tre skolklasser tog fram idéer på 
hur en lekbar gata i Västerport ska se ut. Läs mer om detta under rubriken Medbor-
gardialog i projektet Västerport.
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Planeringsförutsättningar

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar
© Varbergs kommun
© Lantmäteriet

Figur 6. Karta över planområdet.

Mark-, vatten- och kajförhållanden
Den större delen av planområdet består av hårdgjorda ytor och marken ligger på 
mellan ca +1,5 till +2,0 m ö h. 

Vattenområdet inom detaljplanen är mellan 5-13 m djupt. Färjetrafiken mellan Var-
berg och Grenå som pågick fram till januari 2020 har upphört och färjeläget, som 
utgjort en del industrihamnen, har avvecklats.

Dagens kajkant ligger på nivån +1.9 m.ö.h. Kajen består i huvudsak av huggna sten-
block som ligger på en betongplatta som bärs upp av träpålar. Kajen är i dåligt skick 
på grund av dess höga ålder, urspolade fogar och bristfällig bakåtförankring.

Inom det aktuella området finns en hel del befintliga grundkonstruktioner från bl.a. 
gamla byggnader, konstruktioner och ledningsstråk. Det finns även äldre grundlägg-
ningar från tidigare hamnkonstruktioner, befästningsverk, m.m. i okänd omfattning. 
Det som bland annat kan förväntas är pålar, plattor, fundament, rustbäddar, kajkon-
struktioner och fyllningar. 

Vegetation
En naturvärdesinventering är genomförd (Ecocom Kalmar, 2018-11-07) för samtliga 
etapper för projektet Västerport. Inom det aktuella planområdet finns en ensidig allé 
med delvis döda skogsalmar längs med Östra Hamnvägen. Enligt Hamn- och gatu-
förvaltningen visar övriga träd kraftiga symtom av almsjuka. Träden står innanför 
staketet som avgränsar gång- och cykelvägen mot järnvägsspåren. Trädens uppskat-
tade åldrar är varierande vilket tyder på att flertalet är fröplantor som med tiden fått 
växa upp till träd. Uppskattningsvis är träden mellan 40–60 år. Trädens kronor har 
ett vindpinat utseende och saknar nästan helt grenar på den västra sidan. Allén om-
fattas av det generella biotopskyddet. Ansökan om dispens görs till Länsstyrelsen. 
Därutöver finns inga andra naturvärden inom planområdet. 
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Geotekniska förhållanden
Geotekniken i Västerport har utretts och sammanställts i rapporterna PM - Sam-
manfattning geoteknik (Ramböll, 2017-06-19, Markteknisk undersökningsrapport 
- Geoteknik (Sweco, 2019-06-20) och PM Geotekniska frågeställningar (Sweco, 
2019-10-25. 

Fältundersökningar har utförts på land och i vatten i 89 punkter inom Västerport 
etapp 1. Dessa visade att jordarterna utgörs av mycket skiktade jordlager av lera och 
silt som i hamnområdet täcks av ca 1-3 m fyllning och sand av varierande mäktighet 
och sammansättning. Leran och silten underlagras av fast friktionsjord, som i söder 
vid Stena Lineterminalen påträffas på nivåer ca 8-15 meter under nollplanet.

Lerans skjuvhållfasthet är med konprov på ostörda prover i laboratorium uppmätt 
till mellan 15-30 kPa. Med vingborr har skjuvhållfastheten uppmätts till cirka 10- 
60 kPa. Den stora variationen i resultat för vingborrproverna beror på den mycket 
skiktade leran. 

De skiktade jordlagren är fördelaktiga i vissa avseenden. Sättningar utvecklas re-
lativt snabbt då det finns dränerande skikt inne i leran som snabbar på sättnings-
förloppet. Under statiska förhållanden innebär de fastare jordlagren en förhöjning 
av skjuvhållfastheten och därmed en viss förhöjd säkerhet mot skred.  Omvänt kan 
skikten till viss del innebära en ökad risk för skred. Om vatten tillförs de permeabla 
sandskikten från annat håll kan det orsaka förhöjda portryck med påföljd att skjuv-
hållfastheten påverkas negativt med en ökad risk för skred som följd. 

Utförda undersökningar visar att de ytligare skikten av leran är något överkonsoli-
derad för att med djupet vara normalkonsoliderad. Detta innebär att påförda laster 
orsakar sättningar med störst sättningar i de djupare lerlagren. Beroende på de 
permeabla skikten av sand och silt i leran kommer sättningsförloppet att utvecklas 
relativt snabbt.

Kontrollberäkning av stabilitet (partialkoefficientmetoden) har utförts dels för be-
fintliga förhållanden och dels för planerad exploatering. 

Markradon
Planområdet ligger inom riskområde för hög radonhalt som omfattar hela Varbergs 
innerstad. Radon är en gas som är svår att stänga ute och som finns nästan överallt i 
mer eller mindre påvisbara mängder. Den varken syns eller känns. Radon avges från 
vissa bergarter och kan komma in i våra bostäder från marken eller via radonhaltiga 
byggnadsmaterial. En ny byggnadskonstruktion kan utföras radonsäkert, radon-
skyddande eller traditionellt, beroende på hur hög radonrisken är. Grundregeln är 
att det krävs ett radonsäkert utförande på mark med hög radonrisk, vilket innebär 
att byggnaden är tät mot inläckande jordluft.

Markföroreningar
Landområdet 
Hamnområdet var tidigare en havsvik som fyllts ut med muddermassor, schakt-
massor m.m. Utfyllnaden påbörjades kring förra sekelskiftet och nådde dagens 
utbredning på 1950-talet. Inom planområdet hanterades tidigare koks, kemikalier 
till glastillverkning, olja, kreosot m.m. Det fanns även verkstäder, ett kraftverk, ett 
underhållsvarv och ett industrispår in till hamnen.

Föroreningssituationen i hamnområdet har undersökts i omgångar sedan 1990-ta-
let. Syftet med undersökningarna har vanligtvis varit planerad exploatering eller 
dragning av nya ledningar. 
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I samband med rivningen av den f.d. gasturbinstationen i Kvarteret Briggen 4 i östra 
delen av planområdet genomfördes en marksanering år 2002. Direkt söder om detta 
saneringsområde genomfördes under 2003 - 2004 ytterligare undersökningar och 
sanering inför byggnation av parkeringshuset Briggen. 

Figur 7. Sammanställning av provpunkter med halter av metaller, PAH och olja i relation 
till planerad strukturplan för den nya stadsdelen.

I samband med rivningen av den f.d. gasturbinstationen i Kvarteret Briggen 4 i östra 
delen av planområdet genomfördes en marksanering år 2002. Direkt söder om detta 
saneringsområde genomfördes under 2003 - 2004 ytterligare undersökningar och 
sanering inför byggnation av parkeringshuset Briggen. 

Flera utredningar har tagits fram i arbetet med planeringen av Västerport. En över-
siktlig miljöteknisk markundersökning genomfördes för planområdet i samband 
med programarbetet (Structor 2017-06-27). Undersökningen visar att området 
huvudsakligen fyllts ut med rena muddermassor bestående av sand och lera. Ovan 
muddermassorna har man fyllt med lätt kontaminerad sand och grus. Lokalt före-
kommer missfärgade fasta avfall (aska, slagg m.m.) i den ytliga fyllningen och då är 
föroreningshalterna högre. Där det tidigare hanterats flytande kemikalier så som 
olja, PAH och lösningsmedel har mark och grundvatten förorenats lokalt. 

Ytterligare miljöteknisk markundersökning genomfördes för planområdet i sam-
band med planarbetet för etapp 1 (Relement 2018-11-23). Undersökningen visar att 
förhöjda metallhalter förekommer sporadiskt i den ytliga fyllningen. Alifatiska och 
aromatiska kolväten samt PAH förekommer där kemikalier tidigare lagrats och 
lastats från cisterner. Där det skett hantering av flytande produkter påträffas förore-
ning minst ett par meter ner under förmodat grundläggningsdjup för byggnader. 
Lätt förorenade ytliga fyllnadsmassor bedöms utgöra marginella hälsorisker när 
stadsdelen är färdigbyggd. Förorenade överskottsmassor måste dock hanteras under 
byggtiden. Djupare föroreningar kan lokalt innebära djupare schakt än vad grund-
läggning kräver och/eller skyddsåtgärder för att eliminera gasinträngning från 
eventuella flyktiga föroreningar. 

Kompletterande markundersökningar togs fram under 2019 (Relement 2019-05-
08, rev 2019-11-13). Bland annat noterades oljelukt centralt i området, tydligast ca 
0,5-2 meter under markytan. Av uppmätta halter visade sig flera överstiga generella 

N
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riktlinjer för känslig markanvändning, mindre känslig markanvändning samt halt-
gränser för klassificering av farligt avfall. 

Under våren 2020 undersöktes ytterligare ett femtiotal kompletterande provpunk-
ter. Resultatrapporten (Relement, 2020-05-08) anger att av fältobservationer från 
jordprovtagningarna framgår att den samlade bedömningen från föregående prov-
tagningar kvarstår. Inga nya eller mer omfattade föroreningar upptäcktes. 

En fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning och förslag till åtgärder av mark utan-
för saneringsområden har tagits fram (Relement 2020-05-11) . För hälsorisker be-
döms inträngande ångor i byggnader vara dimensionerande. Av analyserade ämnen 
är det PAH-M som ligger närmast Naturvårdsverkets hälsoriskbaserade riktvärde. I 
praktiken finns dock endast halter av PAH-M över riktvärdena i mindre än 10 % av 
analyserade prover och oftast en bit ner i markprofilen varför riskerna sammanta-
get bedöms vara försumbara vid byggnation av nya moderna flerfamiljshus. Övriga 
medelhalter ligger under det generella riktvärdet. Utredningen anger vidare att iden-
tifiera och sanera den fläckvisa förekomsten av lätt förhöjda halter av PAH-M kräver 
att hela volymen grävs ur, kontrolleras, sorteras och körs bort eller återfylls. Mer-
kostnad för en sådan hantering ska ställas mot den mycket begränsade riskreduktion 
som uppnås samt mot omfattande lastbilstransporter med negativ klimatpåverkan 
och mot ökade hälsorisker och störningar längs transportvägar. Vid jämförelse med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden utgör uppmätta halter inom kvarvarande 
mark efter planerad sanering mycket liten eller försumbar risk för marklevande djur 
och växter och för negativa påverkan på djur och växter i ytvatten (hamnbassängen). 
Utredningen ger även förslag till försiktighetsmått och skyddsåtgärder. Varbergs 
kommun kommer utföra verifierande analyser av flyktiga organiska ämnen i fyllning 
och grundvatten där hus med bostäder i markplan ska uppföras. I riskbedömningen 
redovisas statistiska mått för analysdata utanför avgränsade saneringsområden.

En kompletterande miljöteknisk markundersökning (Relement 2020-08-31) har 
dessutom tagits fram för de delar av planområdet som är ianspråkstagna av be-
byggelse och parkering samt för piren. Sammanfattningsvis bedöms konstaterade 
markföroreningar utgöra en liten hälsorisk vid nuvarande markanvändning. Vid 
en framtida stadsutveckling inom den redan bebyggda delen av planområdet bör 
dock avhjälpandeåtgärder vidtas successivt vid nybyggnation. Detta gäller främst 
fastigheterna Fregatten 3  Fregatten 5 samt Fregatten 6.  Även inom del av Getakärr 
9:14 (gatumark) norr om Fregatten 3 och 5 kommer sannolikt avhjälpandeåtgärder 
krävas. 

Porluftmätning och bedömning av hälsorisker förknippat med inträngande ångor 
med anledning av förhöjda PAH-halter i mark inom Kvarteret Fregatten har tagits 
fram (Relement 2021-03-16) för att klargöra risker för människors hälsa i befintliga 
byggnader. Av resultaten framgår att uppmätta halter PAH:er inte utgör någon häl-
sorisk inom kvarteret med avseende på inträngande ångor i byggnader. Beräknade 
halter för inomhusluft underskrider med stor marginal relevanta hälsorisk-baserade 
lågriskvärden.

I samband med arbetet med Varbergstunneln kommer de öppna schakterna för 
tråg och betongtunnlar att kräva grundvattensänkningar och därmed grundvatten-
hantering. Det finns en risk att föroreningar då kan läcka in i planområdet. Projekt 
Varbergstunneln/Trafikverket har som målsättning att sponter och anslutningar 
till berg görs så tät som möjligt via injektering. Det vatten som ändå kommer läcka 
in kommer, tillsammans med nederbördsvatten, att avledas i särskilda brunnar för 
behandling i separat reningsanläggning.
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Vattenområdet
Hamnen har utvecklats och hamnbassängen fördjupats i omgångar sedan 1700-talet. 
Sediment i hamnbassänger är ofta förorenade av exempelvis båtbottenfärger. Under 
modern tid har undersökningar avseende föroreningsinnehåll utförts 2012 (inför 
underhållsmuddring) samt i samband med planprogrammet 2017.  

En kompletterande miljöteknisk markundersökning genomfördes av sediment i 
industri- samt innerhamnen (Structor 2017-06-12).  Syftet med utförd undersökning 
var att påvisa eventuella föroreningar i sedimenten.

Resultaten från undersökningarna visar att sedimenten i delar av hamnbassängen 
som förväntat är lätt påverkade av hamnverksamhet, fartygstrafik och dagvattenut-
släpp. Halterna av olika föroreningar, t ex tennorganiska ämnen och PCB, överskri-
der de olika jämförelsevärden som finns för naturliga sediment. Sedimenten längs 
nuvarande kaj i industrihamnen är i några punkter förorenade av PCB, troligen på 
grund av påverkan från dagvatten. Spår (låga halter) av klorerade lösningsmedel har 
påträffats i ytligt grundvatten inom planområdet. Resultaten indikerar dock inte att 
det förekommer lösningsmedel fri fas som kunnat tränga djupare ner i silt och lerla-
ger långt under grundvattenytan.

Fornlämningar och kulturhistoria
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Skulle en fornlämning påträffas 
under grävning eller annat arbete ska arbetet omedelbart avbrytas och förhållandet 
omedelbart anmälas till Länsstyrelsen. 

Planområdet angränsar till ett flertal kulturhistoriskt intressanta kulturmiljöer  
såsom: 

•  Varbergs fästning är det äldsta byggnadsverket i staden och är statligt bygg 
 nadsminne.

• Hamnmagasinen Längan med de små hamnmagasinen längs Sjöallén och det  
 större murade spannmålsmagasinet som byggdes under 1800-talet. 

• Tullhuset är uppfört 1905 och har ett stort arkitektoniskt och miljöskapande  
 värde. 

•  Sydväst om planområdet ligger kallbadhuset som har högt kulturhistoriskt  
 värde. 

•  Även Societetsparken med Societetshuset gränsar till planområdet, med sin  
 välbevarade moriska arkitektur som trots vissa förändringar kan anses vara  
 en god representant för sin tid.

Gestaltningen av planområdet är viktig för upplevelsen av den omgivande kulturmil-
jön. 

Allmänt om platsens historik
Hamnen bär på en för Varberg viktig historia. Det strategiska läget på Västkusten 
tillsammans med tillgången till en naturligt skyddad hamn var viktiga förutsättning-
ar när Varberg grundandes. När hamnen flyttar och Västerport växer fram fortsätter 
denna relation. 

Dagens hamnområde var från början en havsvik, som stäckte sig nästan ända in 
till stationshuset. Steg för steg har mark fyllts ut, bland annat med muddermassor. 
Redan på medeltiden fraktades gods till och från Getakärr, Varbergs föregångare. 
Först i slutet av 1700-talet fick privata intressenter tillstånd att anlägga en riktig 
hamn med hamnbrygga. Med tiden blev den skyddade viken innanför Getterön allt 
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grundare. 1844 tog Varbergs stad över ansvaret för hamnen, det muddrades och en 
ordentlig hamnpir byggdes. Utvecklingen gick nu fort och några decennier senare 
hade Varberg länets bästa hamn.

När Varbergs slott började byggas i slutet på 1200-talet var Varberg danskt. Varberg 
var en period på 1300-talet säte för svensk/norska kung Magnus Eriksson men var i 
huvudsak danskt fram till freden i Roskilde 1658. Varbergs slott hade då utvecklats 
till Varbergs fästning och stadens utveckling har präglats av livet på och kring fäst-
ningen och den naturligt skyddade hamnen.

Varbergs gamla stadskärna har anlagts efter en rutnätsplan från 1600-talet. Både 
rutnätsstaden och fästningen är skyddade med riksintresse. 

Under 1800-talet uppstod besöksturism kring att dricka brunn och bada i Väster-
havet. Kallbadhus och varmbadhus byggdes och Varberg utvecklades till en känd 
kurort.

Hamnen 1964. Kallbadhuset. Uppförd 1923-25. 

Societetshuset. Träbyggnad, uppförd  
1883-86 i ”morisk” stil.

Tullkammare. Uppförd 1883. Mycket väl-
bevarad karaktärsbyggnad i hamnmiljön.

Befintlig bebyggelse
Den befintliga bebyggelsen inom planområdet består av Parkeringshuset Briggen, 
Hotell Fregatten, Högskolan Campus Varberg, en byggnad som inrymmer Kustba-
geriet och Fiskeexporten samt lokaler som nyttjas av Drottning Blankas gymnasium. 
På hoken ligger färjeterminalen som i dagsläget används till lokaler för bl.a. Sam-
hällsutvecklingskontoret.



26 (103)

Parkeringshuset Briggen Stena Lines terminalbyggnad

Campus Varberg (nordvästra fasaden) Campus Varberg (Skeppsgatan)

Hotell Fregatten Fiskexporten/Kustbageriet

Service
Offentlig service
Detaljplanen ligger inom Hagaskolans nuvarande upptagningsområde för förskola 
och grundskola. Hagaskolan ingår i område centrum. Det finns generellt ett under-
skott av förskoleplatser och grundskoleplatser i område centrum. Kapaciteten på 
stadens grundskolor och behov av nya utreds.

I upptagningsområdet bedrivs den kommunala förskoleverksamheten i tre försko-
lor; Brunnsbergs förskola, Bumerangens förskola och Trädlyckans förskola. I områ-
det finns även 3 fristående förskolor. Närmaste förskola är en fristående, vilken är 
belägen ca 500 meter från planområdet. Närmaste kommunala förskola ligger ca 1,3 
kilometer från planområdet. 

Närmaste grundskolor är idag Hagaskolan och den fristående Kunskapsskolan. 

Campus Varberg är belägen inom planområdet. Campus Varberg är idag Hallands 
största yrkeshögskola och erbjuder utbildningar i nära samarbete med näringslivet.
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Kommersiell service
Inom planområdet finns ett hotell samt ett par mindre handelsverksamheter, Fiske-
exporten och Kustbageriet. En restaurang, Västerports Kök, huserar inom Campus 
lokaler. 

Som underlag till planarbetet för de tre etapperna inom Västerport har en handels-
utredning tagits fram (Ramböll, 2018-12-11). Utredningen anger att den framtida 
utbyggnaden av stadskärnan med stadsdelen Västerport, kan ge nya destinationer 
för kommersiella verksamheter. Enligt utredningen är det viktigt ur ett handelsper-
spektiv att Västerport ska ses som en expansion av stadskärnan och inte utarma den 
befintliga handelsstrukturen. Utredningen ger översiktliga förslag på var och hur 
handelsetableringar och andra målpunkter bör placeras. 

Teknisk försörjning
Dricksvatten och spillvatten
En VA-utredning är genomförd i samband med programarbetet (Norconsult 2017-
10-10). Inom programområdet finns ledningar för både vatten, dagvatten och 
spillvatten. Dock behöver merparten av befintliga ledningar läggas om för att göra 
marken byggbar. 

Huvudledning för dricksvatten är belägen utmed Östra Hamnvägen som försörjer 
befintliga fastigheter. 

I dagsläget avleds spillvattnet från planområdet, och anslutande stadsområde, till en 
pumpstation för spillvatten väster om Östra Hamnvägen i Magasinsgatans förläng-
ning. Spillvattenpumpstationen måste dimensioneras upp för att kunna hantera 
spillvattnet från planerad bebyggelse enligt planförslaget. 

VIVAB har förberett med nya ledningar i den del av Östra Hamnvägen som omfattas 
av detaljplanen.

Dagvatten
En översiktlig dagvattenutredning har genomförts för planområdet i samband med 
programarbetet (DHI 2017-07-05). 

Från omgivningen
Västerport berörs av en stor del av det dagvatten som leds från de centrala delarna 
av Varberg, tillrinningsområdet är ca 400 ha stort. Recipienten för dagvattenavled-
ningen är hamnbassängen.

Inom planområdet
Planområdet avvattnas främst till rännstensbrunnar och dagvattenledningar. Inom 
området finns ett flertal mindre lågpunkter där vattnet stiger vid de tillfällen då 
ledningsnätet är överbelastat. Vid framtida höjdsättning bör dessa lågpunkter om 
möjligt byggas bort för att möjliggöra ytlig avledning av dagvatten när ledningsnätet 
är överbelastat.

Dagens dagvattensystem inom och i anslutning till aktuell detaljplan kommer att 
göras om vid utbyggnaden av planområdet. Nya dagvattenledningar har som en för-
beredelse för detta lagts ner i Magasinsgatans förlängning till befintlig kaj. 

Energiförsörjning 
Området ligger inom Varberg Energi AB:s fjärrvärmenät och eldistributionsområde.
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Trafik
Planområdet är beläget utmed Östra Hamnvägen. Södra delen av planområdet och 
Campus Varberg försörjs av Otto Torells gata. 

I samband med projekt Varbergstunneln kommer området öster om Östra Hamn-
vägen förändras. Järnvägen förläggs i tunnel och barriären försvinner. Ett nytt 
stationsområde ska byggas och gator förlängas västerut genom och mot Västerport. 
Västerport får därför fler förbindelser i öst-västlig riktning än idag. Östra Hamn-
vägen kommer även fortsättningsvis utgöra infartsgata till centrum från norr. Som 
underlag till den nya gatustrukturen togs ”Trafiknätssanalys, Varberg 2030” (ÅF, 
2016-09-22) fram. 

Gång-, cykel- och kollektivtrafik 
Planområdet ligger centralt i staden, ca 300 m från torget och ca 100 m från befintlig 
buss- och järnvägsstation. 

Tillgänglighet till planområdet för fotgängare och cyklister bedöms vara relativt god 
och enkel. Cykelväg finns idag utmed Östra Hamnvägen. Järnvägen utgör idag en 
barriär mellan centrum och planområdet vilket leder till omvägar om man kommer 
österifrån, i höjd med Engelbrektsgatan och norröver. För att nå området med gång 
eller cykel krävs att man tar sig via järnvägspassagerna vid Södra Hamnvägen eller 
Otto Torells gata. Trots detta upplevs kopplingen till stadskärnan fortfarande som 
stark. I samband med att projekt Varbergstunneln färdigställs försvinner barriären.

Ingen kollektivtrafik trafikerar planområdet i dagsläget.

Biltrafik och tunga transporter
Östra Hamnvägen är en av infarterna till innerstaden från norr och trafikeras idag av 
transporter som ska till och från industrihamnen. Årsdygnstrafiken på Östra Hamn-
vägen är ca 3210 fordon (2020).

Getterövägen, som ansluter från öster och väster till Östra Hamnvägen genom en 
s.k. T-korsning kommer trafiksäkras genom ombyggnation till en cirkulation under 
2022. I samband med detta skapas en ny infart till hamnen via cirkulationsplatsen. 
Detta innebär att trafiken till hamnen därefter inte kommer belasta Östra Hamnvä-
gen. 

Parkering
Idag finns tre större allmänna parkeringsanläggningar inom planområdet och dess 
direkta närhet. Det är Östra Hamnplan (ca 130 p-platser), Västra Hamnplan (ca 
95 p-platser) samt p-huset Briggen (ca 290 p-platser varav ca 30 platser av dessa 
på markparkeringsytan utanför p-huset). Parkeringsplatserna i Briggen fyller först 
och främst en funktion som besöksparkering men även som pendelparkering.Det 
finns även en mindre markparkering inom Kvarteret Fregatten vid Skeppsgatan (ca 
55 p-platser). Det totala antalet parkeringsplatser inom området uppgår till ca 345 
stycken och med parkeringarna inom hamnplan ca 570 stycken.

Beläggningen på dessa parkeringar är hög och under sommartid är det inte ovanligt 
att de är fullbelagda. Belastningen i p-hus Briggen har minskat något sedan färjetra-
fiken upphörde. 

Cykelparkeringar finns idag placerade i anslutning till Campus och Drottning Blan-
kas gymnasium.

I ”Trafik- och parkeringsutredning för centrala Varberg och stadsutvecklingspro-
jektet” (Varbergs kommun 2017-08-24) anges att behovet och efterfrågan av all-
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männa parkeringar i Västerport är stort och med fler målpunkter kommer behovet 
öka ytterligare. Antalet allmänna parkeringsplatser kommer behöva utökas för att 
tillfredsställa efterfrågan främst i de södra delarna, annars finns en stor risk för 
söktrafik såväl i området som i andra delar av staden. Behov av fler allmänna cykel-
parkeringar påtalas också.

Hälsa och säkerhet
Risk
En riskanalys är framtagen som underlag för planarbetet (Structor, 2018-11-30). De 
riskkällor som rapporten belyser som har en pågående riskpåverkan på planområdet 
är; Varbergs hamn, fjärrvärmeverket i norra delarna av Västerport, transport av far-
ligt gods på Getterövägen, Västra Hamnvägen samt Västkustbanan och hamnspåret.

Riskbedömningen anger att om identifierade krav på riskreducerande åtgärder 
kopplade till transporter av farligt gods vidtas, bedöms planerad bebyggelse inom 
etapp 1 vara lämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.

Riskbedömningen anser inte att det är lämpligt att temporärt (upp till 3 år) kringgå 
de krav på åtgärder som ställs inom planområdet under perioden från färdigställan-
de av den tillkommande bebyggelsen och fram tills dess att Varbergstunneln öppnar. 

Buller
Planområdet utsätts av buller från Östra Hamnvägen, Västkustbanan, hamnen samt 
fläkt inom Campus-området. I dagsläget finns inga bostäder inom planområdet. 

Hamnen i Varberg har ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet daterat 2005-10-17.
Enligt villkor 2 gäller följande för buller från verksamheten:

Buller från hamnens verksamhet ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån 
utomhus vid bostäder samt vård- och utbildningslokaler, med undantag för Cam-
pus Varberg, inte överstiger riktvärdena: 

 50 dB(A) vardagar dagtid kl. 07-18, 

 45 dB(A) kvällstid kl. 18-22 och under sön- och helgdagar kl. 07-18, 

 40 dB(A) nattetid kl. 22-07. 

 Nattvärdet får tillfälligt överskridas högst 10 gånger per år. Den ekvivalen- 
 ta ljudnivån till följd av hamnens verksamhet får inte överstiga 30 dB(A)  
 inomhus i högskolan Campus Varberg

Ovanstående ljudnivåer gäller på alla sidor av bostäder i närheten, även på den mest 
bullerutsatta sidan av bostaden.

Hamnens gällande tillstånd medför delvis tuffare krav jämfört med nu gällande 
riktvärden. Framför allt medger vägledningarna (för industri- och annat verksam-
hetsbuller) att bostäder kan accepteras i bullrigare lägen om bostäderna får tillgång 
till en ljuddämpad sida och bulleranpassas.

En Industri- och trafikbullerutredning, Västerport etapp 1 (Norconsult 2021-03-31) 
har tagits fram. Utredningen beskriver bullerpåverkan från hamnen (industribuller) 
samt från fordons- och järnvägstrafik (trafikbuller). En sammanvägning av bullerpå-
verkan redovisas också. Läs mer under Planförslag - Buller.

Campus Varberg har en kylmedelkylare placerad i Hus D som betjänar anläggningen 
med frikyla. Ett PM har tagits fram för att utreda fläktarnas påverkan på planerad 
bebyggelse (Norconsult 2019-10-21). Läs mer under Planförslag - Buller.
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Vibrationer och stomljud
En kompletterande utredning av vibrationer har genomförts inför detaljplanen 
(Akustikverkstan, 2019-02-16). Resultaten visade att komfortvibrationer klarades 
med god marginal till Trafikverkets riktvärden för Varbergstunneln.

I projekt Varbergstunneln tillämpas det projektspecifika riktvärdet LASmax 35 dBA. 
Dock är det projektspecifika målvärdet LASmax 30 dBA. Med de stomljudsdämpan-
de åtgärder som föreslås för Varbergstunneln bedöms det projektspecifika riktvärdet 
LASmax 35 dBA att kunna hållas längs hela tunnelsträckningen och även det pro-
jektspecifika målvärdet LASmax 30 dBA med några undantag.

Klimatanpassning
Flera tecken talar för att klimatet håller på att förändras utöver den naturliga varia-
tionen. Den globala medeltemperaturen har ökat betydligt under 1900-talet. Vilket 
i klimatsammanhang betraktas som en stor och snabb ökning. Forskning visar att 
klimatförändringar fortsatt kommer medföra stigande medeltempraturer. Ett var-
mare klimat påverkar bland annat världshavens medelvattenstånd genom vattnets 
utvidgning vid uppvärmning samt genom avsmältning av glaciärer. Parametrar som 
också kan påverka översvämningsrisken är kortvariga variationer i lufttryck och 
vindar samt tidvatten. En annan faktor är snedställning i trånga vikar och sund, s k 
”vinduppstuvning”. I samband med förändrat klimat bedöms även risken för kraf-
tiga skyfall att öka.

SMHI har uppdaterat uppgifter om extrema vattenstånd i dagens och framtidens kli-
mat för Varberg (Extremvattenstånd i Varberg, 2020-05-12). Återkomstvärden med 
100 respektive 200 års återkomsttid har beräknats på nytt inklusive tillkommande 
observationer jämfört med tidigare underlag. Det globala medelvattenståndet i ett 
framtida klimat baseras på uppgifter från senaste specialrapporten från FN:s klimat-
panel, IPCC 2019, enligt klimatscenariot RCP8.5 för åren 2050, 2070, 2100, 2120 
och 2150. Det globala medelvattenståndet justeras för den lokala landhöjningen. 
SMHIs rapport ligger till grund för framtagna utredningar Strategi för klimatanpass-
ning med avseende på stigande havsnivåer och påverkan av skyfall (Sweco 2020-05-
13) samt Detaljerad studie för skyfall och stigande hav inom planområde Västerport 
etapp 1 (Sweco 2020-09-21). Läs mer under Planförslag - Klimatanpassning.
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Planförslag

Figur 8. Illustrationskarta över planområdet. Kommande stationsläge i anslutningen till 
planområdet är illustrerad. Föreslagen lottindelning redovisas med siffror.

Detaljplanens kvartersstruktur knyter an till den gamla stadskärnan samtidigt som 
stadsdelen ska kunna bli ett modernt tillskott till en växande stad. Detaljplanen 
möjliggör för en bebyggelse med en blandning av bostäder och olika former av verk-
samheter såsom t ex restauranger, butiker, service och hotell. Sammanlagt bedöms 
området rymma ca 500 nya bostäder och ca 4 800 kvm BTA verksamheter inklusive 
förskola. Därutöver tillkommer hotellets verksamhet.

I hamnbassängen ska marken fyllas ut för att ge ökat utrymme och ge kajen en vink-
lad form. Det skapar en bättre miljö både visuellt och ur vindsynpunkt. 

Intentionerna i områdets utformning beskrivs grundläggande i Gestaltningspro-
grammet. Gestaltningsprogrammet ska ligga till grund för tolkningen av planbe-
stämmelserna avseende byggnadernas och kvartersgårdarnas gestaltning såväl som 
utformningen av allmän plats. 

Markanvisningstävling
Två markanvisningstävlingar har genomförts. Markanvisningstävling 2018 avsåg 
byggnation av hotell och parkeringsanläggning. Markanvisningstävling 2019 avsåg 
bostadskvarteren vilka delades in i tolv lotter. Utifrån de vinnande förslagen för ho-
tell- och bostadskvarter har höjder och egenskapsbestämmelser justerats något. Läs 
mer om markanvisningstävlingarna under Genomförande av projektet - Organisa-
toriska frågor - Markanvisning.

Markanvisningstävlingen ligger till grund för kommande marktilldelning och senare 
fastighetsbildning. För varje lott avses en separat fastighet bildas. Gräns mellan lot-
ter redovisas på plankartan med egenskapsgräns. Härutöver finns ytterligare egen-
skapsgränser som avgränsar olika tillåtna nockhöjder. 

Mark- och kajarbeten
Innan byggnation enligt detaljplanen kan ske ska marken inom området saneras, 
delar av området ska höjas, en ny kaj och ledningar ska anläggas.
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Sanering
Innan markarbeten och byggnation får ske ska marken saneras. Uppskattningsvis 
kommer ca 25 000 ton massor att saneras inom utpekade saneringsområden. Inom 
övriga delar av området kommer dessutom ledningsschakt att utföras vilket gör att 
ytterligare schaktning och kontroll kommer att utföras vilket kan leda till ytterligare 
behov av sanering. Volymmässigt är huvuddelen av fyllnadsmassorna, även inom sa-
neringsområdet, rena. Rena massor inom saneringsområdena kommer att sorteras 
ut och kontrolleras och användas på plats i den mån det är praktiskt och ekonomiskt 
möjligt. Mark under bostadshus ska uppnå känslig markanvändning (KM) och mark 
för kvartersgårdar, verksamheter samt allmän plats ska uppnå mindre känslig mark-
användning (MKM). Detaljer kring saneringsarbetet har redovisats i en anmälan om 
avhjälpandeåtgärder enligt 28§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsos-
kydd (28§) till miljö- och hälsoskyddskontoret som beslutat om försiktighetsmått. 
Läs mer under Genomförande - Tekniska frågor - Markmiljö.

För att människor inte ska exponeras för förorenad fyllning vid markarbeten och 
förorening spridas vid hantering av schaktmassor ska skyddsåtgärder och försiktig-
hetsmått vidtas. Alla markarbeten bör anmälas till den kommunala miljömyndighe-
ten enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Planbestäm-
melse anger att startbesked inte får ges för byggnation förrän markens lämplighet 
har säkerställts genom avhjälpandeåtgärd så att acceptabla föroreningsnivåer med 
avseende på tillåten markanvändning erhålls. 

Marknivåer
Marken i Västerport behöver höjas på grund av bedömda framtida havsnivåhöj-
ningar i samband med förändrat klimat. Anslutande markområde i öster som kom-
mer omfatta nytt stationsområde behöver också höjas för att inrymma tågtunneln 
samt eliminera befintliga lågpunkter där vatten samlas vid kraftiga skyfall. Samtidigt 
krävs att naturlig avrinning av ytvatten vid kraftiga skyfall kan ske via stadens gator 
och vidare ner i hamnbassängen. Ca 400 ha av stadens ytvatten behöver kunna ta 
sig genom den första etappen av Västerport och ut i havet. Hänsyn måste tas till att 
den nya bebyggelsen inom planområdet kommer ligga högre än vissa delar av den 
angränsande nya stadsdelen samtidigt som avrinning av ytvatten till havet inte får 
begränsas. 

Ny höjdsättning i Västerport har studerats tillsammans med marken inom det nya 
stationsområdet samt i ett större sammanhang. En skyfallsutredning (Sweco, 2019-
11-22) har tagits fram gemensamt med projekt Varbergstunneln. Då tillrinnings-
området är stort medför det att stora dagvattenmängder måste hanteras och vid 
kraftiga regn går ledningsnätet fullt och dagvatten måste då ledas bort med ytavrin-
ning. Höjdförutsättningarna i området och vid det nya stationsområdet är ett låglänt 
område med svag lutning mot hamnbassängen. För att kunna hantera ytavledningen 
av dagvatten genom Västerport har skyfallskartering bidragit starkt till höjdsättning-
en av Västerport och medfört att Magasinsgatans förlängning samt Sjöallén  utgör 
”skyfallsstråk” 

Nya marknivåer är planerade till +2,3 m ö h vid kajkant. Marken på nya gator i om-
rådet ligger mellan +2,3 m ö h - +3,0 m ö h. Vid nya byggnader ligger marknivån på 
ca +3,0 m ö h.

Sättningar
Markhöjningen inom området medför ett ökat marktryck och därmed ökade sätt-
ningar. Sättningarna (inklusive krypsättningar) utan kompenserande åtgärder 
beräknas kunna bli 10-25 cm beroende på var i området man tittar. I utförda beräk-
ningar har det förutsatts en höjning av markytan inom hela området till +3 m ö h 
vilket motsvarar en utbredd last på 20 kPa över hela ytan. För att kompensera för 
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den påförda lasten som markhöjningen innebär anläggs lättfyllning med en tjocklek 
som motsvarar markhöjningen. Med planerad lättfyllning kommer sättningarna 
(inklusive krypsättningar) ligga runt 5 cm.

I samband med anläggande och nivåsättning av kvartersmark ska hänsyn tas till be-
fintliga ledningar inom allmän platsmark så att dessa inte kommer till skada till följd 
av belastningarna och sättningarna från markuppfyllnad. 

Ledningar inom kvartersmark som ska anslutas till byggnader måste utformas så att 
de kan hantera/klara vissa påkänningar i form av rörelser.

Pålgrundläggning
Enligt PM Geotekniska frågeställningar (Sweco 2019-10-25) kommer alla nya bygg-
nader och tyngre konstruktioner inom planområdet att behöva grundläggas genom 
pålning. Då byggnader kan förläggas i fastighetsgräns mot allmän plats tillåts pål-
grundläggning genomföras med snedpålar ner till berg. Dessa tillåts göra intrång 
på allmän platsmark under förutsättning att inte allmänna ledningar eller andra 
allmänna anläggningar skadas. Läs med under Genomförande - Tekniska frågor - 
Geoteknik.

Med anledningar av massundanträngning vid pålningsarbeten rekommenderas att 
lerproppar ska dras innan installation av pålar görs för att därigenom minska risken 
för skador på intilliggande ledningar och byggnader. 

Pålning inom området kan försvåras till följd av fyllnadsmaterialet i ytan. Befintliga 
fyllnadsmaterial samt äldre konstruktioner i mark kan komma att ge upphov till 
vissa problem vid pålslagning vilket måste beaktas vid val av påltyp, grundläggnings-
nivåer etc. 

Kajarbeten
Ny kaj kommer anläggas i form av spontkaj med tillhörande tryckbank. Tryckban-
ken dimensioneras och utformas med material av erforderlig partikelstorlek så att 
det inte finns risk för erosion och att bankens stabilitet kan påverkas negativt. För 
att klara markstabiliteten anläggs en tryckbank utanför den nya kajlinjen. Projektet 
kommer utföra åtgärder i form av tryckbank/bankpålning/förstärkning av kaj för att 
säkerställa stabiliteten även utanför planområdet.

Rivningar av byggnader och konstruktioner
För att kunna genomföra planförslaget krävs rivningar. Till färjetrafiken tillhörande 
byggnader och konstruktioner som incheckningsbyggnad, bilincheckningsplatser 
och tullkur revs under våren 2020. Inom incheckningsbyggnaden fanns ett skydds-
rum vilket behöver ersättas. Skyddsrummet föreslås inrymmas i nytt parkeringshus 
inom planområdet. Bilrampen kommer rivas i samband med förberedande mark- 
och kajarbeten.

Färjeterminalen används fram till årsskiftet 2020/2021 som tillfälliga lokaler för 
bl.a. kommunen. Byggnaden är i dåligt skick och planeras att rivas under 2021. I 
nordvästra delen av byggnaden finns ett gammalt bågvalv från tidigare hamnbygg-
nad inbyggt. I samband med rivningen ska möjligheten till bevarande av delar av 
byggnadens konstruktion (bl.a. bågvalvets limträbalkar) utredas för att exempelvis 
placeras inom allmän plats som ett historiskt inslag i området. 

För utbyggnad av gator och ledningar behöver befintlig byggnad inom kvarteret Fre-
gatten 5 rivas. Byggnaden inrymmer idag verksamhets- och utbildningslokaler.

Inom det aktuella området finns befintliga grundkonstruktioner från gamla bygg-
nader och konstruktioner. Stora dagvattenledningar samt befintlig kylvattenkulvert 
kommer rivas. Grundkonstruktioner från befintligt och äldre färjeramper kommer 
rivas till en nivå på ca +1,0 m ö h.
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Bebyggelse

Figur 9. 3D modell som redovisar en möjlig utformning av detaljplan etapp 1 Västerport.

Gestaltning

Blandade funktioner
Fastigheterna i kvarteren innehåller olika funktioner, vilket bör avspeglas i arkitekturen. 
Här finns skilda boendeformer och ägandeformer, olika typer av verksamheter i botten-
plan, utrymmen för bostadskomplement, bokaler på vissa ställen mm. Funktionsbland-
ningen stödjer målet att Västerport ska vara socialt hållbart. En blandad stad gör att 
platsen befolkas en stor del av dygnet och att det alltid finns ”ögon på gatan”. 

Byggnader i kvartershörn
Hörnen på ett kvarter är visuellt exponerade och kräver speciell omsorg. God arki-
tektur och detaljutformning är särskilt viktig här. Kvartershörnet erbjuder ofta bra 
lägen för verksamheter i bottenplanet. 

Variation i byggnadshöjd
En viktig del av syftet med detaljplanen är att skapa en väl avvägd variation i skala 
och uttryck inom kvarteren, detta både för att knyta an till befintlig bebyggelse i 
Varbergs centrala delar och för att ge förutsättningar för ett gott lokalklimat. Detalj-
planen ger därför möjlighet för tillkommande bostadsbebyggelse att uppföras med 
varierande  höjder inom de olika kvarteren. Planens ambition är en högre stadsfront 
på ca 5-7 vån mot kajstråket och Östra Hamnvägen samt en något lägre bebyggelse 
utmed det inre stråket, Barnens boulevard. Med hänsyn till sol- och ljusförhållanden 
för lägenheter och angränsande gårdar anges också hårdare höjdbegränsning för vis-
sa byggnadskroppar. I detaljplanen regleras höjden för den nya bebyggelsen inom de 
olika kvarteren dels genom maximala nockhöjder och utformningsbestämmelse för 
maximalt våningsantal samt dels genom högsta utnyttjandegrad, dvs. hur stor brut-
toarea som får uppföras inom respektive byggrätt. Den sammanlagda bruttoarean 
som möjliggörs inom de olika byggrätterna i detaljplanen motsvarar en genomsnittlig 
höjd för tillkommande bostadsbebyggelse på 5 våningar om den utnyttjas fullt ut.

Hotellets byggrätt är uppdelad i tre delar. En s.k. lågdel, en högdel samt en minde 
byggrätt på anslutande parkeringsanläggnings tak. Föreslagen utformning och kon-
struktion av hotellets högdel erfordrar en tilltagen nockhöjd. För att säkerställa ett 
hotell med avsedd storlek har därför en planbestämmelse som reglerar högsta vå-
ningsantal (14 våningar) även införts.

Vertikal indelning
Fasadernas inbördes variation, den vertikala indelningen, är viktig för att skapa 
mångfald i arkitekturen och bidra till ett levande gaturum.
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Förskjutning av fasadlinje
För att skapa dynamik i gaturummet kan byggnader på några ställen förskjutas i fast-
ighetsgräns. Byggnaden förskjuts då något in i kvarteret. Långa släta fasader undviks. 
Utskjutande och indragna delar i fasaden minskar vindeffekter och ökar variationen. 

Åtgärder för att minska fågelkollisioner

Detaljplanen omfattas av bestämmelse för hotellets högdel som anger att byggnaden 
ska förses med åtgärder för att minska risk för fågelkollisioner. Detta för att säkerställa 
att åtgärder vidtas för alla berörda glasytor. Att åtgärder säkerställs avses också att 
skrivas in i genomförandeavtal med exploatör för berörda användningsytor, se Genom-
förande av projektet - Avtal.

Risk för fågelkollisioner behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen (2021-03-31) samt 
i ett PM som Norconsult har tagit fram; Fåglar och byggnader - orsaker till kollisioner 
och förslag på lösningar (2021-03-31). 

Läs även mer under rubriken Konsekvenser av planförslaget – Fåglar och byggnader.

Enligt Norconsults PM är fågelkollisioner med byggnader ett känt problem. Flera fak-
torer kopplade till byggnadens material och design påverkar risken. Även byggnadens 
placering kan påverka. 

I Norconsults PM ges exempel på design och metoder som kan undvika eller reducera 
antalet fågelkollisioner. Tre strategier lyfts fram, vilka kan kombineras:
1. Minimera mängden glas
2. Avskärma glasytor
3. Använda glas med egenskaper som reducerar risken för kollision 

Eftersom Norconsult anger att glas (och till viss del andra reflekterande material) verkar 
vara den enskilt viktigaste orsaken till att fåglar kolliderar med byggnader, är det rimligt 
att i första hand fokusera på att reducera mängden glasyta. Fönster är dock viktiga ur 
andra perspektiv, varför alternativa lösningar i regel är nödvändiga. Exempel på åt-
gärder som också kan övervägas är nät, galler, skärmar, fönsterluckor spaljéer samt ej 
glasade hörn. Liknande effekt kan också uppnås med påhängda solskydd eller andra 
strukturer som delar upp fågelns upplevelse av fasaden. Dessa kan utformas på ett 
designmässigt attraktivt sätt. Viktigt är att nät eller skärmar placeras en bit från själva 
glaset, för att undvika att en påflygning resulterar i en kollision med detta. En annan 
lösning med liknande effekt är att skapa mönsterraster (ex. prickar eller linjer) med 
hjälp av till exempel keramisk beläggning eller fönsterfilm som appliceras på utsidan 
av glaset. Detta kan dels få till följd att glasets transparens eller reflektion minskar, dels 
göra att fågeln inte uppfattar glaset som en enhetlig yta, utan som smala öppningar. Det 
är dock viktigt att de fiktiva öppningar fågeln uppfattar, är av en sådan storlek att fågeln 
bedömer att den inte kan passera. En bra regel är att öppningarna inte får vara högre än 
fem centimeter och inte bredare än tio centimeter. Denna regel grundar sig i att de flesta 
småfåglar, den grupp som oftast förolyckas, undviker mindre ytor än dessa. 

I PM:et hänvisas till rapporten Bird-Friendly Building with Glass and Light, Swiss 
Ornithological Institute Sempach 2013 (SOI 2013) och dess resultat i experiment med 
flygtunnlar där fåglar kunnat välja att flyga mot olika typer av mönstrade glasytor. 
Experimentet berör endast vilken effektivitet som uppnås av olika typer av raster. Där 
konstateras att en inblandning av rött i rastren tycks ha en positiv effekt. Likaså kan det 
konstateras att vertikala linjer har en bättre effekt än horisontella. Det kan också kon-
stateras att täckningsgraden verkar ha en mindre betydelse. Rapporten SOI2013 delar 
upp resultaten av flygtunneltesten i tre kategorier där kategori A redovisar en minsk-
ning av fågelnärmanden med mer än 90%, kategori B ger en motsvarande minskning på 
upp till 80% samt kategori C där effektiviteten är mindre än 80%. Rapporten redovisar 
en effektivitet på mindre än 80%, motsvarande kategori C som olämplig, se figur 10. 
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Vidare anger rapporten att det bara fantasin som sätter gränser för hur rastren kan 
utformas så länge grundprinciper kan följas.

Norconsult anger i sitt PM att om fasaderna utformas på ett sätt som påtagligt mins-
kar risken för fågelkollisioner bör byggnadens höjd inte vara ett problem. Förutsatt att 
glasets reflektion och transparens kraftigt reduceras, bör inte heller mängden glas vara 
ett problem. Detta kräver att lösningar anpassas efter lokala förhållanden. I annat fall 
kan konsekvenserna bli betydande. Vidare kan risken för kollisioner minskas genom 
att arbeta med andra faktorer, som exempelvis hur växter placeras inomhus och hur 
vegetation i byggnadens omgivning planeras. Ytterligare effekt kan uppnås genom att 

Figur 10. Baserat på studier i flygtunnlar har det konstaterats att olika typer av mönster 
har olika effekt. Täckningsgraden förefaller vara mindre viktig. (Bird-Friendly Building 
with Glass and Light, Swiss Ornithological Institute Sempach 2013, SOI 2013)
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reducera mängden ljus som utstrålas runt och från en byggnad under natten vilket 
minskar risken för kollisioner.

Kunskapen om fågelkollisioner utvecklas och därmed pågår också forskning kring vilka 
åtgärder som ger bäst effekt. Åtgärder passar sannolikt olika bra i olika typer av miljöer 
och för olika fågelarter. I Västerport ska åtgärder utföras på hotellets högdel för att 
minska risken för fågelkollisioner. Flera olika typer av åtgärder kan med fördel kom-
bineras vilka ska utformas med hänsyn till omgivningen och med förankring i byggna-
dens övriga estetik och utformning. Att åtgärder utformas för att uppnå en skyddsnivå 
minst motsvarande kategori B enligt SOI2013, det vill säga en effekt i minskade fågel-
närmanden på 80% bedöms vara en rimlig kravställning.

Genom att inte detaljstyra utformningen i en planbestämmelse kan den vid varje till-
fälle bästa åtgärden väljas och i framtiden justeras vid behov eller underhåll av byggna-
den. Utifall åtgärden helt eller delvis inte anses ge önskad effekt åligger det fastighetsä-
garen att justera åtgärden så att önskad effekt uppnås. 

Kvarterens markanvändning och utformning

Hoken (1)
På piren, benämnd Hoken, föreslås en byggnad för i första 
hand publikt ändamål i form av besöksanläggning. Bygg-
rätten medger även centrumändamål för att möjliggöra 
kommersiellt innehåll som ett komplement. Byggnadens 
gestaltning ska vara identitetsskapande för Västerport och 
Varberg, och ska ha höga arkitektoniska kvaliteter.

Bostadskvarteren (2) 

Bostäder planeras generellt från plan 2 och uppåt. En-
trévåning ska ha en lägsta höjd mellan bjälklag på 4,0 m 
för att fungera flexibelt för olika sorters verksamheter. 
Bottenvåningarna ska förutom kommersiell verksamhet 
också ha plats för bostadsentréer, portgångar, förvarings-
utrymmen för cyklar av olika slag med god tillgänglighet 

3
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1
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1. Kv. Hoken
2. Bostadskvarteren
3. Hotellkvarteret
4. Kv. Briggen
5. Kv. Campus
6. Kv. Frega�en

1. Hoken
2. Bostadskvarteren
3. Hotellkvarteret
4. Kvarteret Briggen
5. Kvarteret Campus
6. Kvarteret Fregatten

Figur 11. Kvarteren indelade 
efter huuvudsakligt innehåll
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och bostadskomplement i mindre aktiva lägen. De kringbyggda gårdarna ska erbju-
da en grön miljö för avkoppling, lek och samvaro.
I den nordvästra delen av kvarteren medges utbildningslokaler, där en förskola med 
två avdelningar (ca 40 barn) avses förläggas. Gården utnyttjas delvis av förskolans 
verksamhet. (Läs mer om förskolan under rubriken Service)

I det södra kvarteret närmast Campus möjliggörs även byggnaden för kontor.

Hotellkvarteret (3)
Kvarteret föreslås innehålla ett hotell med cirka 250 
hotellrum och ett parkeringshus med cirka 500 parke-
ringsplatser. Hotellet utformas med en högdel på max 14 
våningar och övriga delar med höjd motsvarande fem vå-
ningar. Ovanpå parkeringshuset möjliggörs för ytterligare 
hotellrum samt en utemiljö med fokus på träning. Bygg-
naden kommer att bli ett landmärke i staden och i Väster-
port vilket ställer höga krav på arkitektur och gestaltning. 

Ett parkeringshus byggs samman med hotellbyggnaden. Parkeringshuset ska in-
rymma parkeringsplatser för de boende i Västerport, hotellgäster och besökare till 
områdets verksamheter samt allmänna platser. Tekniska anläggningar som spillvat-
tenpumpstation och transformatorstation förläggs inom parkeringshuset. Även ett 
skyddsrym ska inrymmas. Lokaler i markplan föreslås.

Kvarteret Briggen (4)
Kvarteret utgörs av ett parkeringshus samt en byggrätt för 
ett flerbostadshus i kvarterets västra del. Entrévåningens 
höjd i ny byggnad är väl tilltagen för att ansluta till omgi-
vande bebyggelse samt för att möjliggöra verksamheter i 
bottenvåningen.

Kvarteret Campus (5)

Kvarteret består av befintliga utbildningslokaler och 
restaurang. Planförslaget ger möjlighet till något utökad 
och mer flexibel byggrätt samt omfattar att befintliga 
utbyggnader blir planenliga. Inom kvarteret medges 
utbildningslokaler, handel och centrumfunktioner i 
bottenvåningen, kontor samt besöksanläggning. Byggna-
der ska utföras med särskild hänsyn till kulturhistorisk 
värdefull bebyggelse vid Sjöallén. Detta gäller skala, 

detaljer och materialval så att bebyggelsen bidrar till en bra helhet. Nybyggnation får 
ske utifrån befintliga markhöjder (+2,2 m ö h för färdig golvhöjd) i de östra delarna 
av kvarteret. Detta då det utgör utbyggnad av befintlig bebyggelse samt att högvat-
tenskydd oavsett måste uppföras utanför planområdet för att skydda den befintliga 
bebyggelsen.

Kvarteret Fregatten (6)
I huvudsak föreslås kvarteret bestå av hotell och parke-
ringshus, men tillåts även inrymma bostäder samt verk-
samheter och kontor. Bostäder föreslås i en ny byggnad 
som ersätter befintlig vilken idag bland annat inrymmer 
handelsverksamheter. Befintlig markparkering avses bli 
kvar.
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 Klockan 9  Klockan 12

 Klockan 15  Klockan 18

 Klockan 9  Klockan 12

 Klockan 15  Klockan 18

Nedan skuggstudier vid sommarsolståndet (21/6)

Figur 12. Skuggstudie

Nedan skuggstudier vid höstdagjämningen (22/9)
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Sol-/skuggstudie
En solstudie är framtagen för att redovisa den föreslagna bebyggelsens skuggverkan 
och på så sätt utreda om bostäder, gårdar och offentliga platser får tillfredställande 
ljusförhållanden. Solstudien på föregående sida visar byggnadernas ungefärliga 
skuggning utifrån månaderna september (höstdagjämning) och juni (sommarsol-
stånd) under klockslagen 09:00, 12:00, 15:00 och 18:00. 

De smala gaturummen i kombination med föreslagna byggnadshöjder gör att gator 
och gårdar ligger i skugga stora delar av dagen. Några av gårdarna har god tillgång 
till sol på delar av gårdsmiljön, medan ett par gårdar har mycket begränsad tillgång 
till sol. Det finmaskiga gatunätet i Västerport gör att stadsdelen blir väl integrerad i 
den befintliga staden. Konsekvensen av stadsstrukturen är att några av kvartersgår-
darna blir små. Hertiginnan Ingeborgs torg och Hamntorget har goda förutsättning-
ar att utvecklas till trivsamma platser med hänsyn till solförhållanden. 

Sommartid, när solen står högre, har samtliga gårdar och torg god tillgång till sol. 
Vid midsommar har ungefär hälften av Hertiginnan Ingeborgs torg tillgång till di-
rekt solbelysning (med vandrande skugga) under dagen. Kvällssolen försvinner dock 
lite efter kl 19. Omvänt har kajpromenaden mycket goda solförhållanden på efter-
middagar och kvällar sommartid. Fasaderna mot kajen nås av sol vid 14-tiden.

Grönytor och kvartersgårdar
I Västerport kommer olika typer av vegetation ha olika förutsättningar beroende på 
växtplats. I första hand ska arter som är regionalt förankrade väljas. För att skapa 
en grönare miljö i en tät stad är gröna tak och väggar ett effektivt sätt. Gröna tak kan 
även bidra till att fördröja dagvatten, jämna ut temperaturer, rena luft och skapa en 
bättre ljudmiljö. 
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Figur 13. Grönytefaktor per kvarter

För att bygga hållbara stadsmiljöer har verktyget grönytefaktor utvecklats. Syftet är 
att skapa ekologiska nyttor för gårdsmiljöer som samtidigt ger flera sociala och eko-
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nomiska nyttor. Generellt ska alla kvarter i Västerport följa en grönytefaktor, GYF 
på 0,6. Projektet har valt att arbeta enligt Stockholms stads GYF-modell  (Stockholm 
stad, 2015-06-17). Grönytefaktorn beräknas på hela kvarteret inklusive tak. För 
denna detaljplan gäller olika siffror för olika kvarter. Vad respektive kvarter har för 
grönytefaktor framgår av kartan ovan. Grönytefaktorn kommer regleras i avtal mel-
lan kommunen och den enskilda exploatören. Grönytefaktorn kommer att följas upp 
genom byggprocessen och vid efterbesiktning.

Vattenområde

Området norr om Hoken utgörs av öppet vattenområde.

Angränsande till planområdet, väster om piren, ligger ett hamnområde som utgörs 
av gästhamn med flytbryggor. På den västra sidan bibehålls också en kaj för större 
båtar med diverse turismverksamhet. 

1

2

3

Figur 14. Vattenområden
1. Hamn med turistverksamhet.  
2. Gästhamn 
3. Tillfällig tilläggning vid evenemang.

Belysning
Varbergs kommun har tagit  fram en belysningsstrategi (2019-06-17) som är ett 
styrande dokument för hur kommunens belysningsanläggningar ska utvecklas. Be-
lysning är viktigt för bland annat rumslighet, orienterbarhet, identitet och trygghet. 
Trygghet är att kunna se och undvika eventuella hinder i mark men också individens 
subjektiva upplevelse av säkerhet i den offentliga miljön. Rätt ljus på rätt plats är po-
sitivt för människors rörelser i staden nattetid och gör att fler vågar att vara ute. Vid 
ljusgestaltningen av Västerport ska ljuset stärka upplevelsen av områdets identitet 
och orienterbarhet. Att kunna orientera sig i ett område är en viktig trygghetsaspekt. 
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Utformning av allmän plats
Inom planförslaget kommer den första etappen av det nya kajstråket påbörjas. I 
förlängningen kommer kajstråket att knyta samman strandpromenaden i söder med 
Naturum och Getterön i norr. Ett nytt torg och olika typer av gatumiljöer kommer ge 
de allmänna platserna i Västerport olika karaktär, innehåll och funktion. 

Inom torgytorna vill vi möjliggöra för uteserveringar, evenemang, marknader och 
tillfälliga försäljningsvagnar - "foodtrucks". Planen föreslår bygglovbefrielse för mo-
bila försäljningsenheter och uteserveringar mellan 1 april- 30 september. 

Hertiginnan Ingeborgs torg
Siktlinjen och det diagonala rörelsestråk som skapas mel-
lan nya stationen och fästningen får en torgbildning mitt 
på stråket. Kopplingen till fästningen är viktig för gestalt-
ningen av torget. Torget har ett intimt och vindskyddat 
läge där verksamheter i bottenplan kan vara restauranger, 
caféer och andra verksamheter riktade till både boende 
och besökare. Uteserveringar ska möjliggöras för verk-
samheterna runt torget. Sittplatser på torget ska även 
vara icke-kommersiella. Konst ska kunna rymmas på 
torget. 

Hamntorget 

Hamntorget är en startpunkt för det nya hamnstråket 
norrut, en kopplingt mellan befintlig stad och Västerport. 
Karaktären för torget ska vävas samman med den re-
dan omgjorda innerhamnen i väster. Fastigheterna runt 
Hamntorget med Campus i söder och nya kvarter öster 
om torget ska tänkas in som en del av torgytan då platsen 
ligger i ett fint solläge för eftermiddags- och kvällssol. 
Platsen passar väl för tillfälliga evenemang och stadsfester 
samt inslag av mobila försäljningsenheter och uteserve-
ringar.

Sektioner kopplade til l  i l lustrationsplan
Arbetsmaterial 20200923
Skala 1:400
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Figur 15. Sektion över Hamntorget, från nya kvarter i öst till befintliga Tullhuset i väster. 
Sektionen visar hur stort landskapsrummet är med innerhamnen  och vattenrummet. 

Hoken

Hoken avses vara en publik plats med en byggnad som 
innehåller besöksanläggning med möjlighet till komplet-
terande centrumändamål. Byggnadens utformning och 
innehåll ska bidra till att skapa en attraktiv målpunkt för 
varbergare och besökare. 
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Östra Hamnvägen
Östra Hamnvägen byggs om och förses med gång- och 
cykelväg på båda sidorna. Träden i den nuvarande trädra-
den är till övervägande del döda eller döende. Med hän-
syn till detta samt att träden är belägna i kvartersgräns till 
kommande etapp föreslås träden tas ner. Som ersättning 
föreslås Östra Hamnvägen förses med en ny vegetation 
med trädplantering. Exakt utformning utreds vid projek-
tering av gatan, men en tänkbar utformning är att låta 
marken i planteringszonen även användas för dagvatten-
fördröjning. 

Diagonalen

Diagonalen är en gata som kommer bidra till en god 
orientering i området. Gatan som främst kommer vara 
en gågata sträcker sig tvärs andra riktningar i stadsdelen 
och ger en koppling mellan gammal och ny stad. Sikt- och 
rörelsestråket mellan det nya stationsområdet och fäst-
ningen ska bidra till hur gatan utformas. 

Kajstråket

Det nya kajstråket är den saknade pusselbiten mellan 
strandpromenaden i söder och Naturum och Getterön i 
norr.  Människor kommer att nyttja kajstråket för olika 
former av rörelse, som cykling, motion och rekreation. 
Utrymme måste därför finnas för att barnvagnar, rullato-
rer, inlines och andra rörelser på hjul som ska kunna mö-
tas och röra sig längs sträckan med hänsyn till varandra. 
En dagvattenpumpstation kommer att placeras utmed 
kajen längst norrut i planområdet. 

Det totalt 600 meter långa kajstråket kommer under sträckan variera i hur kajen 
möter vattnet, t.ex. genom träbryggor. I planområdet utformas kajen från Hoken 
bort mot pumphuset som en förlägning av dagens kajutformning. Vid det nya pump-
huset och i förlängningen av Magasinsgatan kommer delar av kajen få en utbyggnad 
ut över vattnet, som kan vara en träkonstruktion. 

Kajstråkets inre del som ansluter mot kvarteren kan på lämpliga platser anpassas för 
uteserveringar i anslutning till verksamhetslokaler i bottenvåningar.

Ambitionen är att återanvända granitsten från den befintliga kajkanten och använda 
kajstenen i utformningen av det offentliga rummet. 

Kajstråket ska förses med avåkningsskydd anpassat dels för bilar dels för barn-
vagnar och rullstolar. Skyddet för fordon kan bestå av exempelvis fast installerade 
bänkar och blomkrukor. Skyddet för avåkning av barnvagnar och rullstolar bör vara 
sammanhängande eller endast ha små avstånd mellan sig. 

Inom kajstråket kommer skydd mot högvatten finas. Ny kajkant samt områdets 
höjdsättning utgör i sig ett skydd. I framtiden kan skydden byggas på, utvecklas och 
kompletteras med semi-permanenta skydd där behov finns.
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Figur 17. Gatusektion, sydvästra kajen

Magasinsgatans förlängning
Gatans bredd är ca 18 meter, med en 3 meter bred kant-
zon på vardera sida om gatan. Kantzonerna varieras med 
möblering, belysning och plantering. Gatan utformas as-
symetriskt med en 5 meter bred regnbädd mot den norra 
sidan av gatan. Gatan och fasaden har en halvmeters 
nivåskillnad då Magasinsgatan har en viktig funktion som 
lågpunktsgata. Nivån tas upp med hjälp av trappor, ter-
rasser och ramper. Korttidsparkering i viss utsträckning. 
Vändzon för personbilstrafik i gatans västra ände.

Sektioner kopplade til l  i l lustrationsplan
Arbetsmaterial 20200923
Skala 1:400
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Figur 18. Gatusektion på Magasinsgatan

Figur 16. Gatusektion, nordvästra kajen närmast Hamntorget
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Inre stråket

Det inre stråket, Barnens boulevard, är en färgstark och 
oöm miljö som ska fungera som en varierad och lekbar 
bostadsgata genom hela stadsdelen. Det inre stråket är 
en mer vindskyddad gata som kommer vara präglad av 
bostadsmiljön och vardagslivet i stadsdelen. Gatan före-
slås bli 12 meter bred och utmed gatan ska det finnas ut-
rymme för en lekfullhet som ger gatan dess karaktär. Från 
söder till och med Hertiginnan Ingeborgs torg har det 
inre stråket mer en funktion som centrumgata med kom-
mersiella inslag. Belysning kommer vara en viktig kvalitet 
för ett åretruntperspektiv. Gatan kommer att utgöras av  
gångfartsgata med reglerad körtrafik.

Stadsbild och närhet till kulturmiljö
För att studera föreslagen byggnations påverkan på stadsbilden och siluetten av 
Varbergs fästning har ett en kulturmiljöutredning (Tyréns 2020-06-09) och ett PM 
med vy-punkter (Varbergs kommun 2019-10-22) tagits fram. Allt eftersom kommu-
nen får in mer arbetade 3D-modeller för de nya byggnaderna kan visualiseringarna 
förfinas. Nedan visas vypunkter från Kulturmiljöutredningen samt utvecklade visua-
liseringar av området.

Kulturmiljöutredningen påtalar att den nya stadsdelen kommer bli det senaste 
nedslaget som i framtiden kommer att uttrycka vår tids stadsplaneideal och behov i 
en tid där omvandlingen av hamnmiljöer är en återkommande företeelse i svenska 
hamnstäder. Utredningen anger både positiva och negativa effekter av föreslagen 
bebyggelse.

Utredningen anger att den nya stadsdelen delvis bygger vidare på stadskärnans 
befintliga stadsplanemönster med rutnätsstruktur och kringbyggda kvarter. Sam-
manlänkade gator underlättar för att orientera sig mellan den gamla och nya staden. 
Där gatunätet har förlängts i planförslaget reduceras därför risken för barriäreffekter 
och nytillskott som kan  försvåra läsbarheten av de historiska sammanhangen. Plan-
förslagets huvudstråk, Diagonalen, kommer göra det möjligt att uppleva fästningen 
redan från den nya stationen. Det bidrar till att stråket ökar möjligheten att orien-
tera sig inom den nya stadsdelen. Genom det visuella sambandet utmed gatusträck-
ningen förenas också den nya stadsdelen med två av riksintressets kärnområden; 
fästningen och 1800-talets bad- och kurort. Planförslagets förlängning av Strandpro-
menaden norrut via kajstråket mot Getterön bedöms påverka den visuella upplevel-
sen av kulturmiljön inom hamnen och riksintresset Varberg positivt. Förlängningen 
av Strandpromenaden knyter på så vis samman den nya stadsmiljön med fästningen 
och badortsmiljön. 

Vidare beskriver utredningen att planförslaget medför en stor karaktärsförändring 
för stadens siluett som helhet, den tillåter bebyggelse i en ny skala. Störst påverkan 
medför hotellets högdel. Den kommer att bli ett nytt påtagligt inslag som, mer eller 
mindre, syns från i stort sett alla håll i Varbergs centrala delar.

Enligt framtagen utredning har förslaget störst påverkan på ett längre geografiskt 
avstånd. Det är särskilt den föreslagna bebyggelsens läge vid fronten mot vattnet 
som utmanar fästningens roll som landmärke. I utblickarna mot staden söderifrån 
framträder hotellet som en ny iögonfallande volym som bryter den idag jämna stads-
siluetten mellan fästningen i väster och kyrkan som markör för 1660-talets stads-
bildning österut. 
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Kulturmiljöutredningen sammanfattar påverkan på riksintresset att läsbarheten av 
riksintressets kulturhistoriska sammanhang fortfarande kommer vara möjlig och 
den riksintressanta kulturmiljöns kärnvärden inte kommer att gå förlorade. Bä-
rande sammanhang och strukturer bevaras och betydelsefulla siktlinjer kommer att 
bibehållas vid genomförande av planförslaget. Symbolbyggnader och representativ 
bebyggelse för stadens olika stadshistoriska uttryck kommer inte heller att påver-
kas fysiskt av förslaget. Hotellets högdel innebär, för i synnerhet fästningen, att den 
visuella upplevelsen av ett för riksintresset mycket betydelsefullt uttryck försvagas. 
Det riskerar att skada riksintresset som helhet. En enstaka byggnad med den här 
höjden kan vara acceptabelt, men en fortsatt utbyggnad av Varberg i samma skala 
kan medföra att de negativa konsekvenserna för kulturmiljön blir  betydligt större.

Vy från fästningspiren

Figur 19. Nedan visas vybilder från Kulturmiljöutredningen

Vy från Hästhaga

Vy från fästningen

Vy från torget
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Vy från sydväst

Vy från fästningspiren

Vy från innerhamnen

Vy från kajstråket

Figur 20. Nedan visas uppdaterade visualiseringar som visar möjlig utbyggnad 
enligt föreslagen detaljplan.
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Trafik
Gatunät

Allmän körtra�k, angöring till byggnader 
och parkeringsanläggningar. Gaturummet 
utformas för en separerad tra�k. 

Huvudgata, gång- och cykelbana 
och allé ska �nnas.

Kajområde, reglerad allmän körtra�k, gångfarts-
område med exempelvis varutransporter och 
leveranser. Gående och cyklister prioriteras.

Reglerad allmän körtra�k, gångfartsområde eller 
gågata med exempelvis varutransporter och leveranser. 
Gaturummet ska utfomras med grön karaktär där 
gående och cyklister prioriteras.

Figur 21. Trafikföring

I enlighet med kommunens Trafikstrategi (2015-10-20) ska biltrafik minimeras och 
cyklister och fotgängare ska prioriteras i området. Detta sker med gågator och gång-
fartsområden. Allmän körtrafik tillåts främst i planområdets ytterområde samt kring 
parkeringshusen och Campus.

Gång och cykel
Gång- och cykelväg byggs ut utmed Östra Hamnvägen. Inom planområdet domi-
nerar gångfartsområden där fotgängare och cyklister prioriteras framför motorfor-
donstrafik.

Kollektivtrafik
Med ett avstånd på ca 100 m till befintlig tåg- och busstation skapas mycket goda 
förutsättningar för kollektivtrafikresande för de som bor i, arbetar i eller besöker 
planområdet. Avståndet är ungefär detsamma till det kommande stationsområdet 
med den stora skillnaden att resenärer från planområdet inte behöver gå runt spår-
området för att nå stationen. I samband med nytt stationsområde finns möjlighet för 
tillskapande av busshållplats inom Östra Hamnvägen. 

Fordonstrafik 
Leveransfordon kommer vara tillåtna att trafikera kajstråket under bestämda tider 
på dygnet. Räddningsfordon, färdtjänst och leveranser ska ha tillgänglighet inom 
området och räddningsfordon ha möjlighet ta sig fram och kunna ställa upp på 
jämna avstånd utmed kajstråket. Renhållningsbilar ska kunna ta sig fram till respek-
tive fastighet. 
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Östra Hamnvägen ligger kvar i befintlig sträckning. En mer stadsmässig gestaltning 
av denna kommer skapas i samband med utbyggnad av Västerport och nytt stations-
område. Samtidigt ska vägen fortsatt medge hög framkomlighet för transporter till 
och från Västerport och Varbergs centrum. En fördjupad studie för Östra Hamnvä-
gens utformning tas fram under hösten 2020. 

Årsdygnstrafiken på Östra Hamnvägen förväntas öka i samband med att det nya 
stationsområdet och Västerport byggs ut. Årsdygntrafiken på Östra Hamnvägen 
bedöms uppnå 5 500-7 100 fordon år 2030 och 4 500-14 700 fordon år 2040.

Parkering
Cykel
Generellt gäller parkeringstal för cykel enligt kommunens norm med 2,5 platser per 
lägenhet. 

Lättillgängliga och trygga cykelparkeringar bör finnas vid kollektivtrafikhållplatser, 
torg etc. Cykelparkeringarna ska vara 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 cykelparke-
ring på mark. 

Cykelförråd inom kvartersmark förläggs med fördel i marknivå, förslagsvis kan 
lokaler på entrévåningen användas som cykelförvaringsutrymmen och vara visuellt 
synliga från gatan. 

Bil
Bilparkering inom de nya bostadskvarteren tillåts ej enligt planbestämmelse (b2) i 
plankartan. Bilparkering för tillkommande bostäder och verksamheter ska lösas ge-
nom parkeringsköp i parkeringsanläggningarna inom planområdet. Tillgänglighets-
parkeringar kommer att tillgodoses inom allmän platsmark inom rimligt avstånd 
från bostaden. Parkeringarna kommer att anläggas av kommunen när behov finns. 

Målet med planen är att all parkering sker samlat i större parkeringsanläggningar 
för boende och för de som arbetar inom området. Parkeringsanläggningarna kon-
centreras till ett fåtal platser som enkelt nås med bil från Östra Hamnvägen. Be-
söksparkering planeras tas bort från gatorna inom planområdet och även besökare 
hänvisas till parkeringsanläggningarna. Detta görs för att minska bilkörning inom 
stadsdelen och för att göra gaturummen mer tillgängliga och framkomliga för fot-
gängare och cyklister. På så sätt uppfylls trafikstrategins mål om att gång och cykel 
ska prioriteras.

Viktigt för att en sådan anläggning ska kunna fungera och utnyttjas är att avståndet 
för de gående mellan p-anläggningen till målpunkt inte är för lång, max 400–500 m 
och att vägen upplevs attraktiv och händelserik. Bra gångstråk ska ordnas från och 
till parkeringsanläggningarna, så väl från de nya bostadskvarteren och Campus som 
från stationen och stadskärnan.

Parkeringsanläggningarna bör konstrueras på ett sätt som erbjuder en flexibilitet 
av antalet parkeringsplatser för att kunna omhänderta ökat eller minskat behov av 
parkeringsplatser i framtiden. Parkeringsanläggningarna bör utformas omsorgsfullt 
eftersom de kan upplevas otrygga och utsättas för vandalisering. Enligt BoTryggt05 
(Polismyndigheten i Stockholms län, 2005) bör parkeringshus delas upp i sektioner. 
Varje sektion bör endast ha en entré vilken ska ha ett bra inbrottsskydd. Det är också 
viktigt att garage målas i ljusa färger, och att såväl passager som bilarna är väl be-
lysta. Det bör helst inte finnas skymda vrår där någon kan gömma sig. Garageportar 
bör kunna ses från närliggande fönster.
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Totalt medger planområdet ca 815 parkeringsplatser:

•  I planens östra del planeras en ny parkeringsanläggning i ett parkeringshus  
 med ca 500 platser, kombinerat med hotellanläggning på parkerings-       
 husets tak samt ett parkeringsgarage under parkeringshuset för hotellet   
 behov.

•  Det befintliga parkeringshuset Briggen inrymmer ca 260 parkeringsplatser.  
 Planförslaget möjliggör att anläggningen kan bebyggas med ytterligare   
 parkeringsplan och därmed vid behov hantera parkering för framtida plan-    
 erad bebyggelse genom parkeringsköp. 

•  I planens södra del, inom kvarteret Fregatten, behålls befintlig markpark-      
 ering, ca 55 parkeringsplatser. 

Kommunen har tagit fram en mobilitetsutredning för kommersiella verksamheter i 
Västerport (Sigma Civil AB 2019-08-16) med syftet att, med gällande förutsättningar 
och målbild för Västerport etapp 1, utreda vilka parkeringstal som bör vara gällande 
för kommersiella verksamheter inom planområdet. Utredningen omfattar beskriv-
ning av förutsättningarna och nuvarande parkeringstillgång samt resonemang och 
beräkningar för kommande parkeringsefterfrågan utifrån planerad bebyggelse. 

Enligt utförd mobilitetsutredning har behovet av parkeringsplatser enligt nuvarande 
norm beräknats för föreslagna bostäder (500 lägenheter), hotell samt för verksam-
heter i bottenvåningar. Behovet uppgår till drygt 618 platser i det nya parkeringshu-
set. Utredningen anger att genom att införa samnyttjande mellan alla parkerings-
kategorier, boende, handel, kontor och hotell, kan dock det största samtida behovet 
begränsas till ca 430 platser. Markanvisningstävlingen och detaljplanen har, sedan 
utredningen tagits fram, ändrat förutsättningarna gällande antal lägenheter och 
antal kvm BTA för verksamheter och hotell. Ändringarna bedöms inte utgöra någon 
påtaglig betydelse för utredningens resultat   mer än vad som redogörs nedan.

Beslut har tagits i kommunfullmäktige att antalet parkeringsplatser för planen ska 
följa kommunens gällande parkeringsnorm för bil med 0,8 parkeringsplatser per 
lägenhet. För att ändå arbeta enligt trafikstrategins mål om minskat bilåkande och 
hållbart resande ska samnyttjande av parkeringsplatser mellan boende, verksamhe-
ter och allmänheten i så stor utsträckning som möjligt eftersträvas. Samutnyttjande 
innebär att en och samma bilplats utnyttjas för flera funktioner. För att samutnytt-
jande ska fungera krävs att parkeringarna är allmänt tillgängliga, att gångavståndet 
är rimliga och att samutnyttjandet är bestående. Detta är något som de större parke-
ringsanläggningar i planområdet skapar förutsättning för. Det mycket centrala läget 
och närheten till det nya stationsområdet bör också ingå i en diskussion om hur 
många parkeringsplatser som faktiskt behövs inom planområdet. Till exempel bör 
avsteg från parkeringsnormen kunna göras om tillgång till bilpool kan säkerställas. 

Det summerade parkeringsbehovet av alla kategorier, både för bostäder och verk-
samheter, för de nya bostadskvarteren inom planområdet blir cirka 570 platser. 
Jämförs resultatet med en tillgång om cirka 500 platser i den nya parkeringsan-
läggningen innebär detta ett underskott om cirka 70 platser. Genom reducering av 
parkeringsbehovet för verksamheterna och kvarstående del av hotellets behov uti-
från resonemanget om samutnyttjande enligt mobilitetsutredningen, blir det totala 
behovet 422 parkeringsplatser (bygglovnivå). Det innebär att parkeringsbehovet för 
ny och tillkommande bebyggelse inom kvarteret Campus och kvarteret Fregatten 
samt planerad förskola och planerad besöksanläggning på Hoken kan lösas inom 
den nya parkeringsanläggningen. Parkeringsbehovet för kvarteren Campus och 
Fregatten kan även lösas i redan befintlig parkeringsanläggning inom planområdet 
(P-hus Briggen).
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Följande underlag har använts vid bedömning av parkeringsbehovet för tillkomman-
de bostäder och verksamheter i de nya kvarteren inom planområdet enligt tabellen 
ovan (befintligt behov har inte tagits med): Se Figur 24 på sid 53 för hänvisning av 
kvarter.

• Utifrån genomförd markanvisningstävling och inlämnade tävlingsbidrag till- 
 skapas cirka 535 lägenheter och cirka 3 700 kvm BTA kommersiella verk-  
 samheter i bottenvåningarna inom de nya bostadskvarteren. Detta skiljer   
 sig från mobilitetsutredningen som räknade på 500 lägenheter och   
 5 500 kvm BTA verksamheter (dock räknade mobilitetsutredningen inte på  
 någon förskola).

• Verksamheterna är beräknade på ett parkeringstal om högst 22 platser per 
 1000 kvm (till skillnad från mobilitetsutredningen som utgick från att   
 lokalerna till 75 % avses för handel och till resterande 25 % för kontor).

• Utifrån en p-norm om 0,5 platser per rum. Hotellet planeras byggas med   
 cirka 250 rum och cirka 18 500 kvm BTA (till skillnad från mobilitetsutred- 
 ningen som räknade på 200 hotellrum och 15 000 kvm BTA). 

• Besöksanläggningen som föreslås på Hoken är i första hand för publikt   
 ändamål. Besökare kan hänvisas till de allmänna parkeringsplatserna inom  
 planområdet samt inom angränsande planområde. Ytterligare parkering   
 antas inte behövas i någon särskild omfattning. Det är i första hand tillgäng- 
 lighetsparkering och angöringstrafik som bör säkerställas.

• Den nya parkeringsanläggningen dimensioneras för cirka 500 bilplatser   
 samt att hotellet anlägger cirka 60 egna parkeringsplatser i parkeringsgarage  
 under parkeringsanläggningen.

• Etablering av livsmedelsbutik om cirka 500 kvm inom kvarter F (som vid   
 parkeringstal går under dagligvaruhandel men där mobilitetsutredningen   
 utifrån livsmedelsbutikens planerade läge och relativt lokala upptagningsom- 
 råde antas medföra ett parkeringstal om högst 22 platser per 1000 kvm).

• Förskola om cirka 1 100 kvm inom kvarter D (två avdelningar med 20 barn  
 och tre anställda per avdelning). För hämtning och lämning angörs plats på  
 gatumark. Då förskolan ligger centralt och nära kollektivtrafikstråk samt i   

Kvarter (lott) Bostäder enl. 
markanvisnings-
tävling 

P-behov 
bostäder 

Verksamhet 
(kvm BTA) 

P-behov 
verksamhet 

Totalt  
P-behov 

A (1) 26 21 50 3 24 

B (2 och 3) 80 64 800 18 82 

C (4, 5 och 6) 128 102 1 250 28 130 

D (7, 8 och 9) 164 131 700 15 146 

E (10 och 11) 90 72 350 8 80 

F (12) 40 32 500 11 43 

G (hotell)   18 500  
(250 rum) 

125 – 60 = 65 65 

Summa 528 422 22 150 148 570 

 Figur 22. I tabellen ovan redovisas de olika kvarterens bilparkeringsbehov i 
bygglovsskedet.
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 första hand avser täcka planområdets behov bedöms en plats per avdelning  
 räcka.

• Arbetsplatsparkeringarna begränsas i enlighet med samma resonemang som  
 i mobilitetsutredningen.

I Figur 23 redovisas parkeringsanläggningens beläggning under olika tider i veckan. 
Tabellen visar att genom ett samutnyttjande begränsas det största samtidiga beho-
vet till 413 parkeringsplatser, vilket infaller nattetid. Detta är naturligt då de enskilt 
största parkeringsbehoven gäller för bostäder och hotellgäster. Detta klargör att 
det kommer finnas platser tillgängliga för såväl boende som för verksamheter när 
behovet förväntas behövas. Sammanställning av beläggningen enligt tabellen ovan 
motsvarar det resonemang som framgår i mobilitetsutredningen.

Slutsatsen är, utifrån ovanstående bedömning och resonemang, att parkeringsan-
läggningarna, befintliga som planerade, har den kapacitet som krävs för att lösa det 
sammanlagda bilparkeringsbehov som planförslaget innebär. Parkeringsbehovet 
kan sänkas ytterligare genom att se över parkeringsnormen för hotell i närhet till 
kollektivtrafik samt genom att etablera olika mobilitetslösningar, exempelvis bil-
poolslösning, friköpssystem och andra innovativa lösningar. Läs mer under rubri-
ken Mobilitetslösningar.

Mobilitetslösningar
Enligt utförd mobilitetsutredning (Sigma Civil AB 2019-08-16) har Västerport uti-
från dess geografiska läge exceptionellt bra förutsättningar för hållbar mobilitet och 
hållbart resande. Trots närheten till stadens olika funktioner och god kollektivtrafik 
kommer ändå ett behov av biltransporter att finnas. För att minska behovet av egen 
bil studeras hur bilpooler kan etableras och var de kan lokaliseras. I detta ingår till 
exempel att de attraktiva, mest lättillgängliga parkeringsplatserna är reserverade för 
poolbilar. För att möjliggöra en större andel elbilar studeras även hur laddning av 
elfordon kan tillgodoses i det nya parkeringshuset. 

För att underlätta hållbart resande för de boende i Västerport kommer kommunen 
och exploatörerna i området jobba aktivt för att etablera olika mobilitetslösningar. 
Åtgärderna ska genomföras med strävan att vara till nytta för flera aktörer/grupper 
och kan med fördel samordnas, till exempel så att både de som bor, arbetar i och 
besöker området kan använda dem. Ett exempel på en sådan mobilitetslösning är 
att de boende erbjuds funktionella och rymliga cykelrum med plats för såväl vanliga 
cyklar som lådcyklar, cykeltillbehör, cykelkärror och liknande. Det ska också finnas 
cykelparkering utomhus med möjlighet till ramlåsning i anslutning till bostaden, 
både för boende och besökare. Vidare planeras utrymmen för cykelservice och till-
gång till cykelpool, med möjlighet att låna lastcykel eller cykelkärra för storhandling.

Kategori p-behov 
norm 

Natt p-behov 
beläggning 

Vardag 
10-16 

p-behov 
beläggning 

Fredag 
16-19 

p-behov 
beläggning 

Lördag 
10-13 

p-behov 
beläggning 

Boende 369 90% 332 75% 277 55% 203 50% 185 

Besökare 53 50% 27 30% 16 70% 37 40% 21 

Handel 62 0% 0 40% 25 90% 56 100% 62 

Kontor 21 10% 2 80% 17 20% 4 10% 2 

Hotell 65 80% 52 50% 33 50% 33 30% 20 

Totalt 570  413  368  333  290 

 Figur 23. Tabellen visar beläggningsgrad för olika tider under veckan.
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Teknisk försörjning

Dagvattenpumpstation

Transformatorstation

Spillvattenpumpstation

Transformatorstation

Transformatorstation

Fig. 24 Bilden visar placering av parkeringsanläggningar samt tekniska anlägg-
ningar. 

Planområdet ingår i verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. Planområ-
det kommer att försörjas av ett nybyggt ledningsnät, dimensionerat med god kapaci-
tet utifrån föreslagen bebyggelse och verksamheter. 

Spillvatten 
Spillvatten ska anslutas till det allmänna ledningsnätet. Ledningsnätet inom kvar-
tersmark ska utformas som ett duplikatsystem med skilda ledningar för dag- och 
dräneringsvatten respektive spillvatten. 

Golvbrunnar i källare ska anslutas till spillvattennätet, beroende på anslutande led-
ningsnäts höjdläge kan pumpning behöva ske. Där parkeringshus innehåller bilpar-
kering i källarplan ska erforderlig rening ske genom exempelvis oljeavskiljare. 

Befintlig spillvattenpumpstation (idag belägen utmed Östra Hamnvägen/Magasins-
gatans förlängning) kommer att flyttas, dimensioneras upp och integreras i den pla-
nerade parkeringsanläggningen. Bräddning planeras ske till dagvattenledning som 
mynnar ut i hamnbassängen. Se placering av spillvattenpumpstation i figuren ovan.

Dagvatten
Planområdet planeras avvattnas till stora dagvattenledningar som för med sig 
dagvatten från Varbergs centrum och som mynnar ut i planerade skärmbassänger 
förlagda i hamnbassängen. För att tillse att ledningssystemet kan avleda dagvatten 
under alla förhållanden planeras en pumpstation utmed kajen vilken ingår i planför-
slaget. Se placering av dagvattenpumpstation ovan. Vid tillfälligt förhöjda havsnivå-
er pumpas dagvattnet. Skärmbassänger kommer först i nästa etapp när hamnverk-
samheten är flyttad till Farehamnen. Fram till dess kommer dagvattnet från Varberg 
fortsätta gå ut i hamnbassängen, likt det gör idag.
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Med hänsyn till brist på utrymme i allmän platsmark bedöms det översiktligt fin-
nas begränsade möjligheter för större fördröjnings- och reningsanläggningar för 
dagvatten i gaturummet. För att eftersträva att Varbergs riktlinjer uppnås föreslås 
dagvatten från mer förorenande ytor såsom parkeringar och gator hanteras lokalt 
med gröna lösningar och brunnsfilter. På allmän platsmark föreslås träd och min-
dre regnrabatter där det är möjligt att avsätta yta för detta. Speciellt föreslås dylika 
åtgärder utmed Östra Hamnvägen som förväntas ha störst föroreningsbelastning av 
vägarna inom planområdet. 

Dagvatten inom kvartersmark ska i första hand tas om hand lokalt och kan därefter, 
vid behov, avledas till det allmänna dagvattensystemet. Eftersom byggnader placeras 
i fastighetsgräns tillåts ett utrymme om max 50 cm nyttjas på allmän platsmark för 
dagvattenhantering. Läs mer under Genomförande - Tekniska frågor - Dagvatten.

Inom kvartersmark ska strävan vara att utjämna flöden från hårdgjorda ytor och 
att skapa så stora gröna/icke hårdgjorda ytor som möjligt för att medge infiltration. 
Varje kvarter ska följa en grönytefaktor som hjälper fördröjningen av dagvatten. 
Gröna lösningar är främst möjligt för fördröjning under sommarhalvåret. Läs mer 
under Bebyggelse - Grönytor och kvartersgårdar. Materialval för utvändiga ytor 
ska väljas med omsorg om miljön, exempelvis bör koppar och zink undvikas för att 
minska risken för föroreningar i dagvattnet. Endast ett fåtal ämnen beräknas över-
stiga Varbergs riktvärden för föroreningar efter planerad exploatering. 

För byggnader med källare ska dräneringsvatten pumpas till dagvattennätet. Inom 
kvartersmark är det främst parkeringshusen som kommer generera föroreningar. 
Dagvattnet från parkeringshus ska renas genom oljeavskiljare och ansluts till spill-
vattennätet.

Elnät, transformatorstationer
För att kunna försörja planområdet med el behövs nytt elnät och nya nätstationer.

Ett nytt elnät förläggs inom området när marksaneringar och fyllning av massor till 
ny markhöjd är genomförda. I det södra området med befintliga byggnader, kvarte-
ret Campus och kvarteret Fregatten, kommer befintliga ledningar att bibehållas.

Figur 25. En principskiss för dagvattenhantering 
utmed Magasinsgatan



55 (103)

Befintlig transformatorstation som står nordöst om Campus flyttades under våren 
2020 till parkeringshuset i kvarteret Briggen. Detta för försörjning av den befintliga 
bebyggelsen i den södra delen av området samt för kommande behov av elbilsladd-
ning. 

Nya transformatorstationer anläggs i det nya parkeringshuset vid hotellet och i 
det nordöstra bostadskvarteret. Transformatorstationen i den nya parkeringsan-
läggningen behövs för försörjning av spillvattenpumpstation och hotell samt för 
kommande behov av elbilsladdning. Transformatorstationen i det nordöstra bo-
stadsområdet avses försörja norra delen av planområdet samt dimensioneras även 
för försörjning av delar i kommande etapp av Västerport, etapp 2. Se placering av 
transformatorstationer i Figur 24, sid 53.

Bredband
Området ligger inom Varberg Energi AB:s distributionsområde för bredband.

Uppvärmning
Fjärrvärme produceras av spillvärme från Väröbruk och flis från värmeverket Flisan 
af Varberg, strax norr om planområdet. Varberg Energi AB erbjuder fjärrvärme i 
området. 

Det södra området med befintliga byggnader i kvarteret Campus och kvarteret Fre-
gatten kommer att bibehålla befintliga lösningar. 

Avfallshantering
I Västerport har det tidigare under planeringsprocessen planerats för ett sopsugs-
system för fraktionerna brännbart hushållsavfall samt matavfall. Eftersom sopsugen 
planerats för hantering av enbart hushålls- och matavfall fanns behovet även av 
avfallsutrymmen för hantering av övriga fraktioner inom varje kvarter. Sopsugs-
systemet är en stor investering för både det kommunala VA-bolaget och för de 
byggaktörer som ska bygga i Västerport. Fördelarna med sopsugen kopplat till 
miljö och funktion har ifrågasatts i förhållande till dess nytta och den stora inves-
teringen. Efter ytterligare utredningar och utifrån erfarenheter av liknande system 
från andra projekt i andra kommunen planeras det inte längre för något sopsugs-
system. Avfallshanteringen i Västerport planeras istället utföras konventionellt med 
avfallsutrymmen inom varje kvarter för omhändertagande och sortering av samtliga 
fraktioner, inklusive förpackningar, glas och tidningar, med hämtning av renhåll-
ningsfordon.

Goda förutsättningar för avfallshantering som är enkel och lättillgänglig är en 
grundläggande kvalitet för att främja en hållbara livsstil. Om ett avfallsutrymme 
är lättillgängligt, upplyst, ventilerat, välskött, estetiskt tilltalande och städat blir de 
boende mer benägna att göra rätt och avfallshanteringen blir smidigare. Den ökande 
sorteringen i allt fler avfallsslag ställer nya krav på utrymmen och teknik i fastighe-
terna. Ju bättre möjligheterna för sortering är i lägenheterna och lokalerna, desto 
större sannolikhet är det att avfallet sorteras korrekt i det gemensamma avfallsut-
rymmet. Avfallsutrymmen för befintliga fastigheter bör gradvis anpassas till denna 
förändring.

Krav från Arbetsmiljöverket, Avfall Sverige och de lokala föreskrifterna för avfalls-
hanteringen ska följas. Råd och rekommendationer ska även beaktas. I Boverkets 
byggregler (BBR) finns bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar som 
ska tillämpas.

Avfallsutrymmet ska innehålla behållare för samtliga fraktioner med god kapacitet 
för den planerade bebyggelsen. Även utrymme för eventuellt framtida tillkommande 



56 (103)

fraktioner ska avsättas (ex. textil, småelektronik). Med större kapacitet minskas 
tömningsfrekvensen av avfallet och därmed antalet fordonsrörelser för hämtning i 
området. Med samtliga fraktioner nära och samlat behöver de boende inte heller ta 
bilen för att bli av med sitt avfall.

Inom området eftersträvas en kort körväg för avfallshämtning med inga eller få 
korsningsvägar för att minimera fordonsrörelsen inom området. Avfallsutrymmen 
bör i största möjligaste mån placeras utifrån de boendes naturliga rörelsemönster 
inom bostadskvarteret samt utifrån hänsyn till körväg för hämtning och var angö-
ringsplatser för renhållningsfordon finns tillgängligt. Avfallsutrymmen mot kajstrå-
ket och det inre stråket, Barnens boulevard, ska undvikas ur trafiksäkerhetssynpunkt 
för gående, cyklister och barn för vilka stråken är prioriterade för. 

Avfallsutrymmens placering behöver noga övervägas för att skapa en trygg och ända-
målsenlig avfallshantering. Närhet till bostäderna, trafiksäkerhet, barnsäkerhet och 
arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar placeringen. Vid beaktande av dessa 
faktorer kan det även finnas krav och önskemål som är motstående vilket innebär att 
avvägningar mellan olika krav är nödvändiga. Vid planeringen av Västerport har alla 
dessa faktorer beaktas vid planeringen. Kraven på avfallsutrymmets placering inom 
de nya bostadskvarteren enligt föregående stycke kan innebära att avståndet mel-
lan byggnadens entréer och avfallsutrymme överskrider 50 meter för vissa kvarter. 
I BBR finns ett allmänt råd om att ”Hushållsavfall som av hygieniska skäl behöver 
lämnas ofta, som till exempel matavfall, bör kunna lämnas så nära bostaden som 
möjligt. Avståndet mellan byggnadens entréer och utrymmen eller anordningar för 
avfall bör inte överstiga 50 meter för flerbostadshus.” Efter övervägande av samt-
liga faktorer och med beaktande av projektets mål om en hållbar stadsdel anses ett 
längre avstånd kunna tålas för att skapa en avfallshantering som är ändamålsenlig 
ur trafiksäkerhet, barnsäkerhet, arbetsmiljö samt miljömässigt hållbar. Genom att 
placera avfallsutrymmen utifrån de boendes naturliga rörelsemönster i bostadsom-
rådet, på väg till kollektivtrafik, parkering eller centrum, ska ingen behöva gå omvä-
gar för att lämna sitt avfall.

Avfallsutrymme ska inrymmas för såväl boende som verksamheter inom varje en-
skild fastighet och ombesörjes av fastighetsägaren. Bostäder och verksamheter bör 
ha separata avfallsutrymmen. Det kan bli aktuellt med delade avfallsutrymmen för 
vissa kvarter, även utrymme för återbruk. Möjligheter att inrätta avfallsutrymme för 
sortering i huvudbyggnad, alternativt friliggande komplementbyggnad, ges genom 
detaljplanen.

Räddning och brand
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Varberg Vatten AB.

Vid den fortsatta planeringen av området och vid projektering av byggnader ska 
räddningstjänstens tillgänglighet för utrymning beaktas. Tillträde för räddnings-
tjänstens fordon ska anordnas inom området i samråd med Räddningstjänst Väst. 
Med föreslagna klimatanpassningsåtgärder förekommer inte några risker för stå-
ende vatten inom planområdet vid studerade högvattenhändelser i havet. Vid sky-
fallet är resultatet detsamma, dock med undantag för Magasinsgatan, Otto Torells 
gata och Sjöallén vilka ska fungera som sekundära avrinningsstråk dit skyfallsvatten 
medvetet leds. För att säkra framkomligheten till och från planområdet behöver 
förlängningen av Engelbrektsgatan fungera som ett prioriterat stråk för Räddnings-
tjänsten. Läs mer under rubriken Klimatanpassning. 

Avståndet mellan körbar väg och byggnadernas entréer får inte överskrida 50 meter. 
Exploatören ska redovisa att åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovs-
ansökan. Kan inte framkomligheten för räddningstjänstens fordon möjliggöras ska 
byggnaderna förses med alternativ räddningsväg. 
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Räddningstjänsten föredrar Tr1 och Tr2-lösningar, en mer robust lösning än att vara 
beroende av Räddningstjänsten vid den ena av två utrymningsvägar. Syftet med Tr1 
och Tr2 är att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa att trapphuset inte fylls 
av rök som kan blockera den enda utrymningsvägen från bostäder eller lokaler i 
byggnaden. 

Det bedöms inte finnas utrymme i allmän platsmark för gemensam uppsamling av 
släckvatten, vilket heller inte bedöms skäligt enligt MSB. Viss uppsamling kan dock 
eventuellt ske på innergårdar.

Service
Förskola
En förskola möjliggörs i bottenplan på det nordvästra bostadskvarteret. Målsätt-
ningen är att skapa två avdelningar med sammanlagt ca 40 barn. Kommunens norm 
avseende förskolegårdarnas ytbehov är 35 kvm per barn. Den primära förskolegår-
den är drygt 500 kvadratmeter och hela kvartersgården utgör drygt 1500 kvadrat-
meter. För att uppnå tillräcklig friyta per barn behöver större delen av hela kvarters-
gården kunna nyttjas för förskoleverksamhet under förskolans öppettider. Övrig tid 
kan denna yta samnytjas och vara tillgänglig för boende i kvarteret. Eftersom den 
primära förskolegården är förhållandevis liten och den övriga bostadsgården kom-
mer att samutnyttjas med de boende, så finns ett behov av kompletterande ytor för 
verksamheten. I det sammanhanget kan en utemiljö på tak vara ett komplement 
tillsammans med närliggande parkmiljöer.

Till Societetsparken är det ca 350 m promenadväg, Societetsparken kan bidra med 
en viktig, närliggande lekmiljö till förskolan men kan inte ersätta behovet av en 
välplanerad förskolegård. Nackdelarna av att det i en tätare bebyggelse är svårt att 
tillgodose en större förskolegård behöver vägas mot de fördelar som placeringen 
innebär. Genom att möjliggöra en placering av en förskola i närområdet för de 
nya bostäderna underlättas vardagen för de familjer som flyttar in i området, samt 
minskar behovet av bil vid hämtning och lämning av barn. I nästkommande etapp 
av Västerport planeras för en större park, en park som kan utgöra ett ytterligare stöd 
för barns behov av utrymme för lek och aktivitet.

Parkering för föräldrar som lämnar sina barn med bil kommer att finnas utmed Ma-
gasinsgatans förlängning.

Övrig offentlig och kommersiell verksamhet
Lokaler för mindre offentlig och kommersiell service samt verksamheter, kontor och 
handel kan inrymmas i bostadshusens bottenvåningar. Inom ett kvarter möjliggörs 
centrumverksamhet inom de två nedersta våningarna. I detta kvarter planeras för 
livsmedelbutik. Inom ett av kvarteren planeras ett äldreboende.

Utökad detaljhandel prioriteras i nuvarande stadskärna. Ambitionen för Västerport 
är att komplettera med service som inte finns i stadskärnan. 

Enligt Handelsutredningen (Ramböll 2018-12-11) är Hertiginnan Ingeborgs torg, 
kajstråket och Hamntorget väl placerade för restauranger. Att samla ett antal restau-
ranger kan ge goda förutsättningar för Västerport att bli en destination och mötes-
plats året runt. Kajstråket kommer att locka många flanörer vilket ger ett gynnsamt 
affärsklimat för caféer och restauranger med fördelaktiga uteserveringar. Handels-
utredningen förslår handelsetableringar som antingen lever på flöden och spontana 
köp eller sådana som är målpunkter för besökare som verkligen bestämt sig. Det är 
också viktigt att medvetet skapa utflyktsmål i området.
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Hälsa och säkerhet
Risk
En riskbedömning (Structor, 2018-11-20) för Västerport, etapp 1 har tagits fram. Re-
sultatet visar en acceptabel individrisknivå cirka 30 meter från Västkustbanan, vilket 
stödjer de föreslagna zonerna i Länsstyrelsen i Hallands läns riktlinjer. De platsspe-
cifika beräkningarna i riskbedömningen visar på att samhällsrisknivån är tolerabel 
om alla rimliga åtgärder vidtas. Rekommenderade åtgärder i Länsstyrelsen i Hal-
lands läns riktlinjer bedöms utifrån de platsspecifika förutsättningarna lämpliga och 
tillräckliga att vidta. Utredningen anger att om identifierade krav på riskreducerande 
åtgärder kopplade till transporter av farligt gods vidtas, bedöms planerad bebyggelse 
vara lämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.

Nedan sammanställs de åtgärder som bedöms vara lämpliga. Riskbedömningen 
anser att det är möjligt (acceptabel individrisknivå), att anlägga byggnader som är 
belägna minst 30 meter från Västkustbanan, men inom ett avstånd av 50 meter 
krävs vissa åtgärder:

• Fasad som vetter mot Västkustbanan ska vara i obrännbart material och fönster 
(i normal omfattning) /ingående komponenter ska vara motsvarande klass E 30. 

• Hänsyn ska tas till dimensionerande explosionslast. Genom att förhindra omfat-
tande splitterverkan exempelvis genom att undvika stora glaspartier mot leden 
och/eller genom att använda laminerat glas, samt genom att förhindra att bygg-
naden kollapsar (fortskridande ras i byggnaden) kan godtagbar hänsyn anses ha 
tagits till explosionslast. 

• Minst en utrymningsväg finnas som inte vetter mot Västkustbanan. 

• Balkonger, uteplatser, lekplatser etc. får inte finnas på kortare avstånd än 50 
meter ifrån Västkustbanan.

• Placering av entréer bör ligga så långt ifrån Västkustbanan som möjligt, gärna på 
motsatt sida. 

• Området närmast Västkustbanan ska utformas på ett sätt som inte uppmuntrar 
till stadigvarande vistelse. 

Åtgärder för byggnader och platser 150 meter från Västkustbanan:

• Luftintag för bostäder ska placeras högt och på motsatt sida av farligt gods leden. 
För hotell/konferens och andra användningsområden där det är möjligt att 
underhålla/upprätthålla ett system gäller därutöver att gasdetektor kopplad till 
automatiskt nedstängningssystem/varseblivningssystem och utrymningsplan 
ska finnas. 

Detaljplanen har utformats med bestämmelser enligt ovan.

Buller
Gällande riktvärden för buller

För trafikbuller respektive industribuller ska hänsyn tas till respektive gällande rikt-
värden vilka redovisas nedan.

Ljudnivåer från trafik (trafikbuller):

För buller från spårtrafik och vägar gäller riktvärden enligt Förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader, revidering 1 juli 2017. 
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3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 
stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostads-
byggnadens fasad.

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- 
och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att 
minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 
2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

[…]

8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till fram-
tida trafik som har betydelse för bullersituationen.

Ljudnivåer från hamnen (industribuller):

Enligt Boverkets rapport 2020:8, Industri- och annat verksamhetsbuller vid 
planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning ska detaljplanen 
säkerställa att ljudnivåerna från industrier och annan liknande verksamhet såsom 
hamnverksamhet, inte överskrider kraven för zon B. I zon B innebär det att den 
högsta ekvivalenta ljudnivån från industri som ett frifältsvärde utomhus vid bostads-
fasad är:

 60 dBA dag, kl. 06-18

 55 dBA kväll, kl. 18-22 och kl. 06-22 lördag, söndag och helgdag samt 

 50 dBA natt, kl. 22-06. 

Enligt Boverkets vägledning bör bostäder i zon B ha en ljuddämpad sida där följande  
ljudnivåer uppfylls utomhus vid bostadens fasad och uteplats: 

 45 dBA dag, kl. 06-18

  45 dBA kväll, kl. 18-22 samt 

 40 dBA natt, kl. 22-06

 Maximala ljudnivåer över 55 dBA bör inte förekomma nattetid kl. 22-06   
 annat än vid enstaka tillfällen.
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För att även klara riktnivåerna för zon A krävs att följande ekvivalenta ljudnivåer 
inte överskrids:  

 50 dBA dag och utomhus, kl. 06-18

 45 dBA kväll, kl. 18-22 och lördag, söndag och helgdag, kl. 6-18 samt

 45 dBA natt, kl. 22-06

Bullerutredning

Utförd Industri- och trafikbullerutredning, Västerport etapp 1 (Norconsult 2021-03-
31) redovisar konsekvenserna i olika genomförandesteg vilka i detaljplanen regleras 
med olika genomförandetider. 

I genomförandesteg 1 där genomförandetiden börjar löpa i samband med detalj-
planens laga kraft-datum kan hotell och parkeringshus byggas. Även campus, p-hus 
briggen och hotellfregatten inkluderas i det första genomförandesteget. 

I genomförandesteg 2 börjar genomförandetiden löpa 2024 då befintlig hamnverk-
samhet inom Industrihamnen har flyttat till Farehamnen. Inom detta genomföran-
desteg kan vissa av kvarteren för bostadsbebyggelse påbörjas och utbyggnaden delas 
in i två etapper, A och B. Bullerutredningen redovisar att genomförandesteg 2A kan 
byggas innan kommande etapp B utan att riktvärden överskrids enligt kraven på zon 
A. För etapp B inom genomförandesteg 2 kommer genomförandesteg 3 bli dimen-
sionerande till följd av reflektioner på byggnadsfasader i kommande genomföran-
desteg. För vissa lägenheter mot hamnen krävs ljuddämpad sida då bullernivåerna 
ligger inom vad som kallas zon B.

I genomförandesteg 3 börjar genomförandetiden löpa 2025 då järnvägen förlagts i 
tunnel. Då kan resterande kvarter för bostadsbyggnation påbörjas. 

Inom genomförandesteg 3 klaras riktvärdena för zon A i största delen av utbygg-
nadssteget men vissa lägenheter beräknas få ljudnivåer enligt zon B och därmed 
krav på ljussämpad sida.

Nedan redovisas bullerpåverkan från trafik och industri utifrån genomförandestegen 
1-3. För hänvisning till lottindelning se figur 8 sida 31: 

Genomförandesteg 1:

Genomförandetiden börjar löpa vid laga kraft-datum. 

I detta steg byggs parkeringshus och hotell. Hamnverksamhet förutsätts vara kvar i 
befintligt läge och järnväg går kvar i befintligt läge (ej tågtunnel).

För hotell finns endast riktvärden för buller inomhus. Det är de maximala ljudnivå-
erna som beräknas bli dimensionerande för hotellet och innan tågtunneln är i drift 
beräknas hotellet få maximala ljudnivåer utomhus vid fasad på upp till 88 dBA, se 
figur 26-31 på nästkommande sida. För att klara riktvärdet för maximala ljudnivåer 
inomhus för hotell krävs fasader och fönster med mycket god ljuddämpande förmå-
ga (innan tågtunneln tagits i drift).

Genomförandesteg 2 (2A och 2B):

Genomförandetiden börjar löpa år 2024. 

I detta steg byggs lotterna 2, 3, 4, 5, 6, samt 12. Hamnverksamheten förutsätts ha 
flyttat men järnvägen går kvar i befintligt läge (ej tågtunnel).

Detta genomförandesteg redovisas i två etapper (2A samt 2B) för att tydliggöra att 
genomförandesteg 2 kan brytas ned utan att riktvärden överskrids.
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Figur 26. Industribuller, dagtid Figur 27. Industribuller, kvällstid

Figur 28. Industribuller, natt, ekvivalentnivå Figur 29. Industribuller, natt, maxnivå

Figur 30. Trafikbuller, ekvivalentnivå Figur 31. Trafikbuller, maxnivå
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Genomförandesteg 2 A och B: 

I genomförandesteg 2A, se figur 32-37 på nästkommande sida, redovisas att lotterna 
lott 2 och 3 byggs. Lott 2 och 3 beräknas klara riktvärdena för zon A och det behövs 
därmed ingen ljuddämpad sida. Maximala ljudnivåer vid fasad från trafik gäller en-
dast ljuddämpad sida vilket inte krävs för lott 2 och 3. 

I genomförandesteg 2B, se figur 38-43 på sida 64, redovisas att lotterna 4, 5, 6 och 
12 byggs. 

Nästan alla lägenheter beräknas klara riktvärdena för zon A, men för några enstaka 
lägenheter i våning 1 beräknas riktvärdet för zon A överskridas (med 1 dBA) och de 
beräknas få ljudnivåer enligt zon B och det krävs därmed att de får en ljuddämpad 
sida om de skall användas till bostadsändamål.

Zon B lägenheterna beräknas få en bullerutsatt sida men resterande sidor beräknas 
klara kravet för ljuddämpad sida. Om lägenheter planeras så att minst hälften av 
bostadsrummen är vända åt en annan sida än den bullerutsatta sidan mot hamnen 
så klaras kraven för zon B.

Dock blir bullerkartorna för genomförandesteg 3 dimensionerande för utbyggnads-
steg 2B till följd av reflexer på fasaderna i utbyggnadssteg 3.

Genomförandesteg 3:

Genomförandetiden börjar löpa år 2025. 

I detta steg byggs resterande lotter i etapp 1. Hamnverksamheten förutsätts ha flyt-
tat och tågtunneln förutsätts ha tagits i drift. Till följd av reflektioner i fasaderna på 
denna etapp blir även dessa kartor dimensionerande för utbyggnad av lotterna 4, 5, 
6 och 12.

De flesta lägenheterna beräknas klara riktvärdena för zon A, men några lägenheter 
beräknas få ljudnivåer enligt zon B (överskrider riktvärdet för zon A med 1-2 dBA) 
och det krävs att de får en ljuddämpad sida om de skall användas till bostadsända-
mål, se figur 44-49.

Zon B lägenheterna beräknas få en bullerutsatt sida men resterande sidor beräknas 
klara kravet för ljuddämpad sida. Om lägenheter planeras så att minst hälften av 
bostadsrummen är vända åt en annan sida än den bullerutsatta sidan mot hamnen 
så klaras kraven för zon B.
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Figur 32. Industribuller, dagtid Figur 33. Industribuller, kvällstid

Figur 34. Industribuller, natt, ekvivalentnivå Figur 35. Industribuller, natt, maxnivå

Figur 36. Trafikbuller, ekvivalentnivå Figur 37. Trafikbuller, maxnivå
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Figur 38. Industribuller, dagtid Figur 39. Industribuller, kvällstid

Figur 40. Industribuller, natt, ekvivalentnivå Figur 41. Industribuller, natt, maxnivå

Figur 42. Trafikbuller, ekvivalentnivå Figur 43. Trafikbuller, maxnivå
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Figur 44. Industribuller, dagtid
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BILAGA 4

Västerport etapp 1
Varbergs kommun
INDUSTRIBULLER
Genomförandesteg 3,
genomförandetid som börjar löpa 2025:
Resterande lotter kan byggas

Dag kl 06-18
Riktvärde och tillstånd 50 dBA
Zon B 60 dBA
Ljuddämpad sida 45 dBA

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

<= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <

Frifältsvärden i fasad
Färger för våning med högst ljudnivå

Bef. byggnader

0 10 20 40 60
m

Upprättad av: Anders Axenborg
Datum: 2021-03-31

Uppdragsnummer: 103 25 44
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Figur 45. Industribuller, kvällstid
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BILAGA 5

Västerport etapp 1
Varbergs kommun
INDUSTRIBULLER
Genomförandesteg 3,
genomförandetid som börjar löpa 2025:
Resterande lotter kan byggas

Kväll kl 18-22 / helgdag
Riktvärde och tillstånd 45 dBA
Zon B 55 dBA
Ljuddämpad sida 45 dBA

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

<= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 <

Frifältsvärden i fasad
Färger för våning med högst ljudnivå

Bef. byggnader

0 10 20 40 60
m

Upprättad av: Anders Axenborg
Datum: 2021-03-31

Uppdragsnummer: 103 25 44

33DD--vvyy ffrråånn nnoorrddvväässtt
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Figur 46. Industribuller, natt, ekvivalentnivå
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BILAGA 6

Västerport etapp 1
Varbergs kommun
INDUSTRIBULLER
Genomförandesteg 3,
genomförandetid som börjar löpa 2025:
Resterande lotter kan byggas

Natt kl 22-06
Riktvärde 45 dBA, tillstånd 40 dBA
Zon B 50 dBA
Ljuddämpad sida 40 dBA

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

<= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 <

Frifältsvärden i fasad
Färger för våning med högst ljudnivå

Bef. byggnader

0 10 20 40 60
m

Upprättad av: Anders Axenborg
Datum: 2021-03-31

Uppdragsnummer: 103 25 44
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Figur 47. Industribuller, natt, maxnivå
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BILAGA 7

Västerport etapp 1
Varbergs kommun
INDUSTRIBULLER
Genomförandesteg 3,
genomförandetid som börjar löpa 2025:
Resterande lotter kan byggas

Natt kl 22-06
Riktvärde 55 dBA
Ljuddämpad sida 55 dBA

Maximal ljudnivå
[dB(A)]

<= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <

Frifältsvärden i fasad
Färger för våning med högst ljudnivå

Bef. byggnader

0 10 20 40 60
m

Upprättad av: Anders Axenborg
Datum: 2021-03-31

Uppdragsnummer: 103 25 44

33DD--vvyy ffrråånn nnoorrddvväässtt
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Figur 48. Trafikbuller ekvivalentnivå
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BILAGA 8

Västerport etapp 1
Varbergs kommun
TRAFIKBULLER
Genomförandesteg 3,
genomförandetid som börjar löpa 2025:
Resterande lotter kan byggas

Riktvärde 60 dBA
Ljuddämpad sida 55 dBA

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

<= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <

Frifältsvärden i fasad
Färger för våning med högst ljudnivå

Bef. byggnader

0 10 20 40 60
m

Upprättad av: Anders Axenborg
Datum: 2021-03-31

Uppdragsnummer: 103 25 44
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Figur 49. Trafikbuller maxnivå
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BILAGA 9

Västerport etapp 1
Varbergs kommun
TRAFIKBULLER
Genomförandesteg 3,
genomförandetid som börjar löpa 2025:
Resterande lotter kan byggas

Ljuddämpad sida 70 dBA

Maximal ljudnivå
[dB(A)]

<= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <

Frifältsvärden i fasad
Färger för våning med högst ljudnivå

Bef. byggnader

0 10 20 40 60
m

Upprättad av: Anders Axenborg
Datum: 2021-03-31

Uppdragsnummer: 103 25 44

Kommentar:
Riktvärdet för maximal ljudnivå vid fasad från trafikbuller
gäller endast för ljuddämpad sida.
Endast de lägenheter som inte klarar riktvärdena för zon A
(grundriktvärdet) behöver ha ljuddämpad sida.
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Sammanvägd bedömning och åtgärder 
Det är ljudnivåer för genomförandesteg 3 som kommer att bli dimensionerande 
eftersom det beräknas bli något högre ljudnivåer mot hamnen vid några fasader när 
hela etappen är utbyggd på grund av reflektioner i tillkommande byggnadsfasader. 
(Det beräknas dock inte bli högre ljudnivåer för etapp 1 när kommande kvarter norr 
om byggts ut). 

De flesta lägenheterna beräknas klara riktvärdena för zon A, men några lägenheter 
beräknas få ljudnivåer enligt zon B (överskrider riktvärdet för zon A med 1-2 dBA) 
och det krävs att de får en ljuddämpad sida om de ska användas till bostadsändamål.

Zon B lägenheterna beräknas få en bullerutsatt sida men resterande sidor beräknas 
klara kravet för ljuddämpad sida. Om lägenheter planeras så att minst hälften av 
bostadsrummen är vända åt en annan sida än den bullerutsatta sidan mot hamnen 
så klaras kraven för zon B. 

Figur 50 nedan visar en sammanställning över vilka lägenheter och våningar som 
behöver ha minst hälften av bostadsrummen vända åt ljuddämpad sida om de an-
vänds till bostadsändamål. 

 Uppdragsnr: 103 25 44   Version: 10 
 Västerport-etapp 1  |  Industri- och trafikbullerutredning 

n:\103\25\1032544\0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm västerport etapp 1 210331.docx 2021-03-31  |  19(21) 

 Sammanlagd bedömning och slutsatser 
Det är ljudnivåer för genomförandesteg 3 som kommer att bli dimensionerande eftersom det beräknas 
bli något högre ljudnivåer mot hamnen vid några fasader när hela etappen är utbyggd på grund av 
reflektioner i tillkommande byggnadsfasader. (Det beräknas dock inte bli högre ljudnivåer för etapp 1 
när kommande kvarter norr om byggts ut). 

De flesta lägenheterna beräknas klara riktvärdena för zon A, men några lägenheter beräknas få 
ljudnivåer enligt zon B (överskrider riktvärdet för zon A med 1-2 dBA) och det krävs att de får en 
ljuddämpad sida om de skall användas till bostadsändamål, se bilaga 5, 7 och 8.  

Zon B lägenheterna beräknas få en bullerutsatt sida men resterande sidor beräknas klara kravet för 
ljuddämpad sida. Om lägenheter planeras så att minst hälften av bostadsrummen är vända åt en 
annan sida än den bullerutsatta sidan mot hamnen så klaras kraven för zon B. 

Figur 5 visar en sammanställning över vilka lägenheter och våningar som behöver ha minst hälften av 
bostadsrummen vända åt ljuddämpad sida om de används till bostadsändamål. 
 

 

 

Figur 5 Sammanställning av bullersituationen för planerade hus enligt genomförandesteg 3 
 

Buller inomhus 

Om ljudnivåerna utomhus vid fasad blir lägre än riktvärdena så bedöms även riktvärdena för buller 
inomhus innehållas. För mest utsatt sida mot Östra Hamnvägen krävs fasad och fönster som dämpar 
ljudet med ca 35 dBA för att riktvärdet inomhus skall innehållas. Fönster och fasader skall utformas 
enligt krav i BBR. För att hotellet skall klara riktvärdet för maximala ljudnivåer inomhus för hotell krävs 
fasader och fönster med mycket god ljuddämpande förmåga (innan tågtunneln tagits i drift). 
 

  

Figur 50. Samlad bedömning, buller

Buller inomhus 

Om ljudnivåerna utomhus vid fasad blir lägre än riktvärdena så bedöms även rikt-
värdena för buller inomhus innehållas. För mest utsatt sida mot Östra Hamnvägen 
krävs fasad och fönster som dämpar ljudet med ca 35 dBA för att riktvärdet inomhus 
ska innehållas. Fönster och fasader skall utformas enligt krav i BBR. För att hotellet 
ska klara riktvärdet för maximala ljudnivåer inomhus för hotell krävs fasader och 
fönster med mycket god ljuddämpande förmåga (innan tågtunneln tagits i drift).
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Buller uteplats 

Beräkningar för uteplats är inte gjorda men vid samtliga bostadshus bedöms ljud-
nivåerna på gårdarna understiga gällande riktvärde (då ljudnivåer vid fasad i första 
våning beräknas bli under riktvärdena för uteplatser). 

Ljuddämpad sida 

I genomförandesteg 2B och 3 beräknas de nordvästra fasaderna ut mot hamnen (A, 
B och C i figur 50 på föregående sida) få ljudnivåer från industrin enligt zon B i ett 
par av våningarna med fasad mot hamnen. Övriga fasader beräknas få ljudnivåer 
som klarar kraven för ljuddämpad sida. Genomgående lägenheter med minst hälften 
av bostadsrummen åt den ljuddämpade sidan kan lösas, se figur 51 nedan för exem-
pellägenhet. 

För lott 11 beräknas de östra fasaderna (del D i figur 50) få ekvivalenta ljudnivåerna 
från trafiken som är över riktvärdet för bostäder större än 35m2 för samtliga vå-
ningsplan. De västra fasaderna inåt gården beräknas få ljudnivåer som klarar kraven 
för ljuddämpad sida. I tävlingsförslaget för lott 11 planeras för genomgående lägen-
heter med minst hälften av bostadsrummen åt den ljuddämpade sidan (eller enbart 
lägenheter åt ljuddämpad sida), se figur 52 nedan. Dessa planlösningar fungerar 
därmed ur bullersynpunkt. 

Figur 51. Exempel på planlösning mot 
hamnen för att uppfylla kraven på tyst 
sida.

Figur 52. Exempel på planlösning mot 
Östra Hamnvägen för att uppfylla kraven 
på tyst sida.
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Ljudnivåer från fläkt (industribuller)
Ett PM har tagits fram för att utreda fläktarna inom Campus Varberg påverkan på 
planerad bebyggelse (Norconsult 2019-10-21). Ljudberäkning visar på ljudnivåer vid 
närmaste framtida fasad på som mest 67 dBA, vilket överskrider gällande riktvär-
den.  

WSP (2020-01-31) har utrett olika alternativ för att åtgärda de höga ljudnivåerna 
och föreslår något av två alternativ: 

Ny kylmedelkylare - Befintliga kylmedelkylare rivs och en ny, med lägre ljudnivå 
och med en kyleffekt anpassad till endast kylmaskinernas effekt installeras. Man kan 
komma ner i ljudnivåer på 30-35dB(A) på 10 m avstånd. (Då fasaderna ligger cirka 6 
m bort blir verklig ljudnivå något högre men med acceptabla nivåer).

Batterier monteras i frånluft alternativt avluft - Batterier monteras i kanalsyste-
men. Det blir då tre system, ett i hus B och två i Hus E. Dessa kyler varma sidan på 
de bägge kylmaskinerna istället för en kylmedelkylare. 

Läs mer om hur fläktbullret avses hanteras under Genomförande - Avtal mellan 
kommun och övriga fastighetsägare/kommunala bolag.

Ljudnivåer från utbyggnaden av området
Ljudnivåerna inom både planområdet och närområdet kommer att påverkas under 
utbyggnaden. Verksamhetsutövaren för en byggarbetsplats ansvarar för att ett över-
skridande av gällande riktlinjer inte sker. Detta regleras i byggskedet och med 2 kap. 
2§-3§ och 26 kap. 19 § miljöbalken som lagrum.

Stomljud
Vid projektering av byggnaders grundläggning ska hänsyn tas till rådande förutsätt-
ningar på platsen. Bostäder ska utföras så att stomljud i boningsrum inte överskri-
der ljudnivå 30 dBA (slow) vid tågpassage.
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Klimatanpassning
Flera utredningar gällande översvämningsrisk har tagits fram, bl.a. en detaljerad 
studie för skyfall och stigande hav inom planområde Västerport etapp 1 (Sweco 
2020-09-28 samt en strategi för klimatanpassning med avseende på stigande havs-
nivåer och påverkan av skyfall (Sweco 2020-05-13).
Klimatanpassningsstrategin anger att planområdet och dess omgivning behöver 
skyddas adaptivt mot en viss nivå, uppdelat i två tidsaspekter som är år 2070 (med-
ellång sikt) respektive år 2100 (lång sikt). Nivåer har tagits fram utifrån senaste 
kunskapsläget i beräknade framtida extrema havsnivåer (SMHI, 2020-05-12). I 
utredningen som tagits fram för att beskriva hur området ska kunna klimatanpassas 
har även beräkningar gjorts för havsnivåer bortom 2100. Dessa ger en bild av den 
bedömda utvecklingen men ska ses i ljuset av de stora osäkerheter som råder.

Skyddsnivån på medellång sikt är satt till +2,3 m och motsvarar förväntad extrem 
havsnivå år 2070. Sannolikheten för att händelsen ska inträffa är 0,5 % ett enskilt år 
(dvs. 200-års återkomsttid) och inkluderar en säkerhetsmarginal på 0,3 m över den 
förväntade nivån. Skyddsnivån för år 2100 är satt till +2,8 m och motsvarar förvän-
tad extrem havsnivå år 2100. Sannolikheten är även här 0,5 % att den ska inträffa ett 
enskilt år och inkluderar en säkerhetsmarginal på 0,5 m över den förväntade nivån. 
Skyddsnivån på lång sikt ryms inom ramen för ett teoretiskt beräknat värde på hög-
sta högvattennivå år 2100 samt förväntad havsnivå år 2150 med en återkomsttid på 
200 år. 

Förutom skyddsnivåer har också planeringsnivåer för specifika objekt tagits fram 
för både skyfall och stigande hav. Planeringsnivåerna används som stöd i höjdsätt-
ning av prioriterade vägstråk, byggnader och samhällsviktiga anläggningar. I plane-
ringsnivåerna inkluderas säkerhetsmarginaler. Vid en högvattenhändelse i havet är 
planeringsnivån för att säkra ny bebyggelse till år 2100 +2,8 m. Planerad höjdsätt-
ning av byggnader inom Västerport etapp 1 är planerade för färdigt golv på +3,0 m. 
Utredningen bedömer därför att föreslagen höjdsättning av bebyggelsen är tillräcklig 
för att i framtiden, även på lång sikt, säkra nya byggnader mot extrema havsnivåer. 

I den detaljerade studien för skyfall och stigande hav har en konsekvensanalys 
genomförts för planområdet och dess angränsande områden med hjälp av en kom-
binerad ledningsnäts- och ytavrinningsmodellering. Analysen har kartlagt risken 
för översvämning till följd av skyfall och stigande havsnivåer där tre extremvat-
tenhändelser studerades. Konsekvensanalysen visar på att det med föreslagna 
klimatanpassningsåtgärder inte förkommer några risker för stående vatten inom 
planområdet vid studerade högvattenhändelser i havet. Vid skyfallet är resultatet 
detsamma, dock med undantag för Magasinsgatan, Otto Torells gata och Sjöallén. 
Nämnda gator ska fungera som sekundära avrinningsstråk dit skyfallsvatten medve-
tet leds för att skydda byggnader mot översvämning. Med det prioriterade vägstråket 
i Engelbrektsgatan kan tillgänglighet för räddningsfordon säkerställas till samtliga 
nya och befintliga byggnader inom planområdet. Skyfallssituationen i anslutning till 
planområdet förvärras inte vid utbyggd situation inom detaljplaneområdet. Se Figur 
55 och 56 på sidan 77.

Planförslagets klimatanpassningsåtgärder
Planbestämmelserna följer Swecos angivna planeringsnivåer. Ytterligare marginal 
till dessa läggs på till färdigt golv på nya byggnader. Planbestämmelse anger att 
lägsta höjd för färdigt golv är +3,0 meter över nollplanet om inte annat anges. Under 
+2,8 meter ska grundkonstruktion och eventuell källare för tillkommande bebyggel-
se utföras vattentät. Således ska grundläggningsnivån placeras ovan +2,8 m eller så 
ska byggnaden konstrueras så den klarar en översvämning upp till +2,8 m. Grund-
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läggningsnivå avser lägsta nivå 
för underkant på grundsula eller 
platta, grundpålar avses inte.

Ny- och ombyggnation inom 
kvarteret Campus undantas från 
markhöjningen då kvarteret 
till stor del redan är bebyggt. 
Byggnaderna kommer skyddas 
genom permanenta och/eller 
semi-permanenta skydd.

Swecos modellering har stude-
rat garagenedfarter till källare 
som planeras inom det nya 
parkeringshuset. Ingen risk för 
översvämning föreligger med fö-
reslagen höjdsättning av gator. 
Om källare planeras för övriga 
byggnader behöver konsekven-
sen för översvämning studeras 
för respektive plats. Om behov 
föreligger ska källare förses med 
permanent alternativt semiper-
manent inströmningsskydd. 

Samhällsviktiga funktioner ska säkerställas för att klara en översvämningsnivå på 
+3,5 m. Det är primärt dess funktion och vitala delar som behöver säkerställas. 

Den nya kajen (kajkant) förläggs på minst +2,3 m. Allmän platsmark ligger på 
nivåer mellan +2,3 m - +3,0 m. Från respektive byggnad lutar omgivande mark 
från byggnad. Gator inom planområdet är höjdsatta för att avleda ytligt vatten mot 
skyfallsstråken i Magasinsgatan och Sjöallén. Hamntorget som ligger lägre till-
låts översvämmas. Utformningen av Hamntorgets avgränsning mot anslutande 
gator och byggnader ska säkerställas med nivån +2,3 m genom permanenta skydd 
såsom trappor, sittytor eller andra konstruktioner vilka bidrar på ett positivt sätt 
till den allmänna platsen. I det permanenta skyddet måste det finnas en möjlighet 
till öppning för skyfallsstråket, som går i Sjöallén. Semi-permanent skydd i anslut-
ning till Sjöallén behöver anläggas inom en snar framtid för att kunna skydda pla-
nområdet och befintligheter på medellång till lång sikt (år 2070 +2,3 m). Detta ska 
göras genom ett semi-permanent skydd såsom exempelvis uppfällbara skydd som är 
förbereda i gatan. Höjdsättning av allmän platsmark i höjd med Magasinsgatan och 
gränden gör att semi-permanent skydd vid dessa gator först blir nödvändig år 2070. 
Semi-permanenta skydd ska vara anpassade för en skyddsnivå på lång sikt (år 2100 
på nivån +2,8 m). Figur 54 visar att planens höjdsättning i stort omfattar skydd för 
att skydda planområdet på medellång sikt (år 2070 +2,3 m). Vid Hamntorget och i 
anslutning till Sjöallén krävs kompletterande skydd som behöver anläggas inom en 
snar framtid vilket redovisas som heldragna linjer 

På längre sikt ska nivån (år 2100 +2,8 m) kunna skyddas.  Detaljplanen tillåter att 
klimatanpassningsåtgärder i form av skydd mot höga vattenstånd över angivna höj-
der placeras inom området för TORG1 (torg, kajområde) samt inom GATA2 (lokal-
gata).   I Figur 54 redovisas åtgärderna som behöver säkerställas på längre sikt som 
steckade linjer. 

Utformningen av åtgärderna som krävs på lång sikt ska utredas vidare. Detta görs 
i samband med arbetet av detaljerad utformning av kajstråket. Lösningar och pla-

Figur 53. Föreslagna principiella klimatanpassnings-
åtgärder enligt Sweco. Åtgärder kan genomföras som 
permanent skydd, markerat med röda linjer eller som 
semi-permanenta skydd, markerat med gula linjer.
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ceringar av åtgärder ska bidra med så stor samhällsnytta som möjligt. Planering av 
åtgärder på lång sikt ska utgå från tidpunkt då behov bedöms uppstå. Därmed ska 
åtgärderna utföras efterhand de behövs för att maximera dess livslängd och för att 
inte vara föråldrade redan när behov uppstår.  Geotekniska konsekvenser för över-
svämningsförebyggande åtgärder på lång sikt ska beaktas. 

Engelbrektsgatans förlängning och funktion ska utformas för att fungera som ett 
prioriterat stråk för Räddningstjänsten. Genomförande av förlängningen av Engel-
brektsgatan planeras i samband att det nya stationsområdet byggs färdigt och ex-
ploatering av den gamla godsbangården sker. 

Campus behöver skyddas mot höga vattenstånd genom någon form av barriär eller 
skyddsanordning. Med hänsyn till topografin behöver skyddet omfatta även mark 
utanför det  nu aktuella planområdet. Semi-permanent skydd inom Sjöallén samt 
permanent skydd väster om Sjöallén ska studeras närmare i en särskild utredning 
på initiativ av kommunen. Det bör noteras att redan befintlig detaljplan för området 
medger att skydd utförs, dock kan det bli aktuellt att ta fram en ny plan för att bättre 
beskriva förutsättningar och konsekvenser för ett skydd i dessa delar.

Föreslagen placering av det semipermanenta skyddet i förlängningen av Baggens 
gränd utgår ifrån att nästkommande etapp av Västerport byggs. Om området inte 
skulle bebyggas behöver sträckning för det semi-permanenta skyddet ses över. Tro-
lig sträckning blir då längs med norra planområdesgränsen för Västerport etapp 1, 
markerat med grön streckad linje i Figur 53. Sträckning och anläggande för skyddet 
behöver ses över när framtiden för Västerport etapp 2 är fastställd.

Figur 54. Principskiss som visar att planens höjdsättning i stort omfattar skydd för att 
skydda planområdet på medellång sikt (år 2070 +2,3 m). Vid Hamntorget och i anslut-
ning till Sjöallén krävs kompletterande skydd som behöver anläggas inom en snar framtid  
vilket redovisas som heldragna linjer. På längre sikt ska nivån (år 2100 +2,8 m) kunna 
skyddas. Dessa åtgärder redovisas som steckade linjer. 
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Föreslagna åtgärder är en noggrann avvägning baserad på senaste kunskapen om 
skyfall, stigande hav, ny samt befintlig bebyggelse. Relationen till omgivande be-
fintligheter har studerats och bedömning gjorts att planens genomförande inte 
försämrar för platser eller bebyggelse, snarare tvärtom. På ännu längre sikt kan ett 
mer storskaligt skydd, exempelvis i form av förhöjning av hamnpirarna, komma att 
krävas för att skydda även stora delar av den befintliga staden vid framtida stormar 
med höga havsnivåer. 

Figur 55. Exempel på beräknat maximalt vattendjup på marken inom och i anslutning till 
planområdet vid övre percentil 2100, vilket även motsvarar skattat värde år 2150 i havet 
år 2100 (enligt SMHI +2,8 m vid en 200-årshändelse). Detta vid utbyggd situation inom 
detaljplaneområde Västerport etapp 1. Vid detta scenario är det uppfällbara semiperma-
nenta översvämningsskyddet för skyfallsstråken satta i högt läge

Figur 56. Beräknad tid (minuter) vid en översvämning med vattendjup större än 20 cm. 
Detta för ett klimatanpassat 100-årsregn, vid utbyggd situation inom detaljplaneområde 
Västerport etapp 1 Beräknat medelvattenstånd (medianvärde) i havet år 2100 enligt SMHI 
+ 0,64 m. 
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Konsekvenser
Hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Behovsbedömning
För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas leda 
till en betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning ska därmed göras enligt 6 
kapitel 11-18§§ i miljöbalken. Behovsbedömningen ska i så fall göras med de krite-
rier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller program-
met så att en hållbar utveckling främjas. Kommunen avgör genom en så kallad 
behovsbedömning om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Stadsbyggnadskontoret har i samband med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
för planprogrammet för Västerport (Structor/Rådhuset Arkitekter 2017) prövat 
planens bedömda miljöpåverkan och gjort bedömningen att planen inte kan förvän-
tas medföra någon betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 
naturresurser. Under detaljplanens samrådsförfarande bedömde länsstyrelsen att 
genomförandet av detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan och att en 
MKB därför skulle tas fram. Kommunen har därefter upprättat en särskild MKB för 
detaljplanen. I sitt yttrande har Länsstyrelsen i Hallands län meddelat att aktuellt 
samråd kring detaljplanen kan betraktas som ett avgränsningssamråd. Miljökon-
sekvensbeskrivningen har uppdaterats (2021-03-31).

Miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplanens MKB fokuserar främst på de frågor som kan komma att innebära 
betydande miljöpåverkan. Miljöaspekter som identifierats som viktiga i detta hän-
seende är föroreningar i mark och grundvatten, vattenmiljö, natur och rekreation, 
kulturmiljö, människors hälsa och landskapsbild. För fullständig bedömning av 
miljöpåverkan, se MKB. Konsekvenserna har sammanfattats i följande tabell:

Figur 57. Sammanfattande tabell över bedömda konsekvenser

Mark- och grundvatten
Detaljplanen innebär sammantaget förbättringar med avseende på påverkan från 
föroreningar till mark, grundvatten och ytvatten. Detta då förorenad mark kom-
mer att saneras ner till nivåer som kan godtas för bostadsbebyggelsen. Spridning av 
föroreningar kan komma att ske i samband med sanerings- och anläggningsarbeten. 
Skyddsåtgärder kommer krävas för att skydda omgivande mark och vatten. Gene-
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rella riktvärden kommer att följas, för att inte orsaka mer negativa konsekvenser 
än nödvändigt till följd av transporter av förorenade massor. På lång sikt kommer 
genomförandet av detaljplanen innebära positiva konsekvenser för naturresurserna 
mark och grundvatten, men en tillfällig påverkan uppstår i anläggningsskedet. Sam-
mantaget bedöms genomförandet av detaljplanen innebära måttligt negativa konse-
kvenser för mark och vatten.

Ytvatten
Detaljplanen innebär en utfyllnad i vattenområdet, en förhöjning av marknivån samt 
en förändrad markanvändning, från hamn till stadsmiljö med bostäder. Stora för-
ändringar i dagvattensystemet sker i samband med framtagandet av den nu aktuella 
detaljplanen samt kommande detaljplaner.

Hamnens vattenområde bedöms ha litet miljövärde då området sedan lång tid an-
vänts som hamn och är starkt påverkat av muddringsverksamhet och fartygstrafik. 
Havsområdet utanför Varberg i stort har dock ett högt miljövärde. Genomförandet 
av detaljplanen innebär att en del av vattenområdet tas i anspråk för kaj. Sammanta-
get bedöms detaljplanen medföra måttliga förändringar för vattenmiljön. 

Beräkningar av flöden och samt marknivåer inom detaljplanen har så långt möjligt 
anpassats efter de nya förutsättningar som uppstår. Riskområden för höga flöden 
vid skyfall och samt ytor med sannolikhet för stående vatten har identifierats inom 
och utanför planområdet, vilket innebär att åtgärder kommer kunna vidtas på rätt 
plats. Detaljplanen bedöms därmed innebära förbättringar med avseende på hante-
ring av skyfall.

Med det dagvattensystem som föreslås på lång sikt samt med den förändrade mark-
användningen på land och i vatten, bedöms detaljplanen medföra försumbart nega-
tiva miljökonsekvenser för vattenmiljön. 

Sanering av markföroreningar och den förbättrande hanteringen av dagvatten på 
sikt kunna innebära en förbättrad vattenkvalitet i området, något som kommer att 
gynna marina naturvärden. Hamnverksamheten kommer att upphöra inom planom-
rådet, vilket kommer innebära en mindre visuell störning för djurlivet, samt mindre 
påverkan från båt/färjetrafik som exempelvis medför grumling och undervattens-
buller. Utfyllnaden i hamnbassängen kommer medföra påverkan på vattenmiljön 
främst i samband med genomförandet. Utfyllnaden kommer innebära att mer hård 
botten skapas, vilket sannolikt är en positiv konsekvens för arter kopplade till hårda 
bottnar. Mjukbottenfauna och flora gynnas inte, men dessa arter förekommer idag i 
ytterst begränsad utsträckning p.g.a. hamnverksamheten. Sammantaget kan utfyll-
naden få positiva konsekvenser för den ekologiska statusen i hamnbassängen. Detta 
kommer att gynna även fågellivet.

Natur och rekreation
En naturvärdesinventering är genomförd (Ecocom Kalmar, 2018-11-07) för hela 
programområdet. Inom det aktuella planområdet finns en trädrad med delvis döda 
skogsalmar längs med Östra Hamnvägen som omfattas av det generella biotopskyd-
det. Träden står i blivande kvarterslinje för nästa etapp och kommer inte att kunna 
bevaras vid upprustning av Östra Hamnvägen. Ansökan om dispens från biotop-
skydd ska göras. Som kompensationsåtgärd kommer nya träd planteras utmed Östra 
Hamnvägen. 

Området bedöms ha ett litet miljövärde idag. Detaljplanen bedöms ge positiva 
konsekvenser för friluftslivet. Under förutsättning att utfyllnaden i hamnbassängen 
genomförs på ett sätt som gynnar ekologiska värden, samt att nya träd återplanteras 
inom området, bedöms detaljplanen innebära positiva konsekvenser även för natur-
miljön.
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Fåglar och byggnader
Risken för fåglar att flyga in i ny bebyggelse inom Västerport beskrivs i miljökon-
sekvensbeskrivningen (2021-03-31) samt i en rapport framtagen av Norconsult 
(2021-03-31) 

Området ligger i nära anslutning till Natura 2000-området Getterön, som är ett av 
landets viktigaste områden för rastande fåglar. En konsekvens med den högre be-
byggelsen i området är att höga byggnader kan utgöra en spaningsplats för rovfåglar. 
Avståndet till de viktigaste fågelområdena bedöms dock vara för långt (ca 1,5 km) 
för att detta skulle påverka förekomsten av fåglar i Natura 2000-området eller dess 
närmiljö. 

Det finns ett generellt problem att fåglar kolliderar med fönster och andra reflekte-
rande ytor. Detta gäller särskilt om fåglars naturliga livsmiljö reflekteras i fönster 
eller material (tex skog, himmel, träd, buskar). En amerikansk studie visar att fåglar 
i högre utsträckning kolliderar med låga byggnader jämfört med höga byggnader 

(US Fish and Wildlife Service, 2016). Kollisioner med byggnader nämns inte som ett 
hot mot någon av de förekommande utpekade arterna i Natura 2000-området på 
nationell basis och det nämns inte heller som ett hot i bevarandeplanen för Natura 
2000-området (Artdatabanken 2020, Länsstyrelsen i Hallands län 2018). Risk för 
fågelkollisioner är större för anläggningar i rörelse, tex vindkraftverk. 

Vid val av fasadutformning är det lämpligt att göra anpassningar till fågellivet, 
genom att till exempel undvika stora glasfasader. För att reducera antalet kollisio-
ner kan mängden glas begränsas, glasytor avskärmas eller glasytorna ges särskilda 
egenskaper. Att skapa en planbestämmelse som blir entydig, tillämpbar och samti-
digt uppnår sitt syfte att skapa fasader som ger minskade problem med fågelkollisio-
ner är svårt. Eftersom studier visar att även stora glasytor kan utformas på ett sätt 
som kraftigt reducerar risken för fågelkollisioner, är det inte av vikt att formulera 
planbestämmelser som ändå riskerar att ha en liten effekt. Snarare bör fokus vara 
att fasader ska förses med lösningar som reducerar risken för att fåglar kolliderar 
med byggnader. Detaljplanen omfattar en planbestämmelse för hotellbyggnadens 
högdel vilken anger att byggnaden ska förses med åtgärder för att minska risk för 
fågelkollisioner.  Detta för att säkerställa att åtgärder vidtas för alla berörda glasytor. 
Att åtgärder säkerställs avses också att skrivas in i genomförandeavtal med exploa-
tör.  Läs mer under Planförslag - Bebyggelse - Gestaltning samt Genomförande av 
projektet - Avtal.

Fåglar kan attraheras av ljus från enskilda anläggningar i en övrigt mörk omgivning 
och då förolyckas, vid tex fyrar eller oljeplattformar. Småfåglar kan flyga in över land 
och streckar ofta nattetid. Det nu aktuella området kommer utgöras av ett större bo-
stadskvarter där belysning kommer att finnas i ett större område även nattetid. Att 
fåglar då inte skulle se den höga byggnaden, eller dras just till den, är inte sannolikt. 

Det marina ekosystemet i hamnbassängen kan komma att förbättras då utfyllnaden 
får en utformning som kan komma att efterlikna naturliga grunda förhållanden i ste-
niga miljöer. Därmed kommer även övrigt marint liv att gynnas, däribland fågelar-
ter. Detaljplanen hindrar inte att fågelarter rastar eller vistas i hamnområdet även 
fortsättningsvis. Detaljplanen kan därmed ge positiva konsekvenser för naturmiljön, 
inklusive fågellivet. I det fall enstaka fåglar skulle krocka med fönsterrutor, så är 
detta inte ett hot mot arters populationsstatus.

Kulturmiljö
Framtagen kulturmiljöutredning (Tyréns, 2020-06-09) bedömer övergripande att 
läsbarheten av riksintressets kulturhistoriska sammanhang fortfarande kommer att 
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vara möjlig om planförslaget genomförs samt att den riksintressanta kulturmiljöns 
kärnvärden inte kommer att gå förlorade. Bärande sammanhang och strukturer 
bevaras och betydelsefulla siktlinjer kommer att bibehållas. Symbolbyggnader och 
representativ bebyggelse för stadens olika stadshistoriska uttryck kommer inte hel-
ler att påverkas fysiskt av förslaget.

Enligt utredningen får förslaget störst negativ påverkan på riksintresset på ett längre 
geografiskt avstånd. Planförslaget innebär att fästningen förlorar sin visuella domi-
nans som präglar stadssiluetten i dagsläget. Det är särskilt den föreslagna bebyg-
gelsens läge vid fronten mot vattnet och hotellet som en ny iögonfallande volym som 
påverkar riksintresset. En enstaka byggnad med den här höjden kan vara accepta-
belt, men en fortsatt utbyggnad av Varberg i samma skala kan medföra att de nega-
tiva konsekvenserna för kulturmiljön blir betydligt större. Kommunen bedömer att 
hotellets påverkan på Varbergs innerstads siluett och riksintresset runt fästningen 
blir acceptabel.

På ett kortare geografiskt avstånd bedöms planförslagets påverkan på riksintressets 
uttryck för såväl 1660-talets stadsbildning som fästningens stadshistoriska roll bli 
mindre. Varbergs topografiska förhållanden är en faktor som här mildrar effekten av 
påverkan. De negativa konsekvenserna för läsbarheten av 1800-talets stadsutveck-
ling bedöms övergripande bli små. De negativa konsekvenserna för läsbarheten av 
1880-talets stadsplaneideal i Esplanadområdets norra del bedöms bli högre, men 
måttliga.

Detaljplanens påverkan på riksintressets kärnvärden minimeras genom bland annat 
omsorgsfull planering av skalan på kvarteren och höjden på bebyggelsen.  Ny- och 
ombyggnation i kvarteret Campus ska utföras med särskild hänsyn till kulturhisto-
risk bebyggelse vid Sjöallén. Diagonalen skapar en visuell kontakt mellan fästningen 
och det nya stationsområdet, vilket innebär att de som vistas på stationsområdet kan 
blicka ut mot fästningen. På så sätt blir fästningen som kulturmiljö identitetsska-
pande för Varberg.

Då planområdet utgörs av hamn idag, bedöms inte någon försämring av upplevel-
sevärdet från riksintresseområdet för kulturmiljö att uppstå. Kommunens samman-
tagna bedömning av påverkan på kulturhistoriska intressen, inklusive påverkan till 
följd av kumulativa effekter, är att detaljplanen kan komma att innebära måttligt 
negativa konsekvenser för kulturmiljön.

Människors hälsa
Påverkan på luft
En luftkvalitetsberäkning (SMHI 2019-10-25) har tagits fram. De utförda luftmiljö-
beräkningarna avser partikelhalter (PM10) som regelmässigt är kritiskt att jämföra 
med svenska miljökvalitetsnormer (MKN), tillhörande utvärderingströsklar (övre 
ÖUT, nedre NUT) samt miljökvalitetsmål.

För nuläget ligger de beräknade PM10 halterna under såväl MKN som utvärderings-
trösklar och miljökvalitetsmål. Ett framtidsscenario med nuvarande utsläppsfakto-
rer ger för Östra Hamnvägen överskridande av den nedre tröskeln (NUT) för partik-
lar för 90-percentilen, och årsmedelvärdet beräknas överskrida miljökvalitetsmålet. 
Beräkningarna för ett framtidsscenario med framtida utsläppsfaktorer visar att 
årsmedelhalten överskrider miljökvalitetsmålet. Inga miljökvalitetsnormer förväntas 
överskridas i området.

Den framtiden luftmiljön kommer att påverkas positivt av att hamnverksamheten 
och tillhörande godstransporter flyttas längre från centrala Varberg och att det 
istället byggs bostäder på denna yta. Persontrafiken på Östra Hamnvägen ökar men 
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kompenseras av att den tunga trafiken försvinner. Luftväxlingen bedöms som god 
inom planområdet. Genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllan-
det av miljökvalitetsnormen för luft.

Buller
Bebyggelsen i Västerport påverkas av buller från hamnen (industribuller) samt 
från trafik (väg och järnväg). Dessa bullerkällor kommer under de närmaste åren 
att minska med anledning av att hamnen flyttar till Farehmanen och att järnvägen 
förläggs i tunnel. Av den anledningen redovisar utförd Industri- och trafikbuller-
utredning (Norconsult 2021-03-31) bullerpåverkan i olika genomförandesteg vilka 
regleras med olika genomförandetider i detaljplanen. 

Enligt bullerutredningen beräknas de flesta lägenheterna klara riktvärdena för zon 
A, med undantag av några lägenheter vilka beräknas få ljudnivåer enligt zon B. 
Dessa lägenheter överskrider riktvärdet för zon A med 1-2 dBA och det krävs därmed 
att de får en ljuddämpad sida om de skall användas till bostadsändamål. Lägenheter 
enligt zon B beräknas få en bullerutsatt sida medan resterande sidor beräknas klara 
kravet för ljuddämpad sida. Om lägenheter planeras så att minst hälften av bostads-
rummen är vända åt en annan sida än den bullerutsatta sidan mot hamnen så klaras 
kraven för zon B.

Om ljudnivåerna utomhus vid fasad blir lägre än riktvärdena så bedöms även rikt-
värdena för buller inomhus innehållas. För mest utsatt sida mot Östra Hamnvägen 
krävs fasad och fönster som dämpar ljudet med ca 35 dBA för att riktvärdet inomhus 
skall innehållas. Fönster och fasader skall utformas enligt krav i BBR. För att hotellet 
skall klara riktvärdet för maximala ljudnivåer inomhus för hotell krävs fasader och 
fönster med mycket god ljuddämpande förmåga (innan tågtunneln tagits i drift). 

Läs mer under Planförslag - Hälsa och säkerhet - Buller.

Vibrationer
Komfortvibrationen i byggnader får inte överskrida 0,4 mm/s mätt enligt SS 460 
48 61. Det innebär att det inte får överskrida riktvärdet som anges av Trafikverket i 
TDOK 2014:1021, Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg.

Stomljud
Boende i den nya stadsdelen kan komma att uppleva vibrationer och stomljud från 
Västkustbanan och trafiken på Östra Hamnvägen. Andelen tunga transporter på 
Östra Hamnvägen minskar och genom projekt Varbergstunneln flyttas Västkustba-
nan österut och går i tunnel och tråg vilket är positivt. 

Vid projektering av byggnaders grundläggning ska hänsyn tas till rådande förutsätt-
ningar på platsen. Bostäder ska utföras så att stomljud i boningsrum inte överskri-
der ljudnivå 30 dBA (slow) vid tågpassage.

Elektromagnetiska fält
Bostäder placeras på ett sådant avstånd från järnvägen så att gällande rekommenda-
tioner för elektromagnetiska fält uppfylls. För transformatorstationer görs vid behov 
erforderliga åtgärder så gällande rekommendationer uppfylls. Två av tre transforma-
torstationer ska placeras i parkeringshus där det inte finns risk för exponering. Den 
tredje transformatorstationen kommer placeras med ett avstånd på två meter mel-
lan bostadsfasad och transformatorfasad. Enligt miljömedicinskt yttrande angående 
magnetfält från transformatorstationer (Västra Götalandsregionen 2016-09-21) 
kommer transformatorstationer längre än två meter från fasad inte ge upphov till 
ökad exponering jämfört med vad som kan förväntas i en normal bostad. 
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Radon
Nya byggnadskonstruktioner kan utföras radonsäkert, radonskyddande eller tradi-
tionellt, beroende på hur hög radonrisken är. Grundregeln är att det krävs ett ra-
donsäkert utförande på mark med hög radonrisk, vilket innebär att byggnaden är tät 
mot inläckande jordluft. Detaljplanen omfattas av bestämmelse att nya byggnader 
ska utföras med radonsäker grundläggning.

Risk och säkerhet
Järnväg, hamn och farligt gods
Transporter av farligt gods sker idag på Östra Hamnvägen samt på Västkustbanan. 
Med anledning av detta har en särskild riskutredning tagits fram. I samband med att 
färjetrafiken upphörde försvann den enda målpunkten för farligt gods som transpor-
teras på Östra Hamnvägen. Riskutredningen har därför förutsatt att vägens klass-
ning som rekommenderad primärväg för transport av farligt gods tas bort alternativ 
ändras till förbud mot transporter av farligt gods när Västerport exploateras.

Med anledning av transporter av farligt gods på Västkustbanan rekommenderar 
utredningen skyddsåtgärder för bebyggelse belägen inom 30, 50 respektive 150 m 
från järnvägen. Dimensionerade för beräkning av skyddsavstånd är järnvägsspår där 
transporter av farligt gods kan ske. Dagens järnvägsområde består av flera spår där 
de två spåren som är belägna närmast planområdet endast utnyttjas för rangering.

Västkustbanan kommer att förläggas i ett tråg respektive tunnel genom centrala Var-
berg. För att möjliggöra utbyggnaden kommer i en första etapp en ny rangerbangård 
anläggas norr om Getteröbron, vilken är belägen norr om planområdet. När denna 
är utbyggd kommer de två spåren för rangering vid stationsområdet att tas ur bruk. 
Detta beräknas vara genomfört innan någon ny bebyggelse har färdigställts inom 
planområdet. Med utgångspunkt från detta har riskavstånden i detaljplanen be-
räknats från det genomgående järnvägsspår som ligger närmast planområdet. Med 
denna förutsättning kommer ny bebyggelse som närmast vara beläget 38 m från 
järnvägsspår där transporter av farligt gods kan förekomma. När ombyggnaden av 
järnvägen är genomförd kommer järnvägsspåren vara förlagda i tunnel i anslutning 
till planområdet. Avståndet till spår i markplanen kommer att vara över 150 m från 
planområdets nordöstra gräns.

Skyddsbestämmelser för nya byggnader har införts på plankartan med utgångspunkt 
från de rekommendationer som ges i riskutredningen. Med dessa bestämmelser 
bedöms risknivån inom planområdet vara acceptabel både som individrisk och sam-
hällsrisk. Bestämmelserna innebär att ny byggnad som är belägen inom 50 meter 
från Västkustbanan ska utformas med hänsyn till dimensionerande explosionslast 
samt att fönster i fasad som gränsar mot järnvägen ska utföras med laminerat glas. 
Balkonger medges inte. Utrymningsväg ska finnas vid fasad som inte gränsar mot 
Västkustbanan. Inom en zon på 150 meter från Västkustbanan ska luftintag för bo-
städer placeras högt och på motsatta sidan av leden.

Översvämning
Aktuellt planområde ligger inom nivåerna mellan ca +1,9-3,0 meter över havet 
(m.ö.h.). Dagens kaj på +1.9 m kommer höjas till +2,3 m. Kajområdet kommer slutta 
uppåt till + 3,0 m ö h vid de närmsta byggnaderna vilka ligger ca 15-20 m från kaj-
kant. Nya gator inom området har en höjdsättning mellan +2,3 m-3,0 m. Planen till-
låter att klimatanpassningsåtgärder kan förläggas inom kajstråket samt inom lokal-
gatorna. Åtgärder kan innefatta både semi-permanenta och permanenta skydd. Nya 
byggnader kommer ha en färdig golvhöjd på minst +3,0 m.ö.h och dess grundkon-
struktioner ska klara översvämning till minst +2,8 m. Samhällsviktiga funktioner 
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ska monteras och skyddas för funktion på ett sådant sätt att de klarar översvämning 
upp till nivån +3,5 m.ö.h. Västerports nya bebyggelse kommer vara högre belägen än 
angränsande kvarter. 

Hela Campusområdet ligger lägre än den rekommenderade marknivån för att klara 
framtida havsnivåer. Eftersom området redan idag är bebyggt och med hänsyn till 
att befintlig bebyggelse i lågt liggande delar inte ska riskera att översvämmas be-
höver detta studeras i ett större sammanhang. Hänsyn behöver också tas till omgi-
vande kulturmiljö och tillgänglighet i anslutning till området. Campus tillåts bygga 
ut befintlig byggnad på en lägsta nivå för färdigt golv +2,2 m.ö.h. 

Flera utredningar gällande höga havsnivåer och kraftiga skyfall har tagits fram. En 
detaljerad studie för skyfall och stigande hav inom planområdet (Sweco 2020-09-
28) samt en strategi för klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer och 
påverkan av skyfall (Sweco, 2020-05-13) med utgångspunkt i SMHIs senaste beräk-
ning av extremvattenstånd ligger till grund för planens höjdsättning och klimatan-
passningsåtgärder.

I den detaljerade studien för skyfall och stigande hav har en konsekvensanalys 
genomförts som visar på att det med föreslagna klimatanpassningsåtgärder inte 
förkommer några risker för stående vatten inom planområdet vid studerade hög-
vattenhändelser i havet. Vid skyfallet är resultatet detsamma, dock med undantag 
för Magasinsgatan, Otto Torells gata och Sjöallén. Nämnda gator ska fungera som 
sekundära avrinningsstråk dit skyfallsvatten medvetet leds för att skydda byggnader 
mot översvämning. Med det prioriterade vägstråket i Engelbrektsgatan kan access 
säkerställas till samtliga nya och befintliga byggnader inom planområdet. Skyfalls-
situationen i anslutning till planområdet förvärras inte vid utbyggd situation inom 
detaljplaneområdet.
Föreslagna åtgärder är en noggrann avvägning baserad på senaste kunskapen om 
beaktat skyfall, stigande hav, ny samt befintlig bebyggelse. Relationen till omgivande 
befintligheter har studerats och bedömning gjorts att planens genomförande inte 
försämrar för platser eller bebyggelse, snarare tvärtom. 

Sociala konsekvenser
En sammanhållen stad
Programförslaget innebär en skalförändring i kvartersstrukturen och byggnadsde-
taljer där dagens industriella storskalighet ersätts med en mindre och mänskligare 
skala. Sammanlänkningen med stadens centrum blir tydlig då flera av rutnätssta-
dens gator förlängs ner till havet och nya siktlinjer skapas. Nya gaturum och park- 
och grönområden planeras som tillför nya positiva värden i stadsbilden. 

Planområdet binds i ett första skede samman med den befintliga stadsmiljön genom 
förlängningen av Magasinsgatan, Diagonalen samt Otto Torells gata. I framtiden när 
järnvägen är förlagd i tunnel kommer området knytas samman med den befintliga 
staden ytterligare. Gatustrukturen är planerad för att uppnå många korsande stråk 
med relativt korta kvarter för att upplevas som en intressant och tillgänglig miljö att 
ta sig fram på till fots eller med cykel. Det skapas på så sätt även många möjlighe-
ter att mötas. En lugn och skyddad miljö präglar Barnens boulevard. Husen skapar 
ett omväxlande gaturum som erbjuder platser för paus och aktiviteter för barn och 
vuxna. Gatan skapas för att möjliggöra en lekfull och spännande miljö för de yngsta. 
En blandning mellan verksamheter och bostäder skapar liv och rörelse i området 
under större delen av dygnet. Kajstråket förbinder Strandpromenaden i söder med 
ett nytt stråk norrut. På kajstråket finns plats för flanörer, cyklister, joggare, uteser-
veringar, brygglösningar, mm.
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Då samtliga bostäder kommer att utgöras av lägenheter och produceras inom en 
sammanhängande tidsram, kommer området inte att uppnå den mångfald det po-
tentiellt hade haft om variationen skulle varit större mellan boendeformer och ålder 
på husen. Mångfalden får istället skapas genom olika upplåtelseformer, storlek på 
bostäder och gestaltning av de olika huskropparna.

Samspel och möten
Flertalet offentliga mötesplatser skapas vilket är gynnsamt för att skapa nya kontak-
ter och goda personliga nätverk. Den mest centrala blir Hertiginnan Ingeborgs torg 
som blir en naturlig mötesplats utmed Diagonalen. Även vid aktiviteter på Hamntor-
get och på Hoken kan tillfälliga mötesplatser uppstå.

Ett fungerande vardagsliv
Området ska upplevas tillgängligt ur flertalet aspekter. De offentliga ytorna ska upp-
levas välkomnande för både boende och besökare. Barn och unga ska kunna hitta 
sin plats i stadsmiljön. Det inre stråket, Barnens boulevard anpassas särskilt efter 
barnens behov. Den offentliga miljön tillgänglighetsanpassas. Parkeringsplatser för 
rörelsehindrade placeras i närheten av bostäder och verksamheter.

Det kommer att vara nära till god kollektivtrafik (även för regionala resor) och tra-
fiksäkra gång- och cykelvägar. En förskola placeras i området för att föräldrar lätt 
ska kunna hämta och lämna sina barn vilket på så sätt kan underlätta vardagspuss-
let. Möjlighet till verksamhetslokaler i bottenvåningarna skapar utrymme för mindre 
butiker där man kan kompletteringshandla i vardagen. De boende kommer även att 
ha en närhet till det utbud som finns av privat och offentlig service i centrum.

En stor del av bottenvåningarna planeras för verksamheter med målet att uppnå en 
variation i området både mellan bostäder och verksamheter men också besökare och 
boende. 

Barnperspektivet
I ett nollalternativ förblir området stängt för allmänheten, exploateringsalternativet 
innebär ur ett barnperspektiv positiva konsekvenser för invånare och besökare till 
Varberg och Västerport. Enligt den sociala konsekvensanalysen för aktuellt plan-
område uppnår området en acceptabel andel friyta men har en brist på grönyta. 
Dessa indikatorer är viktiga för barn och ungdomars rörelsemöjlighet i stadsdelen. I 
kommande etapper behöver därför parkytor tillkomma för Västerport. Det finns ett 
behov av kompletterande ytor för förskolans utemiljö i planområdet. Taket kan ses 
som ett komplement och är enligt exploatörens förslag en del av barnens utemiljö. 
Det är viktigt att taket inte ses som en ersättning för en utemiljö i markplan. När-
heten till Societetsparken är positiv men kräver tillräcklig personalkapacitet för att 
kunna utnyttjas, en jämn tillgång av offentliga lekplatser i stadsdelen behöver därför 
säkerställas i Västerport som helhet. Det inre stråket, Barnens boulevard, kommer 
att designas för låga hastigheter för att kunna fungera som ett tryggt rörelsestråk för 
barn och unga. 

Identitet och upplevelse
Siktlinjer och entrépunkter in i området ger ett första positivt möte med Västerport 
och bidrar till en logisk orienterbarhet inom stadsdelen. Diagonalen skapar en sikt-
linje så att de som i framtiden stiger av tåget på stationen kan blicka mot Varbergs 
fästning, en kulturmiljö som är identitetsskapande för hela staden. 

Varbergs fästning, Societetsparken och Campus är idag naturliga mötesplatser och 
ska nu med den nya kvarterstrukturen och dess innehåll knytas samman med de 
kommande stråken och mötesplatserna.
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Hälsa och gröna stadsmiljöer
Planförslaget innebär att kajområden som idag inte är tillgängliga för allmänheten 
öppnas upp och ger möjligheter till friluftsaktiviteter. Ett nytt nord-sydligt stråk 
planeras som knyter ihop strandpromenaden söder om planområdet med Getterön i 
norr, samt flera väst-östliga stråk som knyter samman stadskärnan med havet.  

Trygghet och öppenhet
Flera medborgardialoger är genomförda under planeringen av den nya stadsdelen 
och samrådsmöten har hållits i samband med planens framtagande. En utställning 
kring det växande Varberg där Västerport är representerat kommer öppnas under 
hösten 2020.

Nollalternativ
Nollalternativet är ett scenario som beskriver utfallet om ingen ändring av planen 
genomförs. I detta fall är stora delar av det aktuella planområdet planlagt som 
hamn- och industriändamål, och om pågående detaljplan inte upprättas kommer det 
att innebära att nuvarande planbestämmelser kvarstår. Det innebär att pågående 
markanvändning antas utgöra grunden för nollalternativ. Det behov av bostäder 
som finns i tätorten kan inte genomföras inom det aktuella planområdet. Planförsla-
get knyter samman Varbergs centrum med havet och tillgängliggör allmänna platser 
med vattenkontakt, något som uteblir vid ett nollalternativ.
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Genomförande av projektet 
Genomförandedelen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsli-
ga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Plan- och genomförandebeskriv-
ningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen av genomförandet av 
projektet är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra centrumbebyggelse med bostäder och verk-
samheter samt kontor, hotell, parkeringsanläggning och förskola.

Organisatoriska frågor
Genomförandetid 
Genomförandetiden för planförslaget är uppdelad i två delar. För Hoken är genom-
förandetiden 5 år medan den för resterande del av planområdet är 10 år. 

Detaljplanen reglerar när genomförandetiden börjar gälla genom genomförandesteg. 
I det första genomförandesteget börjar genomförandetiden löpa fr.o.m. lagakrafts-
datum vilket omfattar hotell, parkeringshus, campus, P-hus Briggen, Fregatten 3 
samt Hoken. Bostadsbyggnationen delas in i två genomförandesteg vilka börjar löpa 
2024 respektive 2025.

Begreppet genomförandetid innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under 
genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan 
att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar drygt 8 hektar och ägs till största delen av Varbergs kommun. 
En mindre del är i privat ägo. Läs mer under Fastighetsrättsliga frågor.

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar
© Varbergs kommun
© Lantmäteriet

Figur 58. Karta över planområdet. Kommunens markinnehav inom planområdet är mar-
kerad med röd färg.
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Markanvisning
Kommunen har, genom samhällsutvecklingskontoret, genomfört två markanvis-
ningstävlingar under 2018 och 2019 av kommunal mark. 

Markanvisningstävling 2018 avsåg byggnation av hotell och parkeringsanläggning 
för det område som i detaljplanen utpekas som hotellkvarteret. En hotelljury utsåg 
vinnande förslag med den exploatör som ska genomföra tävlingsförslaget. 

Parallellt med att detaljplanen var ute på samråd 2019 genomförde kommunen 
ytterligare en markanvisningstävling för de i detaljplanen utpekade bostadskvarte-
ren inklusive bostadsbebyggelsen inom kvarteret Briggen. Inför tävlingen delades 
bostadsbebyggelsen in i 12 olika lotter som exploatörerna tävlade på. För varje lott 
avses en separat fastighet bildas. Inkomna förslag bedömdes av en jury utifrån håll-
barhet, gestaltning, hur förslagen samspelade med varandra och bidrog till helheten 
samt dess förutsättningar att utvecklas vidare. Juryn har utsett 12 vinnande tävlings-
förslag som ska genomföras av respektive byggaktör inom respektive lott. 

Markanvisningarna ligger till grund för kommande marktilldelning och senare fast-
ighetsbildning. Läs mer under rubriken Avtal. Kvarstående del av ny kvartersmark 
i kommunens ägo som inte var med i någon av markanvisningstävlingarna kommer 
att markanvisas i ett senare skede. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Allmän platsmark och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen är ansvarig 
för utbyggnad och iordningställande samt för framtida drift och underhåll av allmän 
plats inom planområdet. Den allmänna platsmarken består av befintliga gator såsom 
Östra Hamnvägen och Otto Torells gata liksom av nya gator, gångstråk och torg. 
Kommunen ansvarar även för anläggande och iordningställande av ny kaj.

Utformningen av nya gator och torg framgår av typsektioner och illustrationer under 
Planförslag - Utformning av allmän plats. Utformningen av allmän plats ska ske i 
enlighet med till detaljplanen tillhörande gestaltningsprogram.

Exploatören ansvarar för återställande av allmän platsmark som ianspråktas under 
exploatörens utbyggnad av kvartersmark.

Anläggningar inom kvartersmark
Fastighetsägare och/eller exploatörerna (respektive blivande fastighetsägare) ansva-
rar för utbyggnad och samtliga åtgärder inom kvartersmark vilket även inkluderar 
framtida drift och underhåll. Erforderliga undersökningar och åtgärder som krävs 
inför byggnation inom kvartersmark utförs vid behov av exploatören. Det åligger 
exploatören att följa de bestämmelser som finns samt utföra och bekosta de eventu-
ella skyddsåtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion. Utform-
ningen av kvartersmark ska ske i enlighet med till detaljplanen tillhörande gestalt-
ningsprogram.

Den nya parkeringsanläggningen i planens östra del, inom hotellkvarteret, kommer 
byggas ut av exploatör i samband med byggnation av hotellet.

Utbyggnad av tekniska anläggningar inom detaljplanen (planbestämmelse E, trans-
formatorstationer, pumpstationer, etc) ansvaras av huvudmannen för respektive 
anläggning.

Planerad förskola byggs av exploatör i samband med övrig byggnation inom kvarte- 
ret. Förskolan planeras förvaltas av privat aktör.
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Anläggningar inom vattenområde
Kommunen ansvarar för utbyggnad och iordningställande av anläggningar inom 
den del av hamnbassängen som i detaljplanen utgör vattenområde (W1). En min-
dre utbyggnad av kajområdet kommer att ske öster om Hoken genom utfyllnad och 
spontning.

Teknisk infrastruktur
Vatten, spill & dagvatten  Varberg Vatten AB

El     Varberg Energi AB

Fiber     Varberg Energi AB samt Skanova AB

Fjärrvärme    Varberg Energi AB

Gas     Varberg Energi AB

Drift och underhåll 
Allmän plats
Kommunen, genom hamn- och gatuförvaltningen, ansvarar för drift och underhåll 
av samtliga områden redovisade som allmän platsmark.

Kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för framtida drift och underhåll (förvaltning) av 
kvartersmark med undantag för tekniska anläggningar som förvaltas av ledningsä-
gare/anläggningsägare.

Det kommunala bolaget Varbergs Fastighetsaktiebolag kommer fortsättningsvis 
förvalta kvartersmarken och befintlig bebyggelse inom kvarteret Campus samt be-
fintligt parkeringshus inom kvarteret Briggen. Driften av den nya parkeringsanlägg-
ningen kommer att ombesörjas av kommunen eller Varbergs Fastighetsaktiebolag.

Ny parkeringsanläggning i planens östra del, inom hotellkvarteret, kommer byggas 
ut av exploatör i samband med byggnation av hotellet. Driften kommer att ombesör-
jas av kommunen eller Varbergs Fastighetsaktiebolag.

Vattenområde
Kommunen, genom hamn- och gatuförvaltningen, ansvarar för drift och underhåll 
inom vattenområde.

Dispenser och tillstånd under genomförandeskede 
Befintlig trädallé längs med Östra Hamnvägen omfattas av det generella biotopskyd-
det och kommer att påverkas av detaljplanens genomförande. Samhällsutvecklings-
kontoret ansvarar för att ansöka om biotopskyddsdispensens hos länsstyrelsen.

Anläggningar i hamnbassängen kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap 
miljöbalken. Kommunen, genom samhällsutvecklingskontoret, har sökt samt bekos-
tat miljötillstånd vilket vann laga kraft 2020-01-27. Tillståndet gäller reparationer 
av kajanläggningar, rivning av kajer, utfyllnader för nya landområden, anläggning 
av slänter och tryckbankar i hamnbassängen, anläggning av bryggor, anläggning av 
pumpstation för dagvatten och anläggning av dagvattendammar i vattenområde. 

Övriga åtgärder inom vattenområdet är inte beslutade men huvudmannen för res-
pektive anläggning är ansvarig för ansökan av erforderliga tillstånd och dispenser. 

Detaljplanen innebär upphävande av strandskyddet inom planområdet, vilket sker i 
samband med planens antagande. 
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Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter 
Planområdet omfattar (hela eller del av) fastigheterna Briggen 4, Briggen 6, Fregat-
ten3, Fregatten 5, Fregatten 6, Getakärr 9:1, Getakärr 9:14 samt Getakärr 1:26. Inga 
mark- eller anläggningssamfälligheter finns inom planområdet.

Samtliga berörda fastigheter, samfälligheter och rättighetshavare inom och i anslut-
ning till planområdet framgår av den till detaljplanen tillhörande fastighetsförteck-
ningen. 

Mark ingående i allmän plats, inlösen
Detaljplanen medför både rättigheter samt skyldigheter för kommunen att, i egen-
skap av huvudman, lösa in mark utgörande allmän plats enligt Plan- och bygglagen. 
Avstående av mark för allmän plats ska regleras i avtal mellan kommunen och be-
rörd privat fastighetsägare, se rubrik Avtal nedan. Följande privatägda fastigheter är 
i detaljplanen till viss del utlagda som allmän plats:

• Fregatten 3 som GATA2

• Getakärr 1:26 som GATA1 

Se tabell nedan under rubriken Fastighetsrättsliga konsekvenser. Övrig mark som 
ska utgöra allmän plats är redan i kommunens ägo.

Mark för annat än enskilt bebyggande – allmän kvartersmark
Detaljplanen möjliggör kombinationer av olika användningar inom kvartersmarken. 
Varje användning redovisas för sig i listan med planbestämmelser och tilldelas en 
färg i plankartan. Den huvudsakliga användningen för kvartersmarken tydliggörs 
med färgläggning av plankartan samt den användning som kommer först i bokstavs-
ordningen.

För vissa av de nya kvarteren inom planområdet kombineras den huvudsakliga 
markanvändningen, bostäder, med mark som ska användas för utbildningslokaler 
eller förskola (planbestämmelserna S1 och S3). Utbildningslokaler och förskola an-
ses som mark för annat än enskilt bebyggande, eller enklare uttryckt allmän kvarter-
smark eller kvartersmark för allmänt ändamål. 

Enligt Plan- och bygglagen ges kommunen möjlighet och skyldighet att lösa in 
allmän kvartersmark. En kombination av sådan användning och en användning för 
enskilt bebyggande, som bostäder, kan innebära problem vid genomförandet då 
rätten till inlösen kan bli oklar. 

Kommunens inlösenrätt av mark för allmänt ändamålet gäller inte om marken ändå 
kan anses säkerställt för det avsedda ändamålet. Det betyder att kommunens rätt 
att lösa in allmän mark upphör att gälla om icke offentligt organ har fått bygglov för 
allmänt ändamål på allmän kvartersmark. Frågeställningen som uppstår är om upp-
hävandet avser endast den del av användningsområdet som bygglovet gäller, eller 
om det gäller för hela användningsområdet. Detta är en fråga som får lösas från fall 
till fall.

För ett genomförande av detaljplanen för Västerport etapp 1 ser kommunen risken 
på grund av ovanstående frågeställning som relativ liten. Byggnation av skola eller 
förskola säkerställs genom avtal mellan kommun och exploatör, bland annat då det 
är ett krav att bygga det allmänna ändamålet för att få förvärva marken av kommu-
nen. Kommunen, genom projekt Västerport, ska även granska exploatörens hand-
lingar innan bygglov söks och beviljas, vilket är ett led i kommunens uppföljning av 
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ställda krav och bevakar säkerställandet av det allmänna ändamålet. När bygglov 
för det allmänna ändamålet har beviljats anses ändamålet säkerställt. Kommunen 
anser att inlösenrätt ska upphävas för hela användningsområdet då huvudändamå-
len för kvarteren är för enskilt bebyggande, det vill säga för bostäder. Ett ytterligare 
resonemang kring att kommunens inlösenrätt ska upphävas även för de resterande 
användningsområdet är att marken ägs av kommunen idag och att kommunens inlö-
senrätt anses upphävas i samband med marköverlåtelsen till exploatören.

Sannolikheten att en 3D-fastighet bildas för det allmänna ändamålet anses vara 
liten då avsikten är att de kombinerade markanvändningarna ska ägas och förvaltas 
gemensamt. Vid en eventuell fastighetsbildning ska, om inte annat överenskommes 
mellan berörda parter, de senast beviljade bygglovshandlingarna ligga till grund för 
fastighetsbildningen. De delar som pekas ut för allmänt ändamål eller är uppen-
bart nödvändiga för ändamålets självständiga bedrivande, ska ingå i fastigheten för 
allmänt ändamål. Ytor som används gemensamt av flera markanvändningsområ-
den och som inte är uppenbart nödvändig för det allmänna ändamålets bedrivande 
behöver inte ingå i fastigheten utan kan istället lösas genom bildande av gemensam-
hetsanläggning och att fastigheten för det allmänna ändamålet ges andel i anlägg-
ningen.

Fastighetsbildning
Den mark som utgör allmän plats i detaljplanen ska genom fastighetsreglering över-
föras till lämplig fastighet ägd av kommunen.

Ambitionen är att få till en varierad bebyggelse inom kvartersmarken, vilket mark- 
anvisningstävlingen legat till grund för. Tanken är att kvarteren ska delas upp i flera 
mindre fastigheter och att fastigheterna har tillgång till gemensamma utrymmen. 
Som en del i kommunens genomförande kan först en exploateringsfastighet med 
olika skiften bildas för de nya bostadskvarteren. Sedan kan successivt nya fastigheter 
bildas enligt föreslagen lottindelning vid försäljning av mark.

För bebyggelse där flera olika markanvändningar tillåts, t.ex. bostäder, centrum, 
parkering etc. är det även möjligt att bilda separata tredimensionella fastigheter 
(3D-fastigheter) eller tredimensionella fastighetsutrymmen (3D-utrymmen) tillhö-
rande fastigheter. För dessa fastigheter behöver nödvändiga rättigheter säkerstäl-
las genom bildande av gemensamhetsanläggningar och/eller servitut för stomme, 
teknisk försörjning utrymningsvägar m.m., för att kunna användas på ett ändamåls-
enligt sätt. 

För att fastighetsbildningen ska kunna genomföras måste fastigheterna, i gränserna, 
uppfylla gällande brandsäkerhetskrav, varför placering av brandväggar ska beaktas 
i samband med projektering av byggnader. Vidare bör separata el-, VA- och ventila-
tionslösningar installeras för att underlätta den framtida förvaltningen av fastighe-
terna. Beaktat ovanstående finns därmed en fördel med att ansökan om bygglov är 
hanterad innan fastighetsbildning i de fall 3D-fastighet eller 3D-utrymme är aktuellt 
att skapa.

För tekniska anläggningar (transformatorstation, pumpstationer, etc.) kan mark 
upplåtas med ledningsrätt eller servitut. I de fall det bedöms lämpligare kan även 
separat fastighet bildas. 

Gemensamhetsanläggningar
Detaljplanen påverkar inga befintliga gemensamhetsanläggningar. 
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I samband med genomförandet av planen ska gemensamma kvartersgårdar för bli-
vande fastigheter (lotterna) inom bostadskvarteren inrättas som gemensamhetsan-
läggningar. I gemensamhetsanläggningarna ska förutom innegårdarna även porti-
ker, gemensamma underjordiska ledningar m.m. ingå. Gemensamma anläggningar 
för de boende som miljörum, cykelrum och/eller lokaler kan även komma att ingå 
i anläggningen. Exploatörerna inom respektive kvarter ansvarar för att gemensam-
hetsanläggning för kvartersgård inrättas och står för kostnaderna av detta.

Gemensamhetsanläggning kan inrättas inom områden som på plankartan är märkt 
med ”g1” såväl som områden som inte är utpekat med markreservat för gemensam-
hetsanläggning. 

Vid tredimensionell fastighetsbildning inom kvartersmark kan vissa gemensamhets-
anläggningar erfordras. Respektive fastighetsägare/exploatör ansvarar för detta i 
samband med lantmäteriförrättning.

Om kvarteren/lotterna eller befintliga fastigheter i ett senare skede avses avstyckas i 
mindre fastigheter kan gemensamhetsanläggningar bildas för fastigheternas gemen-
samma behov. 

Genom att bilda en gemensamhetsanläggning blir berörda fastighetsägare gemen-
samt ansvariga för anläggningens utförande och framtida drift. Gemensamhetsan-
läggningen kan förvaltas antingen direkt av delägarna i gemensamhetsanläggningen 
eller av en särskild bildad samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningarnas 
avgränsning och omfattning kommer att prövas i en anläggningsförrättning. En 
eller flera samfällighetsföreningar kan bildas för gemensamhetsanläggningarnas 
förvaltning, vilket är lämpligt. Anläggningsförrättning prövar både omfattningen av 
gemensamhetsanläggningen och om det finns förutsättningar att över huvud taget 
bilda en gemensamhetsanläggning. Utan stöd av överenskommelse får en gemen-
samhetsanläggning inte inrättas för annan fastighet än sådan för vilken det är av 
väsentlig betydelse att ha del i anläggningen.

Rättigheter (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt) 
Detaljplanen berör inga befintliga ledningsrätter eller officialservitut (fastighetsbild-
ningsservitut). Inom planområdet finns ledningar som saknar formell rättighet och 
ska bevakas i samband med fortsatt planarbete och genomförande av detaljplanen. 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina ledningar och samråda med kommunen 
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende om-
läggning av ledningar bör tecknas innan detaljplanen antas av kommunen, för att sä-
kerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Till följd av planens genomförande blir det nödvändigt att flytta befintliga dagvatten-
ledningar samt flera andra privata ledningar (kyl- och elledningar), se även kapitlet 
Tekniska frågor. 

Vid omläggning av ledning till följd av exploateringen kan ledningsrätt bildas gäl-
lande ledningens nya läge. Privata ledningar på annans fastighet utan rättighet kan 
säkerställas genom bildande av servitut eller ledningsrätt (inom u-område). Vid tre-
dimensionell fastighetsbildning inom kvartersmark ska dessa tillförsäkras behövliga 
rättigheter, som regel torde den mest ändamålsenliga och betryggande lösningen 
vara inrättande av gemensamhetsanläggning eller bildande av fastighetsbildnings-
servitut.

De delar av befintliga allmänna ledningsområden som hamnar på kvartersmark till 
följd av den ny detaljplanen ska säkerställas med ledningsrätt, till förmån för respek-
tive ledningsägare. 
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Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i genomförandeavtalet att exploatören 
utan ersättning ska upplåta ledningsrätt för erforderliga ledningar och nätstationer 
inom kvartersmark till förmån för kommunen, kommunala bolag och privata led-
ningsägare. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa 
kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive 
ledningsägare ansöker om och bekostar ledningsrätt. 

Detaljplanen medger att balkonger och byggnadsdelar får kraga ut över allmän 
plats. För att säkra denna rättighet krävs servitut eller 3D-utrymme. Respektive 
fastighetsägare/exploatör ansvarar för detta i samband med lantmäteriförrättning. 
Detaljplanen medger även att privata dagvattenledningar och stödpålar för byggna-
tion av kvartersmark får underbygga allmän plats. För att säkra denna rättighet ska 
servitutsavtal tecknas med kommunen. Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för 
och bekostar lantmäteriförrättning. Servitutens utrymme beskrivs mer i kapitlet 
Tekniska frågor - Dagvatten och Geoteknik.

Beroende av hur kvartersmarken delas upp i fastigheter kan det bli aktuellt att upp-
låta servitut för att trygga funktioner för berörda fastigheter. Respektive fastighetsä-
gare/exploatör ansvarar för att detta i samband med lantmäteriförrättning.

Samtliga av planens berörda rättighetshavare framgår av detaljplanens fastighetsför-
teckning. 

Gällande rättigheter inom området

• Sv2: servitut för parkeringsanläggning och tillfartsväg på fastigheten Briggen 4 
påverkas inte vid ett genomförande av detaljplanen. Vid en eventuell avstyckning av 
befintligt parkeringshus Briggen ska gällande avlösenavtal fortsätta gälla.

• Sv3: servitut för bilplatser och tillfartsväg belastande fastigheterna Fregatten 3 och 
6 till förmån för kommunens fastighet Falkenbäck 25, påverkas vid ett genomför-
ande av detaljplanen och behöver omprövas.

• Sv4: servitut för järnvägstrafikändamål belastande fastigheten Getakärr 1:26 till 
förmån för Getakärr 7:2, påverkas av vid genomförande av detaljplanen och behöver 
omprövas. 

• Ny1: nyttjanderätt för byggnad, transformator, inom Getakärr 9:14 kommer be-
höva upphävas. 

• Ny2: tillfällig nyttjanderätt för etableringsområde under byggtiden för Varbergs-
tunneln inom Getakärr 1:26, påverkas inte av detaljplanen men detaljplanens ge-
nomförande påverkas av gällande rättighet i den mån att iordningställande av Östra 
Hamnvägen inte kan påbörjas förrän efter att Varbergstunneln är färdig.

Ansökan om lantmäteriförrättning
Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning avseende bildande av 
nya fastigheter lämpliga för de i planen angivna ändamålen. Kommunen ansöker 
också om, och bekostar, fastighetsreglering av allmän platsmark till en lämplig kom-
munalägd fastighet.
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Övriga ansökningar om lantmäteriförrättning och förrättningskostnader regleras i 
genomförandeavtal mellan respektive exploatör och kommunen. Berörda lednings-
havare ansvarar för att ansöka om, och bekosta, ledningsrätt för att säkerställa 
underjordiska ledningar och tekniska anläggningar inom kvartersmark.

För vidare beskrivning av ansvar för ekonomiska konsekvenser, läs mer under rubri-
ken Ekonomiska frågor.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Berörd fastighet Konsekvenser
Briggen 4

(kommunal)

Area: 
9 794 m²

Ett genomförande av planförslaget innebär att fastigheten erhåller 
plannytta i form av byggrätter för hotell, centrumändamål, bostäder 
samt parkeringshus. 

- Kvartersmark: 6 892m²

Del av fastigheten planläggs för allmän plats i form av huvudgata, lokal-
gata och torg. 

- Allmän platsmark: 2 902 m²

Briggen 6

(kommunal)

Area: 
2 860 m²

Ett genomförande av planförslaget innebär att fastigheten erhåller 
plannytta form av byggrätter för hotell, centrumändamål samt bostä-
der, planen medger även byggrätt för teknisk anläggning (transforma-
tor). 

- Kvartersmark: 1081 m²

Del av fastigheten planläggs för allmän plats i form av gata och torg. 

- Allmän platsmark: 1 779 m²

Fregatten 3

(privat)

Area: 
3 684 m²

Ett genomförande av planförslaget innebär att fastigheten erhåller 
plannytta i form av en något utökad (högre tillåten byggnadshöjd) 
byggrätt för hotell samt centrumändamål. 

- Kvartersmark: 3 336 m² 

Del av fastigheten planläggs för allmän plats, lokalgata. Denna mark 
är i gällande plan reglerad som kvartersmark med tillåten användning 
omfattande parkering (utfart) samt lastning.

- Allmän platsmark: 348 m²

Fregatten 5

(kommunal)

Area: 
641  m²

Ett genomförande av planförslaget innebär att fastigheten erhåller 
plannytta i form av byggrätt för bostäder och centrumändamål. 

- Kvartersmark: 452 m²

Del av fastigheten planläggs för allmän plats i form av lokalgata. Denna 
mark är i gällande plan reglerad som kvartersmark med tillåten an-
vändning omfattande kontor, restaurang, hantverk och handel

- Allmän platsmark: 189 m²
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Fregatten 6

(privat)

Area: 
1 023 m²

Ett genomförande av planförslaget innebär att fastigheten fortsatt är 
planlagd som kvartersmark för parkeringsanläggning.

- Kvartersmark: 1 023 m²

Getakärr 9:1

(kommunal)

Area: 
1 195 110 m²

Varav 13 567 m² inom 
planområdet

Ett genomförande av planförslaget innebär att fastigheten erhåller 
plannytta i form av byggrätt för bostäder och centrumändamål. 

- Kvartersmark: 2 205 m²

Del av fastigheten planläggs för allmän plats i form av lokalgata och kaj.

- Allmän platsmark: 3 060 m²

Del av fastigheten planläggs som vattenområde i form av öppet vatten.

- Vattenområde: 8 302 m²

Getakärr 9:14

(kommunal)

Area: 
94 784 m²

Varav 58 765  m² inom 
planområdet

Ett genomförande av planförslaget innebär att fastigheten erhåller 
plannytta i form av byggrätt för bostäder, centrumändamål samt utbild-
ningslokaler. Vidare medges viss handel samt besöksanläggning samt 
kontor. 

- Kvartersmark: 20 034 m²

Del av fastigheten planläggs för allmän plats i form av lokalgata och kaj.

- Allmän platsmark: 38 731 m²

Inom fastigheten (Campus-området) finns u-område med möjlighet att 
bilda ledningsrätt.

Getakärr 1:26

(privat)

Area: 
27 702 m²

Varav 581 m² inom 
planområdet

Ett genomförande av planförslaget innebär att del av fastigheten plan-
läggs för allmän plats i form av huvudgata. Denna mark är i gällande 
plan reglerad som kvartersmark med tillåten användning omfattande 
järnvägsändamål.

- Allmän plats: 581 m²
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Avtal
Befintliga arrenden inom kommunalt ägd mark som påverkas av detaljplanen redo-
visas i tabell nedan. 

Avtal mellan kommun och exploatör
Enligt PBL ska kommunen redovisa vilka avtal som i samband med detaljplanens 
genomförande ska tecknas och dess huvudsakliga innehåll. Innehåll kan vara ut-
byggnad av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt med mera. 

Följande avtal ska upprättas som ett led i markanvisningsprocessen och markanvis-
ningstävlingen för att genomföra planen:

• Markanvisningsavtal

• Genomförandeavtal

• Marköverlåtelseavtal 

• Parkeringsavtal

Markanvisningsavtal avses tecknas mellan kommunen och berörda exploatörer före 
detaljplanen antas, men kan avtalas även efter ett antagande. Avtalet ger exploatö-
ren ensamrätt att under en begränsad tid och under vissa givna villkor förhandla 
med kommunen om marköverlåtelse. Avtalet reglerar de övergripande villkor som 
ligger tillgrund för de mellan parterna kommande avtal (genomförandeavtal, markö-
verlåtelseavtal och parkeringsavtal). Där kommunalägd kvartersmark inte varit med 
i någon markanvisningstävling kan markanvisningsavtal komma att tecknas efter 
detaljplanens antagande.

Genomförandeavtalet ska bland annat reglera åtaganden samt kostnad- och an-
svarsfördelning för byggnation inom markanvisningsområdet som en del i genom-
förandet av detaljplanen. Avtalet innehåller villkor om exploatörens byggnation i 
tid och utformning vilket medför att planens genomförande säkerställs ekonomiskt 
och tidsmässigt samt att intentionerna avseende hållbarhet och gestaltning inom 
kvartersmark  säkerställs. Dessutom regleras samordningen avseende utbyggnad 
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av kvartersmark och allmän plats. För exploatören innebär avtalet att exploatörens 
åtaganden och kostnader för planens genomförande tydliggörs och att exploatören 
känner till kommunens intentioner avseende utbyggnad av allmän plats med mera. 
Genomförandeavtalet med hotellexploatören ska även innehålla krav på åtgärd för 
att minska risk för fågelkollisioner.

Marköverlåtelseavtalet reglerar kommunens överlåtelse av kvartersmark, respekti-
ve kvarterslott, till exploatören. Avtalet omfattar köpeskilling, betalning och tillträde 
samt fastighetsrättsliga gemensamma och nödvändiga lösningar. Gemensamma 
lösningar avser bland annat bildande av kvartersgemensamma innegårdar. Mark-
överlåtelseavtalet tecknas under förutsättning att genomförandeavtal har tecknats.

Parkeringsavtal tecknas mellan kommunen och exploatörerna inför bygglov. Par-
keringsavtalet redovisar hur parkeringsbehovet enligt gällande norm ska tillgodoses 
vid bygglovsprövningen.  

Genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och parkeringsavtal ska tecknas mellan 
kommunen och berörda exploatörer tidigast när planen vunnit laga kraft.

Avtal avseende boende med särskild service ska eventuellt upprättas mellan social-
förvaltningen och den exploatör som avser bygga sådant särskilt boende. 

För vissa exploatörer kan del av deras lägenhetsbestånd av hyresrätter komma att 
upplåtas till socialförvaltningen om behov finns. Hyresavtal avseende reglering av 
standard, hyres-nivå och antal lägenheter ska tecknas mellan exploatören och social-
förvaltningen inför första uthyrningstillfället. 

Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare/kommunala bolag
Kommunen ska träffa avtal om inlösen av allmän plats med ägarna av fastigheterna 
Fregatten 3 och Getakärr 1:26. Områdena avses överföras till kommunens fastighet 
Getakärr 9:14 genom fastighetsreglering.  Överenskommelse om fastighetsreglering 
ska vara tecknad innan detaljplanen antas.

Kommunen ska med ägaren till Fregatten 3 och 6 omförhandla gällande servitutsav-
tal, Sv2, samt arrendeavtal, 11207. Avtalen stämmer inte överens med dagens förut-
sättningar och kommer att påverkas ytterligare av planens genomförande. Avtalen 
ska vara tecknade innan detaljplanen kan antas.  

Kommunen ska träffa avtal med Varberg Fastighetsaktiebolag angående rivning av 
färjeterminal, åtgärd för att minska buller från fläktrum inom Campus kvarter, om- 
byggnad av befintlig parkeringsanläggning, byggande av ny parkeringsanläggning, 
upplåtelse av parkeringsanläggning, med mera. Avtal för åtgärd för att minska buller 
från fläktrum inom Campus ska träffas innan detaljplanen antas. Åtgärden ska vara 
genomförd av Varbergs Fastighetsaktiebolag innan genomförandetiden för kvarter B 
startar, det vill säga innan 2024-01-01. 

Avtal med ledningsägare
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina ledningar och rättigheter samt samråda 
med kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Inn-
an detaljplanen antas ska avtal avseende hantering (omläggning, borttagande eller 
hantering vid kvarlämnande) av ledningar tecknas mellan respektive ledningsägare 
och kommunen för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt 
ansökan om ledningsrätt.



98 (103)

Tekniska frågor
Gator och trafik 
Ett genomförande av detaljplanen förutsätter utbyggnad av allmän platsmark. Gator 
och allmänna platser projekteras och iordningställs av kommunen. Projektering 
beräknas ske under 2019 – 2021 och utbyggnaden under 2021 – 2026. Utbyggnaden 
är beroende av lagakraftvunnen detaljplan. Färdigställandet av den allmänna plats-
marken kommer att ske efterhand som utbyggnaden av kvartersmarken sker.

Tillfart till planområdet sker via Östra Hamnvägen. Östra Hamnvägen påverkas 
av ledningsarbeten som krävs för områdets utbyggnad och kommer att byggas om 
och förses med gång- och cykelväg på båda sidor. Utbyggnad av Östra Hamnvägen 
ska ske i samråd med Trafikverket och projekt Varbergstunneln. Den mark som ska 
inlösas för ombyggnad av Östra Hamnvägen kan tillträdas först efter utbyggnaden 
av Varbergstunneln har färdigställts då Trafikverket har nyttjanderätt för dess ytor 
under byggtiden.

Befintliga träd längs med Östra Hamnvägens östra sida omfattas av biotopskydd och 
påverkan på dessa kommer hanteras vid ansökan om dispens från biotopskydd.

Parkering
Befintligt parkeringshus inom planområdet kommer behöva åtgärdas i samband 
med genomförande av planen och utbyggnad av allmän plats och allmänna anlägg-
ningar. Bland annat kommer markparkeringsytan runt anläggningen att försvinna, 
transformatorstation installeras inom anläggningen samt in- och utfarter justeras. 
Dessutom kommer fasaden mot väst behöva åtgärdas för att parkering inom anlägg-
ningen inte ska påverka angränsande bostadsbebyggelse. Dessa åtgärder utförs av 
Varbergs Fastighetsaktiebolag i samråd med kommunen och Varberg Energi AB.

Inom planområdets östra del ska en ny parkeringsanläggning byggas med cirka 500 
parkeringsplatser och cykelparkering. Anläggandet av parkeringsanläggningen sker 
i samband med byggnationen av nytt hotell då hotellet ska ligga vägg i vägg samt 
nyttja ytor under och ovan parkeringsanläggningen. För parkeringsanläggningen 
avses 3D-fastighet bildas vilket ska ägas och förvaltas av kommunen eller Varbergs 
Fastighetsaktiebolag. Inom parkeringsanläggningen ska en pumpstation för spillvat-
ten samt en transformatorstation anläggas. Ett skyddsrum ska även anläggas inom 
parkeringsanläggningen. Skyddsrummet ska ersätta det skyddsrum som revs i sam-
band med rivningen av färjetrafikens incheckningsbyggnad.

Inom den nya kvartersmarken för hotellet och bostäder får bilparkering inte anord-
nas. Parkeringsbehovet inom dessa kvarter ska lösas inom den nya parkeringsan-
läggningen vid hotellet. Exploatören ska genom parkeringsfriköp (avtal med kom-
munen) erlägga parkeringsavlösen för det antal platser som krävs för att tillgodose 
parkeringsbehovet för exploatörens byggnation inom fastigheten. Parkeringsavlösen 
ska bidra till anläggningskostnaderna för att tillgodose de parkeringsplatser som 
behövs för fastighetens be hov. Utöver den erlagda lösen tillkommer en månatlig 
kostnad för den boende eller den verksamhet som nyttjar en bilplats.

Tillgänglighetsparkeringar för personer med funktionsvariationer kommer att till-
godoses inom allmän platsmark inom rimligt avstånd från bostaden. Parkeringarna 
kommer att anläggas av kommunen när behov finns. 

Den nya parkeringsanläggningen byggs ut tidigt. Detta då anläggningen innehåller 
viktiga funktioner för områdets försörjning så som pumpstation och transformator-
station samt då anläggningen avses försörja områdets bilparkeringsbehov. 
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Vatten, spillvatten och dagvatten
Planområdet ingår i verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. För den 
planerade bebyggelsen krävs att befintligt ledningsnät ersätts inom, och i direkt an-
slutning till, planområdet. Befintliga som nya fastigheter ska anslutas till lednings-
nätet. 

Om någon fastighet erfordrar ett högre vattentryck än det som VA-huvudmannen 
kan leverera för högsta tappställe kan tryckstegring komma att krävas. Det är res-
pektive fastighetsägares ansvar att bekosta och ombesörja sådana tekniska lösning-
ar. 

VA-huvudmannen, Varberg Vatten AB, ansvarar för att bygga ut ledningar inom 
allmän platsmark medan respektive exploatör bekostar ledningsdragning inom 
kvartersmark. För de nya bostadskvarteren kommer en anslutning för VA att tillska-
pas för respektive kvarter. Ledningarna fördelas sedan från anslutningspunkt till de 
olika fastigheterna inom kvarteret. Det allmänna ansvaret för ledningarna upphör i 
kvartersgräns. Ledningarna inom kvarteret ska ingå i gemensamhetsanläggningen 
för kvartersgården och förvaltas gemensamt av fastighetsägarna, läs mer under rub-
riken Gemensamhetsanläggningar. 

Inför byggnation ska berörd exploatör/fastighetsägare kontakta VA-huvudmannen 
för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. Kost-
naden för vatten och spillvatten tas ut genom anslutnings- och driftavgifter enligt vid 
betalningstillfälle gällande VA-taxa. Minst 3 månader före önskad inkoppling till det 
allmänna ledningsnätet ska en VA-anmälan lämnas till Vatten- och Miljö i Väst AB 
(VIVAB).

Privata dagvattenledningar får anläggas under marknivå på allmän platsmark då 
bebyggelse inom kvartersmark anläggs fram till fastighetsgräns. Utrymmet är be-
gränsat till 0,5 meter från fastighetsgräns i bredd och från marknivå ner till 2 meters 
djup i höjdled. Rättigheten att anlägga dagvattenledningar inom allmän plats säker-
ställs med servitut och avtal med kommunen. Anläggande av allmänna ledningar/
anläggningar får inte komma till skada. Tillstånd ska begäras från hamn- och gatu-
förvaltningen vid framtida underhåll och reparation som innebär schaktning och 
grävning i den allmänna platsen.

Brandvatten
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Varberg Vatten AB. 
Brandposter byggs ut i samband med att ledningsnätet för VA byggs ut. Brandpos-
terna ska vid ett genomförande av planförslaget klara kraven om erforderligt flöde, 
avstånd mellan brandposter och vattentryck enligt VAV P83. Kraven innebär bland 
annat att avståndet får vara som mest 150 meter mellan brandposterna. 

I de fall högre vattentryck önskas i brandvattenposterna får det ordnas och bekostas 
av exploatören/fastighetsägaren.

Trädplantering i anslutning till ledningar
Vid trädplantering gäller i normalfall att träd ska placeras utanför ledningens 
skyddsområde. Om detta inte är genomförbart ska så kallade rotspärrar anläggas, 
vilka i möjligaste mån ska förhindra att trädrötter når ledningarna. Vid plantering av 
träd inom kvartersmark i angränsande mot allmän plats där allmänna ledningar kan 
förekomma, ska fastighetsägaren/exploatören bekosta anläggandet för rotskydd. 
VA-huvudmannen ska alltid tillfrågas och dialog ska föras om vad som är genomför-
bart inom ledningens skyddsområde. 
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Avfallshantering
Vatten och Miljö i Väst AB har det övergripande ansvaret för insamling och be-
handling av avfall från hushållen i Varbergs kommun. Fastighetsägare ansvarar för 
avfallshanteringen inom den egna fastigheten. Det vill säga fastighetsägaren ansva-
rar för att det finns ett lämpligt insamlingsställe, avfallsutrymme, som är tillräckligt 
stort och att den fungerar. Regler om avfallshantering finns främst i miljöbalkens 15 
kapitel och avfallsförordning (2011:927) men även råd och krav i de lokala föreskrif-
terna ska följas. 

Läs mer om avfallsutrymmenas utformning och placering under Planförslag - Tek-
nisk försörjning - Avfallshantering. 

El, fiber, gas och fjärrvärme
Varberg Energi AB ansvarar för utbyggnad av nytt ledningsnät för fjärrvärme, gas, el 
och fiber inom området samt för att delar av befintliga ledningar flyttas och anpassas 
till den nya stadsdelen. Varberg Energi AB ansvarar även för anläggande av nya samt 
flytt av befintliga transformatorstationer. 

Anslutningspunkt anvisas vid fastighetsgräns. För de nya bostadskvarteren kom-
mer en anslutningspunkt redovisas för respektive kvarter. Anslutningspunkt anvisas 
gemensamt med anslutningspunkten för VA-nätet. Av tekniska skäl kan ytterligare 
anslutningspunkter tillkomma för vissa kvarter.

Tillgänglighet för räddningstjänst
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området i samråd med 
Räddningstjänst Väst. Avståndet mellan körbar väg och byggnadernas entréer får 
inte överstiga 50 meter. Exploatören/fastighetsägaren ska redovisa att åtkomlighe-
ten för räddningstjänstens fordon är säkerställd i samband med bygglovsansökan. 
Om tillgängligheten inte kan säkerställas krävs att byggnaderna dimensioneras för 
utrymning utan räddningstjänstens medverkan. Det innebär bland annat särskilda 
krav på dimensionering och utformning av trapphus, antal oberoende utrymnings-
vägar samt byggnadens bärighet. 

Markmiljö
Eftersom föroreningar har påträffats i marken har kommunen lämnat in en anmä-
lan om efterbehandlingsåtgärd till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs 
kommun. Saneringsanmälan har godkänts av tillsynsmyndigheten och arbetena har 
påbörjats.

Varbergs kommun ansvarar för att sanera de påträffade föroreningar inom planom-
rådet samt återfylla med rena massor. I detta ingår sanering av de ytliga lagren samt 
identifierade ”hotspots” så att bostäder (känslig markanvändning, KM) medges. Om 
eventuella restföroreningar lämnas kvar kommer detta föregås av en fördjupad mil-
jö- och hälsoriskbedömning med förslag på skyddsåtgärder eller restriktioner. Miljö- 
och hälsoskyddsförvaltningen ska informeras om resultatet av saneringsarbetet. 

Kommunen ska inför försäljning av kvartersmark för bostadsändamål ombesörja 
ytterligare markundersökningar för att säkerställa markens lämplighet inför byggna-
tion. Påträffas föroreningar i samband med dessa undersökningar ska kommunen 
bekosta de avhjälpandeåtgärder som krävs för sanering av påträffade föroreningar. 

På plankartan finns en bestämmelse om att startbesked inte får ges för byggnation 
förrän markens lämplighet har säkerställt genom avhjälpande åtgärder så att accep-
tabla föroreningsnivåer med avseende på tillåten markanvändning erhållits.

Om djupare ingrepp, exempelvis källare, avses utföras åligger det respektive exploa-
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tör/fastighetsägare att vidare utreda markmiljöförhållandena samt ombesörja och 
bekosta eventuella saneringsåtgärder. 

Byggnation mot Västkustbanan
Projekt Varbergstunneln och dess byggnation av järnvägstunnel i anslutning till 
planområdet medför begränsningar av framförallt tillgängligheten i gatunätet. Innan 
Västkustbanan är förlagd i tunnel krävs, med hänsyn till risker på grund av farliga 
godstransporter på järnvägen, särskilda åtgärder (fasadutförande, placering av 
nödutgångar) vid uppförande av nya byggnader inom 50 respektive 150 meter från 
Västkustbanan. För beskrivning av åtgärder se rubrik Planeringsförutsättningar- 
Hälsa och säkerhet – Risk.

Genomförandet av bostadskvarteret längst mot nordöst och ny byggnation inom 
fastigheten Fregatten 5 senareläggs med kravet att startbesked ges först när järn-
väg har förlagts i tunnel eftersom kvarteret är utsatt för risk avseende buller från 
järnvägen. Åtgärder för att anpassa en bostadsbyggnad till detta under de år som är 
kvar innan tåget förläggs i tunnel skulle vara fördyrande och begränsa utformningen 
markant.

Buller 
Utförd bullerutredning redovisar konsekvenserna i olika genomförandesteg vilket 
regleras med olika genomförandetider. I genomförandesteg 1 där genomförandeti-
den börjar löpa i samband med detaljplanens laga kraft-datum kan hotell och par-
keringshus byggas. Även campus, P-hus Briggen, Fregatten 3 och Hoken inkluderas 
i det första genomförandesteget. I genomförandesteg 2 börjar genomförandetiden 
löpa 2024 då befintlig hamnverksamhet inom Industrihamnen har flyttat till Fare-
hamnen. Inom detta genomförandesteg kan vissa av kvarteren för bostadsbebyggel-
se påbörjas. I genomförandesteg 3 börjar genomförandetiden löpa 2025 då järn-
vägen förlagts i tunnel. Då kan resterande kvarter för bostadsbyggnation påbörjas. 
Hänsyn har även tagits till ökad fordonstrafikbelastning. 

Exploatören/fastighetsägaren ska i samband med bygglovsansökan redovisa mer de-
taljerade bullerberäkningar samt förslag till bullerdämpande åtgärder för att säker-
ställa att tillämpliga riktvärden följs. 

Om byggnation av järnvägstunneln skulle komma att försenas åligger det exploatö-
ren/fastighetsägaren att utföra och bekosta de bullerdämpandeåtgärder som krävs 
för att anpassa en bostadsbyggnation under de år som är kvar innan järnvägstrafiken 
förläggs i tunnel. 

Geoteknik
En geoteknisk utredning/kompletterande PM (Sweco 2019-10-25) har tagits fram 
med förslag till åtgärder för byggnation inom planområdet. Enligt utredningen kom-
mer alla nya byggnader och tyngre konstruktioner inom planområdet att behöva 
grundläggas genom pålning. För byggnation inom kvartersmark tillåts stödpålar 
anläggas under marknivå på allmän platsmark under förutsättning att allmänna 
anläggningar inte skadas. Utrymmet är begränsat till 0,5 meter från fastighetsgräns 
i bredd och från marknivå ner till 2 meters djup i höjdled. Från 2 meters djup ner till 
berg breddas utrymmet till max 3 meter från fastighetsgräns. Utrymmet får utökas 
till även 4 meter från fastighetsgräns vid berg, men endast under de gator som är 
bredare än 10 meter. Rättigheten för stödpålning in under allmän plats ges genom 
servitut och avtal med kommunen. Tillstånd ska begäras från hamn- och gatuförvalt-
ningen vid framtida underhåll och reparation som innebär schaktning och grävning i 
den allmänna platsen. 
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Inför byggnation kan nödvändiga och detaljerade geotekniska utredningar komma 
att krävas vilket utförs och bekostas av exploatören/fastighetsägaren. Ytterligare 
utredningar kan även komma att krävas för anläggningar inom allmän plats, såsom 
t ex för kajpromenaden och utfyllnad. För detta ansvarar hamn- och gatuförvalt-
ningen. 

Arkeologi
Inga kända fornlämningar finns inom området. Om en fornlämning påträffas under 
grävning eller annat arbete ska arbetet omedelbart avbrytas och förhållandet ome-
delbart anmälas till länsstyrelsen.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kalkylen bedöms i dagsläget ge ett visst överskott för kommunen. Arbetet pågår med 
kalkylen och den kommer förfinas, risken för negativ kalkyl bedöms som liten. I nu 
föreliggande kalkyl är det medräknat en viss del oförutsedda kostnader. 

Utöver vad som nedan anges för enskilda förvaltningar och kommunala bolag kom-
mer kommunen få kostnader för utbyggnad och drift av anläggningar inom planom-
rådet som ännu inte beslutats fullt ut. Därmed har heller inte kostnaderna fördelats 
på enskilda förvaltningar och bolag. Detta avser kostnader för permanenta samt 
semi-permanenta skydd mot högt vatten, kostnader för åtgärder inom befintliga 
byggnader samt kostnader för rivning av befintlig byggnad och anläggande av ny 
bebyggelse på Hoken. 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får kostnader för projektering och utbyggnad av allmän plats och 
flytt av befintliga ledningar, pumpstationer och transformatorstationer. Kommunen 
kommer även belastas av kostnader för inlösen av allmän platsmark, uppsägning av 
berörda arrenden, marksanering, investering i ny parkeringsanläggning, lantmäteri-
förrättningar, markhöjning, mark- och geotekniska utredningar. Därutöver tillkom-
mer kostnader för anläggande av nytt skyddsrum inom planområdet.

Kommunstyrelsen får inkomster till följd av försäljning av kvartersmark till exploa- 
törer. Därutöver får kommunen intäkter genom avtal om parkeringsfriköp med 
exploatörer och fastighetsägare för finansiering av ny parkeringsanläggning.

Hamn- och gatunämnden
Hamn- och gatunämnden får kostnader för framtida drift- och underhåll av allmän 
plats inom planområdet, såsom gator, torg och kajer.

Hamn- och gatunämnden får inkomster genom upplåtelse av offentlig plats, såsom 
exempelvis upplåtelse av mark för uteserveringar med mera. 

Varberg Vatten AB/Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB)
Detaljplanen föranleder utbyggnad, ombyggnad och flytt av ledningar med mera. 
Varberg Vatten AB får kostnader för utbyggnad av allmänna VA-nätet med tillhöran-
de anordningar för drick-, spill- och dagvatten inom planområdet. Vatten och Miljö i 
Väst AB får inkomster i form av anläggnings- och anslutningsavgifter.

Varberg Energi AB
Detaljplanen föranleder utbyggnad, ombyggnad och flytt av ledningar med mera. 
Varberg Energi AB får kostnader för utbyggnad av allmänna ledningar för el, fiber, 
gas och fjärrvärme. Varberg Energi får inkomster via anslutningsavgifter.
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Varbergs Fastighetsaktiebolag
Varbergs fastighetsaktiebolag får kostnader för utbyggnad och drift av anläggningar 
inom kvarteret Campus och däribland kostnad för åtgärdande av befintligt fläktrum. 

Varbergs Fastighetsaktiebolag får kostnader för ombyggnad av befintligt parkeringshus 
samt för byggnation av ny parkeringsanläggning inom planområdet inklusive framtida 
drift- och underhållskostnader. Marköverlåtelse och övriga åtaganden enligt genomför-
andeavtal med exploatören av parkeringsanläggningen.

Bolaget får inkomst genom uthyrning av parkeringsplatser till boende och verksamhe-
ter.   Detta gäller för såväl befintlig som ny parkeringsanläggning. Bolaget finansiering 
av den nya parkeringsanläggningen hanteras genom hyresavtal med kommunstyrelsen. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av respektive fastighetsägare. 

Kommunen behöver träffa avtal med ägarna av Fregatten 3 samt Getakärr 1:26 angå-
ende avstående av allmän plats. Avtal ska träffas innan detaljplanen antas.

Fastigheterna ägs av:

Fregatten 3   Kommanditbolaget Fregatten

Getakärr 1:26   Jernhusen Fastigheter AB

Ekonomiska konsekvenser för exploatörerna
Exploatörerna belastas av kostnader för förvärv av kvartersmark samt för grundlägg-
ning, byggnation och övriga åtgärder inom kvartersmark. Därutöver tillkommer kost-
nader för bygglov, parkeringsfriköp, bildande av gemensamhetsanläggning, eventuellt 
kompletterande utredningar samt anläggnings- och anslutningskostnader för el, fiber, 
gas, fjärrvärme, VA med mera. Exploatörerna kan även få kostnader för ytterligare 
fastighetsbildning och bildande av servitut samt eventuell utökad marksanering vid 
byggnation av källare.

Ekonomiska konsekvenser för ledningshavare
Ledningshavare kan få kostnader för säkerställande av ledningsrätt inom kvarters-
mark.

Planavgift
Planläggningen bekostas av Varbergs kommun genom kommunstyrelsen. 

Medverkande
Planförslaget har tagits fram av planenheten, stadsbyggnadskontoret, genom  
Annika Eklöv, Sten Hedelin, Johan Thein och Karl Samuelsson, planarkitekter i 
Varbergs kommun samt Adam Västernäs, Gunnar Håkansson, Marlene Bro, Paula 
Widmark och Karin Edeskog från Norconsult AB. Projektmedarbetare samt repre-
sentanter från flera förvaltningar i Varbergs kommun har deltagit i planarbetet. 

Claus Pedersen                           Annika Eklöv   Karl Samuelsson

Planchef                                       Planarkitekt   Planarkitekt


