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Det är platserna och människorna som
gör staden! Med Västerport blir havet en
självklar del av Varbergs stadsliv.

PULKA

Som boende i Varberg ska det vara självklart att
uppleva havet varje dag. Visuellt skapas raka
siktlinjer mot hamnen som påminner att havet är nära medan den fysiska närheten skapas
genom härliga stråk som lockar en till ett rikt
utbud av aktiviteter och platser vid havet. Kajen blir stadsdelens och hela Varbergs storslagna front men lika stor betydelse lokalt får den
skyddade gränden utformad som en sekvens av
upplevelser längs ett lekstråk – Barnens boulevard. Stråket är tillgängligt, men är en tydligt
allmän plats.
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Det finns en finmaskighet och en mänsklig
skala i Varberg idag som återspeglas i kajkvarteren. Gator och stråk som följer en tydlig hierarki från stadsboulevard till kvartersgator,
parkgator, gränder och så givetvis kajen. Allra
viktigast för att uppnå detta är att det finmaskiga och lättorienterade gatunätet som ger förutsättningar för måluppfyllelsen med blandning,
grön stadsmässighet och attraktiv täthet för
Västerport. Platserna inramas av målpunkter
och aktiviteter som inbjuder till vistelse och
ger en variation av upplevelser. Strukturen är
ett helhetsgrepp som ger förutsättningar
för måluppfyllelsen med blandning, grön
stadsmässighet och havsnära urbanitet i
det nya Västerport.
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PLATSER VID HAVET

STADSKÄRNAN VÄXER MOT HAVET
Platsidentitet skapas inte genom att bara
namnge en plats på kartan, goda lägen
formas av staden självt: dess stråk och
målpunkter som skapar livskvalitet och
möten mellan människor. Det är i mellanrummen som stadslivet utspelar sig
- i stadens torg och parker, i intensiva
stadsgator och promenadstråk såväl som i
gränder och gaturum.
Viktigt när staden växer är att mötet mellan befintliga Varberg och stadsdelen Västerport upplevs som helt självklar. Västerports framsida är
mötet med vattnet, som sträcker sig från färjeterminalen i söder och 600 meter norrut. För att
utnyttja det vattennära läget har kajen delats
upp i ett antal olika zoner som ger ett varierat
möte med vattnet, både vad gäller funktioner

och upplevelser. Hamntorget är den självklara
platsen för folksamlingar och evenemang. Här
ligger publika byggnader med program som aktiverar platsen. Ett nytt stadsbad ute på piren
erbjuder varmbad inne och ute, en ny surfbassäng och surfcenter låter Varbergs kända surfkultur få en självklar plats i stadsdelen. Ett allaktivitetshus - Växthuset ligger i anslutning
till Hamntorget och vid Växtplatsen precis
intill lägger turbåtarna för djuphavsfiske till.
Fiskbutiken som idag finns i hamnområdet föreslås inrymmas tillsammans med kaféer och
små butiker i de nya paviljongerna som byggs på
markparkeringen vid Sjöallén.
Mitt genom Västerport skapas en ny nord-sydlig koppling, Barnens boulevard, som är ett
trafiktryggt och vindskyddat gaturum med
lägre bebyggelse och radhus. Barnens boule-

vard förbinder Societetsparken i söder med
nya Hamnparken i norr. Längs detta offentliga men småskaliga stråk ligger områdets två
förskolor, campusområdets nya Kunskapstorg
samt mindre platsbildningar för bostadsnära
lek och spontanidrott. En ny skola föreslås också ligga i Hamnparken precis i fonden på Barnens boulevard. Östra Hamnvägen föreslås
rätas ut i norr, något som stärker känslan av
gata snarare än väg. Attraktiva bottenvåningar
med inslag av handel föreslås längs denna nya
Östra Hamngatan och på Västra Vallgatan båda får mer central betydelse i den nya strukturen och blir viktiga stråk mellan nya stationen och den befintliga stadskärnan.
I medborgardialogen uttrycktes en önskan om
att Västerport ska vara för alla Varbergsbor.
Översatt till stadsstruktur innebär det att det

ska vara lätt att röra sig till och från den nya
stadsdelen. Om målet är att göra Västerport
och havet tillgängligt för alla Varbergsbor är
det naturliga att förlänga befintliga gator ner
mot vattnet. Orienterbarheten säkras och mötet med staden blir helt självklar. Flödespotentialen är högst i Västerports södra delar där
stadsdelen tydligt kopplar till den gamla stadskärnan. Intensiteten avtar däremot i norra delen på grund av att de öst-västliga kopplingarna inte är lika starka. Denna skillnad mellan
intensitet och lugn är en kvalitet att jobba med
och inte mot.
Kvartersmåtten bygger på måtten i Varbergs
befintliga stadskärna. Kvarteren i förslaget är
indelade i flera fastigheter och tätheten är relativt hög. Byggnadshöjden variera mellan ungefär två och sex våningar och arkitekturen upp-

visar en materialmässig variation med såväl
trähus som putsade byggnader och tegelbyggnader. En gemensam karaktär är sadeltaket och
de förekommande gavelfälten, ett stadsbyggnadsmotiv vi tagit fasta på i Västerport.
Tvärkopplingarna syr ihop Västerport med
Varberg. Viktigaste kopplingen från stadskärnan är flanörstråket som kopplar Varbergs
torg via Kyrkogatan och Södra Hamnvägen
till Societetsparken, via Sjöallén och Hamntorget. Denna viktiga koppling får tydligare kanter, dels mot den utökade Engelska parken,
dels längs Sjöalléns norra sida där lägre paviljonger och ett nytt studentbostadshus vid campusområdet gör stråket mer dubbelsidigt och
kommersiellt gångbart. Magasinsgatan blir
den självklara kopplingen mellan stationsområdet och Västerport och är något bredare för

att skapa siktlinjer från stationen direkt mot
kajens djuphamn och solnedgångar över havet.
Kajen korsas i mitten av ett grönblått stråk där
Getakärrs grönyta utvecklas och förlängs in
i området och ner mot vattnet. Den nya Kärrleken samlar ett högklassigt leklandskap med
marint tema, gröna inslag och dagvattenbäddar som mynnar i ett saltvattensakvarium vid
kajen. Vid Garvaregatan föreslås en framtida
brokoppling över spårens tråg för att tillgängliggöra Hamnparkens rekreation och natur för
boende i Varbergs norra delar.
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Ett sammanhängande gatunät med folkliv

Bilden visar en integrationsanalys, det vill säga en analys av hur väl nätet för gående hänger samman - något som i forskning visat sig påverka gångflöden. Ju mer sammanhängande gator, desto större potential för höga gångflöden. Gatunätet
i södra delarna av Västerport hänger väl samman med det befintliga rutnätet i stadskärnan vilket skapar bra potential
för höga flöden här. De raka, direkta gatorna mellan befintliga staden och Västerport skapar också bra orienterbarhet.
Västerport och havet kommer därför upplevas som nära och tillgängligt från den befintliga stadskärnan.
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Östra Hamnvägen görs om till Östra Hamngatan - en stadsgata kantad av bebyggelse med mycket verksamheter i bottenplan.
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Närhet till många människor skapar stadsliv
Raka och tydliga stråk skapar närhet och gör Västerport
till en självklar del av Varberg. En mångfald av platser
skapar en stark identitet och utgör viktiga mötespunkter
för boende i Västerport — och hela Varberg.
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Analysen visar tätheten, mätt som antal personer inom 500 meter från varje ruta i bilden. Närhet till många andra
människor är stadens själva grundfunktion och skapar förutsättningar för viktiga urbana kvaliteter som folkliv och
tillgång till handel och service inom gångavstånd. När Västerport är färdigbyggt växer Varbergs täta kärna mot havet.
Tätheten tillsammans med det sammanhängande gatunätet gör att framförallt de södra delarna av Västerport har bra
förutsättningar för stadsliv och handel och service. Den nya bebyggelsen innebär också förändrade förutsättningar i
den befintliga staden: här finns förutsättningar för större flöden av gående och fler lokaler i bottenvåningarna.
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STORA TORGET VID HAVET
– att hänga på och enkla läktare. Klippan bildar
gränsen till badet i norr som består av en större surfbassäng med artificiella vågor och ett
stadsbad, ett inbjudande och tryggt bassängbad mitt i centrum. Bassängerna blir också en
del av Hamntorgets tillfälliga event – här kan
sim- och surftävlingar anordnas.
Surfbassäng med artificiella vågor

5-6 m
uteservering
angöring byggnad

DJUPHAMNEN OCH KÄRRLEKEN
Ett intensivt folkliv och aktivitetskluster i
söder övergår successivt till en allt lugnare kajmiljö i norr.
Kajen närmast Hamntorget har en bevarandevärd krönsten i granit och bibehålls som en
djuphamn för större båtar. Det stora vattendjupet och det centrala läget utgör en stor potential
för exempelvis Tall Ship Race, seglingstävlingar och andra arrangemang och stärker Varberg
som destination för olika typer av båtliv. På
grund av översvämningsrisk ligger kajkvarteren på en högre nivå från dagens kaj. Dagens
kajnivå bibehålls och nivåskillnaden används
för att skapa en större variation längs kajstråket. Uteserveringar och uteplatser kan ligga på
den övre nivån medan rörelse längs kajen sker
företrädesvis på den nedre, nära vattnet.
Kajens mitt korsas av ett grönblått stråk där Getakärrs gröna inslag förlängs över spårområdet

och ner mot vattnet. Ordet ”kärr” ger namn åt
en ny lekpark, Kärrleken (en vink åt Kärleksparken i söder). Lekparken får marint tema med
inslag av vattenbäddar för lokalt hanterande av
dagvatten. Där parken möter hamnen föreslås
ett saltvattensakvarium med anknytning till
Naturum Getterön. Akvariet inryms i samma
byggnad som ett av pumphusen som hanterar
dagvatten från centrala Varberg. Det andra
pumphusen får också en blandad funktion med
kanotförvaring.
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Växthuset, klimatskyddat allaktivitetshus för unga
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Bassängbad med tempererat vatten vid havet
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Allaktivitetshuset Växthuset blir en samlingsplats för unga vuxna och barn i väderskydd
växthusmiljö. Här kan man gunga när vädret är
dåligt både i januari och på sommaren.

Kring Hamntorget samlas publika byggnader
och funktioner: dykcenter, hotell, strandbad,
surfbassäng och surfcenter, allaktivitetshuset Växthuset och mycket annat. Hamntorgets
kanter möbleras medan den inre ytan hålls
öppen – det är här det finns möjlighet till olika
event, konserter, festivaler eller andra arrangerade eller spontana händelser. Vintertid förvandlas ytan till en konstfrusen skridskobana.
I torgets norra del ligger en generös ”sittklippa”

FÖRVARINGSBODAR

Längst i söder ligger Hamntorget, ett nytt
attraktivt och multifunktionellt stadsrum och Varbergs strandnära vardagsrum.
Torget har direktkontakt med stationsområdet, den befintliga hamnen i söder,
campusområdet, piren och en ny hotellanläggning – en naturlig mötesplats för alla.

HAVET VARJE DAG
Den norra delen av befintlig kaj, som
består av en annan konstruktion än den
södra, är lättare att göra om och här är
målsättningen att skapa en småskalig
Brygghamn där närhet och kontakt med
vattnet ligger i fokus och synliggör ekosystemtjänster.

falden och skapar intressanta miljöer. Här är
det möjligt att hitta sin egen brygga men även
ställen för håvning och akvatiska experiment.
Tillsammans med Hamnparken och Naturum
Getterön kan norra Brygghamnen bli ett intressant område för naturpedagogik om såväl
land- som vattenmiljöer.

Norr om parken Kärrleken övergår djuphamnen till en ombyggd och mer småskalig kajmiljö. Kajens norra hamnbassäng innehåller fasta
trädäck i kombination med flytbryggor som
förenar funktion med rekreation då bassängerna hanterar dagvatten men också gör vattnet
tillgängligt. Bryggorna används även som trappor och ramper i bästa solläge samt bostadsnära småbåtsplatser och iläggningsplatser för
kanot och kajak. Strukturen av bryggor och
bassänger med flytskärmar ger möjlighet till
flytande vegetationsöar med en vattenrenande
effekt som även gynnar den biologiska mång-
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Siktlinje Magasinsgatan ner mot havet och stadsbadet i kvällsljus.
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Stationsbyggnaden utformas som en konceptuell emblembyggnad för Varberg. Lite högre skala för bl.a. hotell föreslås för bebyggelsen närmast stationsbyggnaden.

SPORT OCH KONSERT I HAMNPARKEN
Där kajen slutar börjar Hamnparken med
sitt rika utbud av grönytor, plats för stora konserter och evenemang, sport och
annan rekreation. Våra analyser visar att
grönytor redan idag saknas i norra Varberg. I takt med att Varberg expanderar
måste även nya större grönområden skapas.
Norr om hamnbassängen föreslås därför en
aktivitetspark på ca 11 hektar som inte bara
blir en ny målpunkt för Västerport utan även
en viktig del i hela Varbergs grönstruktur. Parken är utformad som ett stiliserat landskap av
dyner som tillsammans med trädridåer skapar
både ett behagligare mikroklimat för besökare
och möjliggör andra typer av vegetationsmiljöer i det vindutsatta läget. Parken börjar i söder
med Brygghamnen där det finns möjlighet att
sjösätta båtar men även ha en mindre båtslip

– ett bra ställe för jollesegling, sjöscouter och
utepedagogik. Norr om hamnen finns ett öppnare ängsparti för picknick och mindre lek och
spel. Därefter följer Äventyrsleken, ett generöst skogsområde med öppna gläntor som både
innehåller traditionella lekmiljöer men framför
allt skapande miljöer där barn ges tillfälle att på
egen hand bygga kojor, balansera, hitta utkiksplatser, leka i det kuperade landskapet, samt
åka linbana. Norr om leken ligger parkens kärna, ett öppet gräsrum för platskrävande aktiviteter, konserter, hundtävlingar, valborgs- och
midsommarfirande, utegymnastik och mycket
annat. Norr om arrangemangsytan avsätts ytor
för lek och idrott. Fotbollsplaner, volleyboll och
basket tillsammans med parkour och en mountainbikeslinga är tänkbara inslag för att främja
en aktiv livsstil. Hamnparken övergår successivt till en mindre iordningsställd park med
naturlig växtlighet som leder vidare mot Natu-

MOT GETTERÖN

rums våtmarker och Getterön.
I Hamnparken föreslås även en skola i fonden
på Barnens boulevard. Bra och bostadsnära
skolor är attraktiva för familjer, förenklar vardagslivet och möjliggör hållbart resande. Skolan skapar även liv och rörelse i parken.

STATIONEN VID HAVET
Redan när man kliver av tåget på Varbergs station får man en känsla av hav
och stadsliv. Från stationsområdet finns
direkta siktlinjer mot havet och stadslivet från Hamntorget och kajen sprider sig
österut mot stationsområdet och in mot
den befintliga stadskärnan.
Vi föreslår en utformning av stationsbyggnaden
som är väl förankrat i Varbergs identitet - både
genom materialval och med koppling till utomhusaktivitet. I exemplet bildar stationsbyggnaden och cykelparkeringen ett gemensamt organiskt, beträdbart landskap i granit och grönska.
Men den nya stationen är också ett modernt resecentrum med lättillgängliga förbindelser för
alla trafikslag. Bebyggelsen närmast västerut
föreslås få en högre skala för att markera det
nya stationsläget. Här möjliggörs cityfunktioner genom kommersiella lokaler för pressbyrå,

resecentrum, apotek och andra pendlingsvänlig service. Här syns även det nya stationshotellet med utsikt över Varberg och havet.
Ytorna närmast ”tråget” kräver säkerhetsavstånd till bebyggelse. Men med rätt utformning
som tar hänsyn till risksituationen kan ytan
nyttjas för att tillgodose en stor del av parkeringsbehovet för områdets norra delar. Vi bedömer att delar av kvarteren kan nyttjas som
bostads- och kontorslägen genom att byggnaden bildar en skyddande rygg mot tråget. På så
sätt skapas skyddade ytor mot västerläget och
havet. Detta ställer höga krav på den arkitektoniska utformning mot tråget eftersom det blir
första man möter när man närmar sig Varberg
centrum med tåg.
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Tillgång till parker, natur och offentliga platser
NYA JÄRNVÄGSPARKEN

Analysen visar mängden offentlig friyta per person. 10
kvm per person brukar vara ett riktvärde för bra tillgång
till offentliga friytor. Men mindre offentlig friyta finns
risk för högt slitage av ytor, vilket får konsekvenser för
materialval och vegetation. I hela Västerport har man
tillgång till mer än 10 kvm per person.
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I Vallastaden går all infrastruktur i en plastkulvert

RESURSSMART
Västerport ska ligga i framkant avseende miljöteknik. Sopsugssystem minskar behovet av
tunga avfallstransporter med upp till 90 procent och minskar både koldioxidutsläpp och
buller samtidigt som trafikmiljön runt hemmet
blir tryggare eftersom sopbilar bara rör sig genom delar av området. Sopsugsanläggningen i
Vallastaden använder ett kulvertsystem under
mark som väger soporna automatisk så boende
debiteras för sitt avfall. Det blir ett incitament
för en hållbar livsstil - ju mindre du gör av med
desto mindre betalar du.
Systemen är slutna och lockar varken till sig
skadedjur eller insekter samt släpper inte ifrån
sig dålig lukt eftersom avfallet samlas via kulvertar under mark till ett eller ett par centrala
avfallsrum. Sopnedkast kan integreras i gatumiljön, vilket gör det tryggt och smidigt att
lämna avfall på väg bort från hemmet.

MOT APELVIKEN

Grönstruktur

Övergripande trafikstruktur och parkeringslägen

Flytande våtmark

Byggnaderna närmast tråget anpassas efter risksituationen och tillgodoser en stor del av stadsdelens parkeringsbehov.

Grön gård
Enkelsidig bebyggelse på parkeringshus, Änggårdsplatsen GBG, Okidoki

EKOSYSTEMTJÄNSTER - GRÖNT I STORT OCH SMÅTT
Parker och andra grönytor är viktiga för
Västerports karaktär och attraktivitet och
ska inbjuda alla Varbergsbor och besökare
till rekreation. En mångfald av gröna rum
- stora och små, vilda och mer iordningsställda skapas i Västerport.
Viktiga gröna samband bör stärkas när Västerport omvandlas. Ett sådant är den nord-sydliga kopplingen från strandpromenaden via
Fästningen och längs kajen i Västerport vidare norrut till Getterön. Potential finns att förlänga Getakärrs gröna inslag till ett parkstråk,
Kärrleken, i anslutning till kajen. Hamnparken
erbjuder stora ytor som kan inrymma många
aktiviteter för alla säsonger. Utöver park och
natur har gröna inslag stor betydelse i gaturummen och längs kajen.
Förutom förskole- och skolgårdar utgör bostadsnära gröna inslag den huvudsakliga mil-

jön för utelek i ett barns vardag. Västerports
innergårdar ska erbjuda något annat än parkkvaliteter. Barn får en trygg plats att leka i och
gårdarna erbjuder andra typer av aktiviteter,
som odling, grillning och att umgås med grannar. Inramningen skapar vindskyddade gröna
oaser med bra mikroklimat som möjliggör annan växtlighet än i mer utsatta lägen.
Träd och annan växtlighet är viktiga inslag inte
bara på innergårdar och gatumiljöer utan även i
det vattennära kajstråket. Det vindutsatta läget
gör dock att de träd och växter som planteras i
Västerport måste vara tåliga mot både stark
vind och salt och det är av extra stor vikt att
skapa goda växtbetingelser. Naturligt förekommande arter som oxel och ek är tänkbara arter
tillsammans med exempelvis svarttall och silverbuskar.

Områdets dagvatten ska i möjligaste mån tas
om hand i öppna system och fördröjas och renas på tak, gårdar och i offentliga miljöer, bland
annat i parken Kärrleken. Inte så mycket för
att minska trycket på ledningssystemet utan
främst för att skapa en god vattenkvalitet i
hamnbassängen och för att skapa attraktiva
stadsmiljöer. Flytande vegetationsöar har både
en vattenrenande effekt och gynnar den biologiska mångfalden. Dagvatten är dessutom en
viktig resurs för bevattning av trädens växtbäddar i hårdgjorda miljöer. Inte minst finns
en pedagogisk funktion i att synliggöra ekosystemtjänster i staden.
Dagvatten från övriga staden som idag leds ut i
hamnen fördröjs i öppna bassänger i den norra
delen av hamnen. Den ena av två pumphus som
anläggs vid kajen byggs in i ett mindre saltvattenakvarium invid Kärrleken; den andra invid
Hamntorget och Stadsbadet byggs in i ett dykcenter.

MAXAD MOBILITET
Västerport ska vara en stadsdel där det är enkelt
att välja bort bilen. Lokalgator och kaj utformas
för att signalera gång- och cykelprioritet. Östra
Hamnvägen omvandlas till stadsgatan Östra
Hamngatan och förlängs söderut på spårområdet. Få primära lokalgator behövs väster om
Östra Hamngatan, däremot är angöring möjlig på alla tvärgator och till kaj. För att minska biltrafik inom Västerport förläggs bilparkering i första hand till garage under mark öster
om Östra Hamngatan. Intill tråget staplas garageplan med kontor och bostäder mot gatan.
Parkeringsbehovet är beräknat till ca 2 200
platser (0,5 per bostad) eller totalt 58 000 m2
parkering. Majoriteten inryms öster om Östra Hamngatan och resterande inryms i garage
under kvarteren direkt väster om Östra Hamngatan. Kvarteren blir endast delvis underbyggda (ca 17 meter) vilket säkrar planteringsdjup
för stora träd på gårdarna. Cykelparkering ut-

VIND OCH LÄ
formas för säker förvaring av låd- och elcyklar
inom kvarter.

Vindsimulationen bygger på dygnsväderdata
under 365 dagar från den närmsta väderstationen (Göteborg). Vindsimulationen visar att
komforten blir väl godkänd såväl för gårdarna
som för Barnens boulevard trots det utsatta läget. Värt att notera är skillnaden i komfort mellan det helt kringbyggda kvarteret som aldrig
blir rött (bästa värdena) och försökskvarteret
med en smal öppning som skapar onödig turbulens och därmed minskad komfort. I detta vindutsatta läge är Varbergs klassiska struktur med
slutna kvarter överlägsen i att skapa bra mikroklimat. Av hänsyn till vinden undviks höga
hus som kan skapa turbulens och vindtunnlar
vid marken utan bebyggelsen hålls relativt låg
3-6 våningar generellt med stor variation inom
varje kvarter.

Kartoffelraekkerne i Köpenhamn - enkla ”fyrkantiga” kvarter ovanifrån, men stor variation i gestaltning sett från gatan.

BARNENS BOULEVARD

MÅNGFALD MED KVARTER

som hålls ihop genom sin skala och utformning
men vars bredd varierar mellan 8-12 meter. Ett
sammanhängande golv binder ihop stråket.
Vid tvärgator får Barnens boulevard upphöjda övergångsställen så att stråket upplevs som
sammanhängande och fungerar som en trafiktrygg miljö för lite större barn. Förutom stillasittande är ett problem för barn i städer idag
att de inte får träning i att successivt erövra
större självständighet. Att ensam kunna förflytta sig till skolan eller kompisen är viktig för
självkänslan, enligt forskning om barn i stadsmiljöer och något som nutidens stadsplanering
sällan ger utrymme för.

En stad som är bra för barn är en stad
som är bra för alla! Enligt den devisen har
konceptet för Barnens boulevard blivit
en hörnsten i vårt förslag. I en tid när allt
fler barn rör på sig för lite ska ett lekfullt
stråk rakt igenom Västerport ge barn utrymme och rörelseglädje.
Barnens boulevard förbinder Societetsparken
i söder med Hamnparken i norr. Flera barnriktade verksamheter dockar an mot boulevarden som mer är att likna vid en intim gränd i
(vuxen) skala. Längs stråket ligger områdets
två förskolor, campusområdets nya Kunskapstorg, en stor lekpark – Kärrleken, samt mindre
platsbildningar för bostadsnära lek, spontanidrott och återkommande inslag av träd och
grönt. En sekvens av rum aktiverar stråket,

Genom att förskolor lokaliseras intill Barnens
boulevard skapas naturliga flöden över dygnets
timmar och stråket blir en naturlig mötesplats
för barn och barnfamiljer. Även en ny skola fö-

reslås ligga i Hamnparken precis i fonden på
Barnens boulevard. Att ha till exempel slöjdlokaler eller andra samlingsplatser som går att
samnyttja i förskolorna och skolan skulle, liksom en kulturskola eller annan offentlig verksamhet i utvalt läge, ge ökad aktivitet kvällstid.
Radhus och småskaligare tomtstorlekar längs
boulevarden garanterar hög entrétäthet vilket
ökar tryggheten. Gröna inslag som träd, buskar
och rabatter ger ombonade kanter mot gaturummet. Här och var kan innergårdarnas grönska skymtas genom portaler och staket, även
om gårdarna inte är allmänna. Detta för att
boulevarden ska vara tydligt offentlig och inte
ge osäkerhet huruvida alla får vistas där.

Kringbyggda kvarter och finskalig fastighetsstruktur skapar mångfald: en mångfald av utemiljöer, en mångfald av aktörer i byggprocessen och en mångfald av
uttryck i arkitekturen.

Högre bebyggelse mot kajen och Östra hamnvägen och
lägre mot Barnens boulevard—en hängmatteprincip.

Bebyggelsen i Västerport samlas i kringbyggda kvarter som skapar en tydlig gräns mellan
en offentlig urban sida och en privat och grön
gårdssida. De boende får tillgång till en grön
gård som delas med de närmsta grannarna.
Inramningen skapar vindskyddade gröna oaser med bra mikroklimat som möjliggör annan
växtlighet än i mer utsatta lägen. Forskning
visar att boende använder och känner tillhörighet till sina bostadsgårdar när de är tydligt
avgränsade från allmänna gator och parker och
har entréer mot gatan.

Genom en småskalig fastighetsindelning möjliggörs en stor variation i bebyggelsen, likt den i
stadskärnan. Detta ger stöd för en mångfald av
mindre och större aktörer där även privata investeringsviljan kan tas tillvara i marktilldelningen. Genom att fördela större ankaraktörer
mellan kvarteren kan dessa ta ett större grepp
om kvarteret och ta större ansvar för gemensamhetsanläggningar, lokaler och parkeringsgarage. Tredimensionell fastighetsbildning i
fråga om verksamhetslokaler förordas.
Återkommande materialinslag av trä, stensocklar, puts och tegel föreslås för att knyta an
till det historiska Varberg. Styrande bestämmelser för sadeltak med undantag för solpaneler, gröna tak eller takterrasser kan skapa en
tydlig områdeskaraktär för Västerport ur ortens byggnadstradition.

Centralt och tillgängligt

* butiker, kaféer och restauranger
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Område 2

Efterfrågade stadskvaliteter i Göteborg

KOMMERSIELLA LÄGEN
Täthet och ett sammanhängande gatunät
skapar goda förutsättningar för butiker
och caféer. Analyserna visar att de kvaliteterna finns i dagens stadskärna. Genom
att medvetet förlänga befintliga handelsstråk in i Västerport och skapa ny täthet
på rätt ställe, skapas bra förutsättningar
för handeln i den nya stadsdelen.
Handeln är beroende av flöden av människor.
För att föreslå livskraftiga handelslägen krävs
kunskap om vad som styr gångflöden i staden.
Genom att analysera vilka stråk som har hög
potential för stora flöden, och där det också
finns möjlighet för lokaler i bottenvåningarna
på båda sidor gatan, kan goda lägen för kommersiella lokaler identifieras. För restauranger
och kaféer i Västerport är det naturligtvis också viktigt med goda sol- och utsiktslägen.
De södra delarna av Västerport har bäst förutsättningar för handel. Här är tätheten högst,

EFTERFRÅGADE STADSKVALITETER
och gatunätet hänger väl samman med den befintliga stadskärnan. Omvandlingen av Västerport förändrar också förutsättningarna i den
befintliga staden. Det ökade underlaget gör att
det troligtvis finns utrymme för mer handel
även här. Detta möjliggör att luckor i befintliga handelsstråk kan ”lagas” genom strategisk
förtätning och omvandling av fastigheter, till
exempel längs Västra Vallgatan. På så vis skapas kontinuerliga handelsstråk mellan stadskärnan och Västerport. Viktiga handelsgator
i Västerport blir framförallt södra delarna av
Östra hamngatan och Västra Vallgatan, samt
Norrgatan, Engelbrektsgatan och magasinsgatan. För kaféer och restauranger finns bra
förutsättningar längs Sjöallén, vid Hamntorget
och längs södra kajen.

Hur vill människor bo? Spacescape har
genomfört studier i Göteborg, Stockholm,
Köpenhamn och Halmstad där vi analyserat vilka lägeskvaliteter människor är
beredda att betala för när de köper bostad. Närhet, attraktiva stadsmiljöer och
tillgång till service är några grundläggande funktioner som människor värderar i
sin närmiljö.
Studierna bygger på en statistisk analys där
man jämför bostadspriser för tusentals försäljningar med hundratals lägeskvaliteter, som
närhet till grönområden, tillgänglighet med bil,
närhet till handel och service. Resultaten är
likartade i de fyra städerna: människor vill bo
nära stadskärnan, nära parker och grönområden, nära handel och service och nära vatten.
Man vill ha trafiksäkra gator: maxhastigheter
på 30 km/h nära bostaden och bo långt från
bullriga vägar. Även hur gator och offentliga
rum utformas spelar roll: man föredrar att bo

i miljöer där gatorna kantas av bebyggelse och
entréerna vetter mot gatan. Det vill säga traditionell stadsbebyggelse, som till exempel Varbergs stadskärna. I större städer spelar också
närheten till kollektivtrafik roll.
Dessa efterfrågade stadskvaliteter är en viktig utgångspunkt i förslaget för Västerport.
Grundförutsättningarna är redan givna: Västerport har unika förutsättningar med närheten till stadskärnan, järnvägsstationen och
havet. Genom att strukturen utformas för att
skapa underlag för handel och service nära bostäderna, närhet till parker och grönområden
och attraktiva gatumiljöer med hög prioritet för
gående kan Västerport utvecklas till en mycket
attraktiv stadsdel.

TÄT BLANDSTAD
Förslaget innehåller drygt 4 000 bostäder och 100 000 kvadratmeter lokalyta.
Det innebär att Varbergs täta stadskärna
växer mot havet, och skapar bra förutsättningar för stadsliv, handel och hållbart
resande. Genom att bebyggelsen utformas
som effektiva kvarter skapas täthet utan
att bygga höga hus.
Varbergs kommun har delat in området kring
Västerport i delområden. Förslagets exploatering redovisas uppdelat för område 1 och 2. Viss
förtätningspotential har också identifierats
utanför området som viktig för att skapa mer
sammanhängande gaturum. Dessa redovisas
separat.
En blandning mellan bostäder och verksamheter ger stadsliv över dygnets timmar, och bidrar
till handelsunderlag. I förslaget består drygt 20
procent av den totala bebyggelsen av verksamhetslokaler, parkering ej medräknat. Om Väs-

terport ska tilltala pendlare och barnfamiljer är
det av särskild vikt att vardagspusslet går ihop.
Att stadsdelen erbjuder service nära hemmet är
en viktig del i det pusslet.
Byggnadshöjderna varierar huvudsakligen
mellan 2 och 6 våningar, för att på vissa ställen sticka upp mot som mest 10 våningar. Skalan anpassas för att skapa attraktiva stadsrum,
med varierande upplevelser och goda sol- och
vindförhållanden. Mot tvärgatorna är husen
generellt sett 4 våningar. Mot kajen är husen
högre i den mer intensiva södra delen (4-6 våningar) och något lägre i den lugnare norra delen (3-5 våningar). Längs nya Östra Hamngatan
(idag Hamnvägen) är husen i huvudsak runt 6
våningar. Lägst bebyggelse i 2-4 våningar finns
längs den intima mittgränden Barnens boulevard.
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