






Idag blir centralt belägna hamnområden världen över föremål för stadsutveckling. 
När kustnära verksamhetsområden omlokaliseras eller avregleras blir dessa 
frigjorda och vattennära markarealer ofta föremål för en ny bebyggelse bestående 
av mer eller mindre integrerade funktioner. 

Varbergs stad står idag inför ovan nämnda förändring där beslut fattats att 
förlägga Västkustbanan i tunnel under Varbergs centrala delar likväl omlokalisera 
Grenåfärjans tilläggsplats och Handelshamnens centralt belägna verksamheter 
till mer perifera hamndelar i staden. Barriärer försvinner och centralt belägna 
markarealer frigörs vilka skapar förutsättning för att etablera en ny bebyggelse 
inom Varbergs- stations och södra hamnområde och åter låta staden möta havet 
längs denna kuststräcka.

Föreliggande magisteruppsats resulterar i ett planförslag för ny bebyggelse inom 
Varbergs stations- och södra hamnområde. Uppsatsen avgränsas till att utifrån 
teoretiska utgångspunkter och analysmetoder behandla dess fyra frågeställningar 
och som berör hur bebyggelsens struktur och innehåll kan skapa förutsättningar 
för ett levande stadsrum och tillvarata visuella och rumsliga kopplingar mellan 
olika målpunkter likväl kopplingen mellan staden och havet.

Syftet med uppsatsen är att, utifrån teoretisk och praktisk kunskap om dagens 
stadsutveckling, skapa en bebyggelse som harmonierar med omgivningens 
småskaliga stadsstruktur och samtidigt möter stadens och regionens tillväxt och 
behov av centralt belägna bostäder och lokaler för verksamheter och service. 
Planområdets lokalisering med närhet till innerstadens handel och service, 
resecentrums kollektivtrafik, kurortsområdets rekreationsområden och utsikten 
över Kattegatt skapar goda förutsättningar för att etablera en blandad bebyggelse 
och planförslaget tar utgångspunkt i integrerade funktioner så som bostäder, 



kontor, handel och service. Utformningen av bebyggelsen fokuserar på att skapa 
förutsättningar för ett levande stadsrum med aktivitet och rörelse mellan husen. 
Likväl att tillvarata goda kopplingar mellan geografisk angränsande målpunkter 
samt att tillvarata den unika möjlighet som öppnas upp för staden att åter möta 
hav och förstärka dess närhet till varandra. 

Magisteruppsatsen innefattar två analysdelar och som ligger till grund för 
utformningen av planförslaget. Dels en karaktärsanalys av Varbergs stads olika 
områden och där flertalet av dem angränsar planområdet. Dels en platsanalys av 
Varbergs stations- och södra hamnområde.

Under den tidsperiod då uppsatsen utarbetats påbörjade Varbergs kommun arbetet 
med framtagande av en detaljplan för den mark som berör ny spårsträckning 
och tunnel genom Varbergs centrala stad, i syfte att säkerställa marken inför 
kommande byggnation. I detaljplanen, som var föremål för samrådsutställning 
under perioden 8 april - 8 juni 2015, ingår det markområde som ska avsättas 
för nytt resecentrum och som redovisar placering för resecentrums byggnad 
och angränsande bussterminal. Markområdet ingår i det planområde som 
redovisas i föreliggande magisteruppsats varpå planförslaget förhåller sig till 
den placering och utformning av det kvarter för resecentrum som redovisas i 
detaljplanen. Samrådshandlingar i form av plankarta med planbestämmelser och 
illustrationsplan återfinns som bilagor i uppsatsen.

Som författare har min ambition varit att förhålla mig distanserat till materialet, 
läsaren bör ändå informeras om min personliga relation till den aktuella platsen 
då Varberg delvis utgör min uppväxtort. 



Föreliggande magisteruppsats om 30 poäng är den sista och avslutande delen 
vid Utbildningen för Fysisk planering 270 poäng vid Sektionen för teknokultur, 
humaniora och samhällsbyggnad, Blekinge Tekninska Högskola i Karlskrona. 
Efter avslutad utbildning erhålls en magisterexamen i Fysisk Planering. 

Magisteruppsatsen påbörjades hösten 2003, efter några år som verksam 
planarkitekt togs beslutet att färdigställa uppsatsen och erhålla magisterexamen, 
varpå arbetet med föreliggande magisteruppsats återupptogs våren 2015.

Först och främst tack till Gunnar Nyström, handledare i detta magisteruppsats 
för god dialog och handledning. Tack till planarkitekt Claes Grunditz, 
Stadsbyggnadskontoret i Varberg som tillsammans med mig bollat tankar och idéer 
över kartor och ritningar samt karttekniker Klara Sekely, Stadsbyggnadskontoret 
i Varberg som tillhandahållit ortofoton och underlag för CAD-ritningar. Tack 
till fotograf  Lars Byggdemark, Båstad som givit sitt skriftliga tillstånd att 
illustrera planområdet med hjälp av sina flygfoton över Varbergs stad. Tack till 
förvaltningschef  Rolf  Johansson, Hamnkontoret i Varberg som visat mig runt i 
delar av hamnen som jag annars inte haft tillträde till samt utredningsledare Per 
Rosqvist, Banverket Västra Banregionen för underlagsmaterial och information 
kring utbyggnaden av Västkustbanan.



Sjätte delen presenterar således ett planförslag för Varbergs stations- och södra hamnområde i ord och 
bild. Förslaget knyter an till karaktärsanalysen i andra delen och beskrivs utifrån de analysmetoder och 
begrepp som presenterats i fjärde delen. 

Inledningsvis ges i första delen en beskrivande bakgrund till arbetet, redovisning av dess syfte, 
problemformulering, metod, analys och tillhörande begrepp.

Mot bakgrund av de strukturella omvandlingar som centralt belägna hamnområden världen över idag 
genomgår, tillägnas arbetets andra del åt ett kortare och inledande resonemang kring dessa generella 
utvecklingstendenser. 

Tredje delen utgör en karaktärsanalys av Varbergs stad och dess olika centralt belägna områden, varpå 
flertalet angränsar planområdet. Utifrån en historisk tillbakablick, strukturell utformning och karaktäristiskt 
uttryck samt dagens funktion ges en förståelse för stadens morfologi, karaktär och identitet. 

Arbetets fjärde del redovisar de planmässiga förutsättningar som ligger till grund för och möjliggör 
planområdets utformning och resultat. 

Femte delen utgör teori och analys av planområdet och där presentation av vald teori varvas med 
inventering av stations- och södra hamnområdet. Utifrån valda analysmetoder och tillhörande begrepp 
beskrivs planområdet. 

I arbetes avslutande del återfinns resultat och slutsats samt diskussion.











Många halländska städer längs kusten ligger i anslutning till havet men Varberg är den 
enda staden vars bebyggelse orienterar sig efter kustlinjen. Denna närhet till havet utgör 
en unik kvalitet för staden. Längs den kustremsa som upptas av Varbergs stations- och 
södra hamnområde har dock bebyggelsen allt mer avskärmats från havet till följd av 
Järnvägens spårområde, Grenåfärjans tilläggsplats med angränsande uppställningsytor 
och Handelshamnens verksamhetsområde i södra hamnområdet. Regeringen fattade 
den 21 mars 2013 ett tillåtlighetsbeslut om att förlägga Västkustbanan i tunnel genom 
Varbergs stad (trafikverket.se/varbergstunneln, 2015). Varbergs kommun har fattat 
beslut om att förflytta Grenåfärjans tilläggsplats och Handelshamnens verksamheter 
från södra hamnområdet till en större hamndel belägen nordväst om innerstaden 
(varberg.se/trafik & infrastruktur, 2015). Ovanstående beslut medför att större 
markytor frigörs för ny bebyggelse, barriärer i stadslandskapet försvinner och staden 
ges åter möjlighet att möta havet också längs denna kuststräcka. 

Varberg är en växande stad som ingår i den expansiva Göteborgsregionen. År 2014 
hade staden 60 422 invånare och med en befolkningsökning på 3,2 procent mellan 
år 2011-2014, jämfört med rikets 2,8 procent under samma period (ekonomifakta.
se, 2015). Pendlingen till och från kommunen ökar stadigt, år 2013 låg inpendlingen 
på 5207 personer och utpendlingen på 6802 personer. (scb.se, 2015). Beslutet om 
järnvägstunnel innefattar också att nuvarande järnvägsstation ersätts av ett nytt 
resecentrum 150 m längre norrut där även bussterminal för lokal och regional trafik 
ingår. Stations- och södra hamnområdet, som utgör planområdet i detta magisterarbete, 
har en central och attraktiv lokalisering med angränsning till stadskärnan, kommande 
resecentrum och i direkt anslutning till kustremsan med utblickar över Kattegatt. 
Varbergs kommun har en eftersatt bostadsproduktion med efterfrågan på centralt 
belägna bostäder. Kommunen har frånsagt sig externetableringar och istället 
fokuserat på utveckling av handeln i stadskärnan och där det råder efterfrågan på 
lokaler för handel och service. Mot bakgrund av ovanstående uppstår möjligheter att 
inom planområdet skapa en attraktiv bebyggelse med integrerade funktioner och som 
bidrar till ett levande stadsrum med aktivitet och rörelse mellan husen.



Varbergs innerstad karaktäriseras av en småskalig bebyggelse vars olika 
områden och dess individuella karaktär, struktur och arkitektur är väl bevarad. 
Kurortsområdet och rutnätsstaden är av riksintresse för kulturmiljövården. 
Planområdet är beläget i hjärtat av staden och gränsar till både kurortsområdet, 
rutnätsstaden och esplanadstaden, utformningen av ny bebyggelse bör ta hänsyn 
till dess karaktär och skala för att ett harmoniskt helhetsintryck ska uppnås i 
staden. Samtidigt ska ny bebyggelse möta de behov och förväntningar som 
dagens expansion och utveckling i staden och regionen ställer och där områdets 
centralt belägna markytor är av intresse för den efterfrågan som finns på både 
fler bostäder i innerstaden och centralt belägna lokaler för handel och kontor. 
En första frågeställning lyder således: 
Hur bebyggelsen ska förhålla sig till sin omgivning, ska den anpassas eller särskiljas i struktur 
och vilken skala lämpar sig bäst?

Områdets lokalisering med både närhet till innerstadens handel och service, 
resecentrums kollektivtrafik, kurortsområdets rekreationsområden och utsikten 
över Kattegatt skapar goda förutsättningar för en blandad bebyggelse med 
integrerade funktioner så som bostäder, kontor, handel och service. Något som 
också anges som en riktlinje i gällande översiktsplan för Varbergs kommun, 2010.
Integrerade funktioner kan alstra aktivitet och rörelse mellan husen, men det är 
inte alltid denna intention uppnås då blandade funktioner i sig inte nödvändigtvis 
bidrar till ett levande stadsrum. En andra frågeställning lyder således:
Hur bebyggelsens struktur och innehåll på bästa sätt utformas för att skapa förutsättningar 
för ett levande stadsrum med aktivitet och rörelse mellan husen? 



En ny bebyggelse som integrerar sig i omgivningen förutsätter inte bara god 
anpassning i skala och struktur, den förutsätter också goda rumsliga och visuella 
kopplingar till sin omgivning, vilket bidrar till aktivitet inom området och rörelse 
igenom området. I planområdets norra del förläggs nytt resecentrum vilket är 150 
meter norr om nuvarande stationshus, i en riktning som inte har några naturliga 
stråk i brist på övriga målpunkter. Lokaliseringen blir till en psykologisk faktor 
för rörelse då avståndet till stadskärnan ökar. Längs Innerhamnen i planområdets 
sydvästra del blir större kajytor fria och som ger förutsättning för att förlänga 
Strandpromenaden, utöka Innerhamnens marina miljö och skapa en vattennära 
vistelsemiljö. I detta perspektiv bär den nya bebyggelsens lokalisering i mitten 
av de tre målpunkterna en nyckelroll och en tredje frågeställning lyder således:
Hur kan bebyggelsens struktur och utformning skapa goda kopplingar mellan de tre 
målpunkterna, och som bidrar till ökad rörelse igenom och aktivitet inom den nya bebyggelsen?

Många halländska städer längs kusten ligger i anslutning till havet men Varberg är 
den enda staden vars bebyggelse orienterar sig efter kustlinjen. Denna närhet till 
havet är en unik kvalitet som bör tillvaratas. Järnväg i tunnel genom staden och ny 
lokalisering för färjeterminal och Handelshamnens verksamheter skapar unika 
förutsättningar för staden att åter möta havet längs denna kustremsa. Att känna 
närhet till en plats kan upplevas genom både rumsliga och visuella kopplingar. 
Innerstadens topografi sluttar svagt åt väster och ger goda förutsättningar för 
utblickar över Kattegatt. En fjärde frågeställning lyder således:
Hur kan bebyggelsens struktur och utformning på bästa sätt skapa goda rumsliga och visuella 
kopplingar som tillvaratar stadens möjligheter att möta havet?



Syftet med magisteruppsatsen är att, utifrån teoretisk och praktisk kunskap om 
dagens stadsutveckling, skapa en bebyggelse som harmonierar med omgivningens 
småskaliga stadsstruktur och samtidigt möter stadens och regionens tillväxt och 
behov av centralt belägna bostäder och lokaler. Genom integrerade funktioner i 
kombination med goda kopplingar till angränsande områden ska förutsättningar 
ges för ett levande stadsrum med aktivitet och rörelse. Bebyggelsens struktur ska 
tillvarata och förstärka kopplingar mellan stadskärnan, Innerhamnen och nytt 
resecentrum, likväl tillvarata den unika möjlighet som öppnats upp för staden att 
åter möta hav och förstärka dess närhet till varandra.



Empirin, det material som är föremål för dokumentstudierna utgörs av följande:
• Litteratur som redogör för vetenskapliga teorier inom aktuellt ämnesområde. 
• Litteratur som beskriver Varbergs stad utifrån ett historisk och arkitektonisk 

perspektiv

Metoden för dokumentstudierna utgörs av ett kvalitativt tillvägagångssätt, där 
främst material i form av texter har studerats i syfte att ge en beskrivning av det 
material som ligger till grund för analysen. Urvalet av den litteratur som redovisar 
de vetenskapliga teorier som uppsatsen baseras på, likväl den litteratur som 
beskriver Varbergs stad ur ett historiskt och arkitektoniskt perspektiv, har skett 
utifrån källans relevans och lämplighet för uppsatsen. Urvalet av vetenskapliga 
teorier har skett främst utifrån att finna svar på uppsatsens frågeställningar och 
som berör levande stadsrum och visuella och rumsliga kopplingar. Författarna till utvald 
litteratur, exempelvis Jan Gehl och Kevin Lynch, är genom sin profession välkända 
inom fysisk planering och kända av författaren sedan tidigare. Sökning på internet 
efter alternativ litteratur samt nyare upplagor av litteratur har utförts. Den litteratur 
som ligger till grund för beskrivning av Varbergs stad utgör litteratur knuten till 
ett lokalt område varpå Varbergs stadsbibliotek har uppsökts. Värt att nämna är att 
denna litteratur är något äldre och att där efter undersökning konstaterats att där 
dessvärre saknas nyutgiven litteratur som på ett motsvarande sätt beskriver staden. 

Magisteruppsatsen grundar sig på dokumentstudier och en fallstudie. 
Dokumentstudierna baseras främst på litteratur och har tillämpats till syfte att 
erhålla en kunskapsöversikt. Fallstudien grundar sig på fallet Varbergs stations- 
och södra hamnområde och som utgör det aktuella planområdet i uppsatsen. 
Fallstudien har utförts till syfte att undersöka platsens förutsättningar.



Metoden för fallstudien som berör det aktuella planområdet utgörs av ett kvalitativt 
tillvägagångssätt där observationer och dokumentation i form av fotografering 
skett på plats och där ortofoto, kartmaterial, flygfoton som illustrerar platsen har 
studerats i syfte att beskriva platsens utformning och förutsättningar. Ortofoto och 
kartmaterial har tillhandahållits av Varbergs stadsbyggnadskontor och flygfoton 
har tillhandahållits av fotograf  Lars Bygdemark, Båstad. De för uppsatsen utvalda 
vetenskapliga teorierna och dess analysbegrepp ligger till grund för observationerna 
och analysen av det aktuella planområdets befintliga utformning, exempelvis 
studeras platsens själ utifrån Christian Norberg- Schulz teorier likväl analyseras 
befintliga kopplingar och knutpunkter utifrån Kevin Lynch teorier. Kommunala 
styrdokument i form av främst gällande Översiktsplan för Varbergs kommun 
(2010) och samrådshandlingar gällande pågående planarbete för Västkustbanan 
och nytt resecentrum och som illustrerar föreslagen utformning samt övergripande 
information kring Västkustbanan och Handelshamnen förändringar har studerats i 
syfte att beskriva det aktuella planområdets förutsättningar, materialet har hämtats 
från internet. 

Empirin, det material som är föremål för fallstudien utgörs av följande:
• Observation och dokumentation i form av fotografering på plats. 
• Gällande Översiktsplan och kommunala styrdokument
• Samrådshandlingar i form av plankarta med planbestämmelser samt 

illustrationsplan gällande detaljplan för Västkustbanans sträckning med tunnel 
genom Varbergs centrala delar och nytt resecentrum.

• Dialog med personal vid Varbergs stadsbyggnadskontor och hamnkontor.
• Skriftlig artikel 
• Broschyr
• Ortofoto
• Kartmaterial
• Flygfoton
• 



Varberg stad utgörs av olika mer eller mindre visuellt och rumsligt 
sammanhängande områden och som präglas av sina respektive tidsepokers 
stadsbyggnadsideal med olika historik, struktur, karaktär och funktion. Tillsammans 
skapar de en gemensam samtida stadsbild. Uppsatsens tredje del utgör en 
karaktärsanalys av Varbergs stads olika områden och vars teoretiska grund är av 
arkitekturhistorisk analystradition kopplad till visuell analysmetod. Genom en 
analys av respektive område utifrån en historisk tillbakablick och beskrivning av 
strukturell utformning, karaktäristiskt uttryck samt dagens funktion ges kunskap 
om staden och där flertalet av dess områden angränsar det aktuella planområdet.

Uppsatsens femte del utgör en platsanalys av Varbergs stations- och södra 
hamnområde och vars analys föregås av några olika utvalda vetenskapliga teorier 
och tillhörande analysbegrepp, för att på bästa sätt identifiera och göra den 
aktuella platsen begriplig. Platsanalysen är uppbyggd på så vis att en redogörelse 
för utvalda vetenskapliga teorier och tillhörande analysbegrepp varvas med en 
observation och analys av den aktuella platsens nuvarande utformning. Nedan 

Planförslaget föregås av en platsanalys och som inkluderar uppsatsens tredje 
del vilken utgör en analys av Varbergs stads olika områden samt uppsatsens 
femte del vilken analyserar Varbergs stations- och södra hamnområde. Där 
finns ett flertal vetenskapliga teorier och tillhörande begrepp att använda som 
redskap vid analys av en plats, och som lägger olika vikt vid olika företeelser. 
Nedan redovisas de utvalda teorier och analysbegrepp som ligger till grund för 
uppsatsens platsanalys.



redogörs för de vetenskapliga teorier och tillhörande analysbegrepp som ligger 
till grund för platsanalysen av Varbergs stations- och södra hamnområde.

Ett analysbegrepp som används är platsens själ som hämtats från den 
fenomenologiska analystraditionen där Christian Norberg - Schulz försöker finna 
en plats identitet och beskriva den i sin helhet utifrån hur vi ser den. Lokalklimat 
utgör en betydande faktor för kustnära bebyggelse och som ingår i Jan Gehls 
analyser av bebyggelsens utformning för att skapa ett behagligt vistelseklimat 
på platsen. Begreppet vattenfront nämns i samband med att stadens struktur 
analyseras utifrån hur stadens silhuett ter sig sett från haven. Själva begreppet 
härstammar inte ur någon specifik tradition, analysmetoden kan närmst 
beskrivas som visuell där det som är direkt observerbart i landskapet undersöks. 
I detta sammanhang nämns landmärken i form av enskilda objekt som urskiljer 
sig likt solitärer gentemot omgivande stadslandskap. Likaså används begreppet 
kopplingar inom ett område och mellan olika områden i form av stråk och siktlinjer. 
Likväl knutpunkter i form av mindre platsbildningar och större torg eller parker. 
Samtliga begrepp har sitt ursprung i den strukturella analystraditionen där Kevin 
Lynch är upphovsman till dessa i syfte att tydliggöra platsens sammanhang. 
För att finna svar på de fenomen som möjliggör ett levande stadsrum med 
aktivitet och rörelse mellan husen har Jan Gehls litteratur studerats och vars 
analyser baseras på hur människor upplever och använder stadens offentliga 
rum. Bebyggelsens och gaturummets struktur och miljö beskrivs med hjälp 
av underrubriker som struktur, täthet, funktion och variation. De förstnämnda 
begreppet används förvisso inom den visuella analysmetoden där Gordon Cullen 
myntade begreppet i till hjälp att beskriva en plats. Samtliga underrubriker utgör 
dock centrala begrepp i det resonemang som Jan Gehl för i sina analyser av 
levande stadsrum.



Planområdet utgörs av Varbergs stations- och södra hamnområde. I söder gränsar 
planområdet till ett större kurortsområde med strandpromenad, badstränder, 
varm- och kallbadhus, societetspark med tillhörande societetshus samt Varbergs 
Fästning. I öster ligger Varbergs stadskärna med torg och kyrka. I norr gränsar 
planområdet till Handelshamnens verksamhetsområde. I väster har vi Kattegatt.

Södra hamnområdet upptas delvis av Handelshamnen, ett inhägnat större 
verksamhetsområde som sträcker sig vidare norr ut. Stena Line Scandinavia AB:s 
färjeterminal upptar stora delar av södra hamnområdet med sin tilläggsplats för 
färjan Stena Nautica, ett större inhägnat och asfalterat uppställningsområde för 
gods och fordonstrafik och färjeterminalens lokaler längre ut på piren. Liksom 
Handelshamnens övriga verksamheter utgör även färjeterminalen inhägnade 
markytor. Södra hamnområdet upptas också av Innerhamnen, stadens centrala 
småbåtshamn som under sommartid utgör en välbesökt gästhamn med ett 
femtiotal gästplatser. Här lägger Fladenbåtarna till, en stor turistattraktion med 
dagsturer för fritidsfiske till havs. Från Innerhamnen avgår likaså en personbåt 
för turer till Getteröns badvikar. Enstaka fiskebåtar lägger till i hamnen även om 
fiskeverksamheten numera är förflyttad till kommunens övriga mindre hamnar.  
I södra hamnområdet återfinns också Campus Varberg, en filial till Halmstad 
Högskola och Hotell Fregatten, ett större hotell- och konferenscenter.

Västkustbanan sträcker sig i nordsydlig riktning genom Varbergs centrala delar. 
400 meter norr om stadskärnan och dess torg är tågstation med tillhörande 
bangård, angränsande bussterminal och taxistation belägna. Söder om 
stationshuset återfinns sammanhängande Engelska parken och Järnvägsparken, 
vilka breder ut sig parallellt med järnvägen.









Allt eftersom samhället genom tiderna utvecklats och 
förändrats har städernas vattennära områden anpassat 
sig och skiftat användning, från försvarsanläggningar, 
fiskehamnar, handelsplatser, transportsystem, industri- 
och hamnverksamhet, till att i vår samtid omvandlas 
till områden med en mer eller mindre integrerad 
miljö av bostäder, kontor, verksamheter och service. 
(Mann.R.B, 1988) Vid förra seklets början utgjorde 
hamnen en viktig mötesplats för invånarna i staden. 
Efterkrigstidens industrialisering har dock bidragit 
till att vattennära industrier och hamnverksamheter 
expanderat och utvecklats till mindre inbjudande 
områden som alltmer avskärmat staden från vattnet. 
Längs den ursprungliga kustlinjen som förr fungerade 
som en naturlig transportled återfinns idag oftast 
större trafikleder och järnvägar, vilka skapat en barriär 
mellan stad och vatten. Som åtgärd har många städer 
valt att leda olika trafiksystem under mark genom 
stadens centrala delar, projekt som ibland kan vara 
mycket kostsamma. Teknisk utveckling har lett till en 
effektivisering och rationalisering av godsproduktion 
och godshantering, vilket bidragit till att industri- 
och hamnverksamheter inte längre har ett lika stort 
utrymmesbehov. Likaså finner många verksamheter nya 
lokaliseringar i mer perifera områden av staden. Fria 
vattennära markområden, centralt belägna och med hög 
utvecklingspotential uppstår. Därmed ges städerna åter 
en möjlighet att integreras med vattnet.

Idag blir centralt belägna hamnområden världen över 
föremål för stadsutveckling. Varför eftersträvar och 
resulterar då många strukturella omvandlingsprojekt av 
städers vattennära områden i just stadskvarter med en 
mer eller mindre integrerad miljö av bostäder, kontor, 
verksamheter och service, och inte något helt annat? 
Svaret ligger mycket i det behov vårt samtida samhälle 
ställer. Projektens förutsättningar och resultat kan 
skilja sig åt men en gemensam nämnare är intentionen 
att öka invånarnas tillgänglighet till vattnet. Idag 
finns en efterfrågan på fler rekreationsområden och 
offentliga platser i vattennära områden, vilket kan ses 
som en motreaktion på dess tidigare miljöbelastande 
verksamheter. Dagens informationssamhälle ställer 
ökat krav på centralt belägna bostäder och kontor. 
Nya samarbetsmodeller mellan offentliga och privata 
sektorer har uppstått, vilka möjliggör finansiering 
av stora och komplexa byggnadsprojekt som annars 
aldrig kunnat genomföras. (Brodtkorb.Nissen.K, 1991). 
Stadsutvecklingen av centrala hamnområden visar 
på städers förmåga att anpassa sig efter förändrade 
omständigheter, till nutidens rådande teknologiska 
samhälle. Förändringarna är en viktig del i arbetet med 
att utveckla städernas robusthet och har stor betydelse 
för att städerna ska bibehålla en fortsatt konkurrenskraft. 
Genom att skapa helt nya kvarter i staden formas också 
en ny image och kollektiv självbild för stadens invånare. 
(Hoyle.B.S m fl.1988).







Morfologi är läran om formens uttryck och avser mönstret av den fysiska 
bebyggelsens struktur. Det kan gälla stadens helhetsstruktur gentemot 
dess omland likväl som hur olika mönster ter sig i staden. Vid en analys av 
stadens uppbyggnad och struktur spelar stadens framväxt en betydande 
roll. Varje stad bär på sitt unika historiska arv som är en viktig del av 
dess identitet och vars utveckling kan avläsas i gatunät, kvartersindelning, 
enskilda byggnader och träd. Olika områden i staden präglas av sin egen 
historia och tar sitt egna karaktäristiska uttryck. Tillsammans skapar de 
en gemensam samtida stadsbild. Varbergs stad utgörs av olika mer eller 
mindre visuellt och rumsligt sammanhängande områden, vilka präglas av 
sina respektive tidsepokers stadsbyggnadsideal med olika historik, struktur, 
karaktär och funktion. Flertalet av dem angränsar till planområdet. När 
ny bebyggelse ska infogas i staden är det av vikt att förstå, ta till vara 
och utveckla stadens karaktär för att uppnå en god bebyggd miljö. Därav 
tillägnas detta avsnitt en karaktärsanalys av Varbergs stads olika områden 
utifrån en historisk tillbakablick, strukturell utformning och karaktäristiskt 
uttryck samt dagens funktion.

Varberg har varit belägen på fyra platser innan staden slutligen anlades 
i sitt nuvarande geografiska läge. Getakärr, även kallad Gamla Varberg, 
uppkom runt 1000-1100-talet strax norr om dagens stadskärna. Under 
1400-talet anlades Ny Varberg ytterligare tre kilometer norr ut. De båda 
städerna existerade under en kortare tid parallellt med varandra tills 
Getakärr så småningom upphörde. I början av 1600-talet drabbades Ny 
Varberg av en brand och Varberg på Platsarna kom till på en kulle öster 
om Varbergs Fästning. Efter ytterligare en brandhärd anlades slutligen 
staden i sitt nuvarande läge år 1666. (Varbergs kommun, 1993)





Varbergs Fästning är beläget på ett högt bergsparti mellan stadskärnan 
och havet. Dess silhuett är markant i stadsbilden, både från land och 
hav, och den utgör en viktig symbol för staden. Fästningen uppfördes 
huvudsakligen under tre byggnadsskeden. Jacob Nielsen, greve av Norra 
Halland, uppförde på 1280-talet ett medeltida fäste på Wardhberget. På 
1300-talet byggde kung Magnus Eriksson ut fästet till ett kungligt slott. 
På 1590-talet påbörjade kung Kristian IV byggnationen av de mäktiga 
fästningsmurarna med tillhörande bastioner och vallgrav som omgärdar 
fästningen (Persson. B-A, 1995). Många av de historiska strider som ägt 
rum mellan Sverige och Danmark har bidragit till att fästningen under olika 
skeden förstörts och återuppbyggts. Idag fungerar Varbergs Fästningen 
som länsmuseum och förvaltas av Statens fastighetsverk. Området 
inryms av förläggnings- och stallbyggnader från 1600-talet vilka delvis är 
ombyggda till bostäder, vandrarhem och restaurang.

Staden Varberg på Platsarna uppkom som en följd av militära säkerhetsskäl 
att flytta staden närmre fästningen och utgjorde Varbergs stad under 
perioden 1613-1666, varpå den jämnades med marken i en omfattande 
stadsbrand. Platsarna hade en form av garnisonsstad med två huvudgator i 
nordvästlig riktning mot fästningen och några mindre tvärgator. Bebyggelse 
var mestadels i trä. Efter branden nyttjades Platsarna  som betesmark 
tills där 1885 uppfördes en homogen träbebyggelse och en gatustruktur 
med två huvudgator likt 1600-talsstaden (Jern. H, 1987). Platsarna vars 
1800-talsbebyggelse till viss del är bevarad utgör idag Varbergs äldsta 
stadsdel. Centralt belägen på en högre kulle mellan fästningen och 
stadens centrum och ovanför övrig stadsbebyggelse utgör den ett viktigt 
karaktärsdrag i staden.



Sedan Varberg på Platsarna eldhärjats anlades den nya staden i sitt nuvarande 
läge öster om fästningen och längre in mot land. Staden formades enligt ny 
stadsplan upprättad 1669, en rutnätsplan inom nuvarande Vallgatorna och 
i skydd av fästningen. Planen utgjordes av fem gator i nordsydlig riktning 
samt nio i östvästlig riktning varav fyra strålformiga. Byggnaderna ligger 
i liv med gatan och orienterar sig efter gaturummen. Torget utökades 
1864 och blev en plats för torghandel vilket bedrivs än idag. Varberg har 
som trästad utsatts för ett flertal bränder, de mest omfattande ägde rum 
1767 och 1863. Staden har dock åter rest sig och kvarter med den gamla 
träbebyggelsen i en och två våningar är väl bevarad. Först i sent 1800-
tal växte stenstaden fram kring torget med ståtliga och monumentala 
byggnader i sten och tegel (Persson. B-A, 1995). Varberg tillhör idag 
en av de få svenska städer där 1900-talets varuhuskedjor inte etablerats 
i stadskärnan och vars torgarkitektur och gamla köpstadskaraktär från 
sekelskiftet 1900 och tidigare är väl bevarad.

1885 upprättades en plan för nya stadskvarter med esplanadstruktur 
norr om stadskärnans rutnätsstruktur. Kvarteren kännetecknas av 
det sena 1800-talets stadsbyggnadsideal och dess påverkan av 1874 års 
riksgällande byggnadsstadga vilken innebar att svenska städers brandrisk 
skulle minimeras och dess sanitära förhållanden förbättras. Området 
karaktäriseras av större skala gällande byggnadshöjd och kvartersstorlek, 
öppet byggnadssätt och bredare gator kantade av trädplanterade alléer. 
Bebyggelsen från sent 1800-tal är väl bevarad.  Den är delvis utformad 
enligt principen ”hus i park” och ett flertal av byggnaderna står mitt på 



kvarteret likt stora solitärer. Övriga hus står i gatuliv men är fristående från 
varandra. Engelbrektsgatans esplanad anlades i gränsen till rutnätsstaden 
vilken avsågs fungera som brandgata. Esplanaden som var den tidens 
stadsmässiga park har en allé och flera små parker varvas med byggnader 
längs stråket. Längs esplanadstaden återfinns idag flertal av stadens 
institutioner och offentliga byggnader så som bibliotek och teater. 
Eskilsgatan utgör esplanadstadens mittaxel och är en boulevardliknande 
gata med kornklippt björkallé och som sträcker sig i östvästlig riktning. 
Järnvägen stod klar på 1880-talet och i fonden på Eskilsgatan ligger 
stationsbyggnaden, vilken gavs stor vikt vid 1885 års byggnadsplan 
(Grimbeck. L & Gustavsson. S, 1995).  Stationshuset rymmer idag vänthall 
i entréplan, i övre plan huserar företag. Taxi- och busstation för lokal- och 
regional trafik är förlagd i anslutning till byggnaden. 

Sedan järnvägen anlades på 1880-talet har kontakten mellan stadskärnan 
i öst och hamnområdet i väst begränsats av det avskiljande järnvägsstråk 
som löper i nordsydlig riktning genom staden. Viskadalsbanan mellan 
Varberg och Borås öppnades 1880 för att tillgodose den växande 
textilindustrin i Sjuhäradsbygden med varor som importerade via 
hamnen samt för att forsla trävaror till hamnen för export. 1888  stod 
Västkustbanan klar. (Persson. B-A, 1995) Själva spårområdet består 
idag av två perronger för persontågstrafik, lokstall och bangård med 
uppställningsplats för godstransport. Med åren har tågtrafikeringen tätnat 
och säkerhetsanordningar, banbredd och bomfällningar har ökat vilket 
bidragit till att barriären vuxit sig allt starkare. Järnvägen har därmed 
påverkat såväl stadsutformning som livet i staden. 



Fiskenäringens verksamhet är förflyttad till andra och mindre hamnar 
inom kommunen. I södra hamnområdet ligger numera Innerhamnens 
småbåtshamn med fritidsbåtar. Innerhamnen är under sommartid en 
välbesökt hamn med ett femtiotal gästplatser. Här lägger Fladenbåtarna 
till, en turistattraktion med dagsturer för fritidsfiske till havs. Från 
Innerhamnen avgår likaså en personbåt för turer till Getteröns badvikar.

Varberg är den enda halländska stad vars bebyggelse orienterar 
sig utmed strandkanten av Kattegatt och sjöfarten har alltid varit 
av stor betydelse. Skriftliga dokument från 1460-talet vittnar om 
uppförandet av en skeppsbrygga vid fästningen. På 1700-talet 
byggdes den forna bryggan ut till en mer gedigen hamnbrygga 
med Hallands största handelsflotta bestående av 16 fartyg 
(Persson. B-A, 1995). En större utbyggnad skedde på 1800-talet 
då hamnen blev betydande för import och export. Därefter har 
hamnen vid ett flertal tillfällen byggts om och till. Idag upptas 
hamnens norra delar av Handelshamnen, ett större och inhägnat 
verksamhetsområde. Färjeterminalen belägen direkt söder om 
Handelshamnen har bedrivit sin verksamhet sedan 1960 då 
färjeförbindelsen mellan Varberg och Grenå i Danmark invigdes. 



Varberg präglas av en gedigen bad- och kurortskultur. Runt 1810-talet börjar 
befolkningen ”dricka brunn” ur en hälsokälla belägen tre kilometer söder om 
staden, något som pågick fram till 1890-talet. På 1820-talet påbörjades havsbad 
i flytande havsbassänger med träbotten. 1866 byggdes stadens första kallbadhus 
på pålar av trä ett trettiotal meter ut till havs strax söder om hamnen. Stormar har 
drabbat badhusen och idag är ett tredje kallbadhus uppfört, enligt originalritningar 
och i bruk. Det första varmbadhuset uppfördes 1822. Här bedrevs gyttje- och 
tångbad, massage och bastubad. Dagens varmbadhus är beläget mellan fästningen 
och Platsarna och inhyser friskvårdsverksamhet. Längs Strandpromenaden som 
löper från hamnen och fem kilometer söderut varvas olika former av havsbad. 
Bad- och kurortskulturen kom att växa sig stark. Badhusbolaget bildades 1883 
i stadens regi och uppförde Societetsparken med tillhörande societetshus och 
vattenpaviljong för brunnsdrickning. (Jern. H, 1987) Parken ligger som en 
förbindelselänk mellan Kallbadhuset och Varmbadhuset. Samtliga anläggningar 
är väl bevarade och kurortskulturen utgör en del av stadens identitet.

I början av 1800-talet karaktäriserades staden av en karg och stenig 
miljö med flygsand och ljung. Träd har planterats ut och idag 
återfinns ett flertal parkskogar i stadens krans samt lummiga stråk 
och parker i innerstaden. Engelska parken och Järnvägs parken 
är belägna mellan stadskärnan och stationsområdet och utgör 
ett grönstråk i nordsydlig riktning. Engelska parken som pryds 
av blomsterplanteringar sommartid och belysta träd vintertid 
fungerar främst som ett transportrum för gående och cyklister 
men även som rekreationsplats. Societetsparken, belägen söder om 



hamnen, är en populär rekreations- och aktivitetspark. Här återfinns 
Societetshuset med vernissage och restaurang, utomhusscen, 
tennisbanor, minigolfbanor och lekplats. Med undantag för Varbergs 
hamn och fiskesamhället Träslövsläge utgör hela kustremsan ett 
sammanhängande grönstråk (Varbergs kommun, 2010)

Flertalet av de byggnader som ryms inom rutnäts- och esplanadstaden 
orienterar sig längs med gaturummet och ligger med sina fasader i 
liv med gatan istället för att vara indragna på kvartersmark, något 
som tydligt framgår av illustrationen till vänster på nästa sida. Av 
illustrationen framgår också hur rutnätsstaden innehåller en större 
andel kringbyggda kvarter medan esplanadstadens orientering mot 
gatan ibland bryts upp och där den istället innehåller flera solitära 
institutionella byggnader. 

I höjd med Varbergs stad skiftar det halländska landskapet karaktär. 
Norr om staden kännetecknas landskapet av mjuka berg och dalar 
och längs kusten återfinns här små havsvikar, öar och skär. Söder om 
staden är landskapet relativt platt med mjuka kullar och större öppna 
slätter. Här kantas kustremsan av långa vidsträckta sandstränder som 
vid avsaknad av skärgård ligger oskyddade för öppet hav. Förutom det 
högre bergsparti där fästningen och dess bastioner fått en strategisk 
utkikspunkt och den högre kulle där stadsdelen Platsarna är belägen, 
är Varbergs stad relativt platt. Strandlinjen gick under medeltiden strax 
väster om järnvägen. Under senare tid har omfattande utfyllnader 
gjorts inom hamnområdet. Både rutnäts- och esplanadstaden vilar på 
ett relativt plant landskap där marken reser sig svagt åt öster.





I ett halvmåneformat mönster kring 
rutnäts- och esplanadstaden ligger 
villabebyggelse av olika ålder som 
en slags förstad eller trädgårdsstad. 
Bebyggelsemönstret med friliggande 
småhus på villatomter framgår tydligt 
på svartplanen. Gatumönster och 
huskroppars placering är oregelbundna 
vilket vittnar om att hänsyn tagits till 
den befintliga topografin.







Sveriges riksdag fattade 1992 beslut om att hela Västkustbanan mellan Göteborg 
och Lund skulle byggas ut till dubbelspårig järnväg. Stora delar av sträckningen 
utgjorde redan dubbelspår men delarna Varberg - Hamra, sträckan över 
Hallandsåsen, Båstad - Norra Vejbyslätt samt Ängelholm - Helsingborg C var 
enkelspåriga. Idag är 85 % av utbyggnaden utförd. Sträckan Varberg-Hamra 
genom Varbergs stad utgör en av de återstående etapperna. Motiv till dubbelspår 
är bl.a. ökad kapacitet för att tillmötesgå framtida transportbehov av både 
gods- och persontrafik där dubbelspår medför att mycket av det gods som idag 
transporteras med lastbil istället kan transporteras på järnväg, likväl beräknas 

Många halländska städer längs kusten ligger i anslutning till havet men Varberg 
är den enda staden vars bebyggelse orienterar sig efter kustlinjen. Denna närhet 
till havet utgör en unik kvalitet för staden. Inom Varbergs stations- och södra 
hamnområde har dock bebyggelsen allt mer avskärmats från havet till följd av 
Järnvägens breda spårområden, Grenåfärjans tilläggsplats och uppställningsytor 
och Handelshamnens verksamhetsområde i södra hamnområdet. Regeringen 
fattade den 21 mars 2013 ett tillåtlighetsbeslut om att förlägga Västkustbanan 
i tunnel genom Varbergs stad (trafikverket.se/varbergstunneln, 2015). Varbergs 
kommun har fattat beslut om att förflytta Grenåfärjans tilläggsplats och 
Handelshamnens verksamheter från södra hamnområdet till en större hamndel 
belägen nordväst om innerstaden (varberg.se/trafik & infrastruktur, 2015).

Mot bakgrund av ovan fattade beslut ges Varbergs stad en möjlighet att tillvarata 
sina unika grundförutsättningar vad gäller orientering av bebyggelsen längs med 
kusten och åter knyta an staden till havet även längs denna kustremsa.



Utbyggnadsetappen Varberg - Hamra innebär att nuvarande 9,9 km spårsträcka 
från ca 3 km norr om staden till ca 4 km sydost om staden ersätts av 8,9 km ny 
spårsträcka, varav 3,1 km tunnel under Varbergs centrala delar. Järnvägstunneln 
som också benämns Stadsmiljötunnel SMTÖ avser persontrafik i tunnel under 
staden och där Ö:et står för en kompletterande spårdragning för godstrafik 
öster om staden. Tunneln börjar i höjd med stadskvarteret Tattarkullen, belägen 
i planområdets nordöstra hörn, sträcker sig söderut i en båge under staden och 
avslutas vid en sluttning söder om sjukhuset, beläget söder om stadskärnan. 
Byggnationen innefattar också att nuvarande stationshus och perronger belägna 
i planområdets östra del ersätts av ett nytt resecentrum som placeras 150 meter 
längre norrut, i övergången mellan tråg och tunnel, väster om stadskvarteret 
Tattarkullen. Preliminär byggstart för ny spårsträcka är 2019, järnvägen beräknas 
körklar 2024. (Trafikverket, Varbergs kommun ,2013) Flera parter är involverade 
i processen. Trafikverket påbörjade framtagandet av järnvägsplan och 
tillhörande miljötillstånd och miljökonsekvensbeskrivning 2014 med beräknad 
fastställelseprövning 2016 (Trafikverket, 2015). Enligt ändringar i Plan- och 
bygglagen (2010:900) och som trädde i kraft januari 2015 ska framtagandet av 
detaljplaner ske parallellt med järnvägsplanen. Varbergs kommun arbetar för 
närvarande fram en detaljplan för det markområde som berör ny spårsträcka, 
tunnel och resecentrum och som är under samråd perioden 8 april - 8 juni 2015 
(varberg.se/aktuelladetaljplaner). Jernhusen kommer bygga resecentrum och 
ansvara för framtida drift och underhåll av resecentrums anläggningar och mark, 
Varbergs kommun kommer ansvara för bussangöring och pendelparkering 
(Varbergs kommun, 2009). 

restiden för persontrafik mellan Göteborg och Malmö minskas med 40 minuter. 
Målet är att åstadkomma ett konkurrenskraftigt transportmedel som kan bidra 
till en långsiktigt hållbar utveckling i regionen. (trafikverket.se/vastkustbanan, 
2015).



Ny dragning av Västkustbanan med tunnel genom Varbergs centrala delar 
medför att den påtagliga barriär som järnväg och tillhörande bangård idag utgör 
försvinner. Möjligheter ges att förstärka befintliga likväl skapa nya passager och 
stråk mellan stadskärnan och södra hamnområdet. Brutna barriärer ger staden 
åter möjlighet att möta havet, med nya visuella och rumsliga kopplingar.

Handelshamnen är ett större verksamhetsområde som angränsar till Grenåfärjans 
uppställningsytor för fordonstrafik i södra hamnområdet. Handelshamnen 
sträcker sig sedan norrut till den s.k. Industrihamnen,  en kvadratisk hamnbassäng 
med 920 meter lång kaj, och vidare mot nordväst där verksamheterna upptar 
större markarealer i de yttre delarna av hamnen, den s.k. Farehamnen, en 
djuphamn med 430 meter lång kaj och spårbunden kran. Handelshamnen bedriver 
operativ verksamhet som hamnbolag, stuveri, lagring, spedition och transporter. 
Hit anländer godsfartyg från hela världen för på- och avlastning och här sker 
Sveriges största utskeppning av sågade trävaror. Andra vanligt förekommande 
varor är bl.a. stålprodukter, salt, flytande kemikalier och containergods. Varor 
fraktas landvägen via långtradartrafik men även med tågtrafik via två sidospår 
som ansluter till västkustbanan. (varberg.se/handelshamnen, 2015)

Gällande översiktsplan för Varbergs kommun anger att Handelshamnen ska ges 
möjlighet att utvecklas och speglar den framtidsplan för Handelshamnen som 
antogs för några år sedan. (Varbergs kommun, 2010) Beslutet baseras på stadens 
strategiska läge på västkusten samt den mycket goda infrastruktur i form av nära 
kommunikationer med E6, Västkustbanan och den korta och lättnavigerade farled 



Inom södra hamnområdet ligger sedan 1960 Stena Line Scandinavia AB: s 
färjeterminal och tillhörande färjan Stena Nautica vilken trafikerar rutten 
Varberg – Grenå två gånger dagligen. Färjeområdet utgörs av 130 meter kaj med 
tilläggsplats, ett större inhägnat och asfalterat uppställningsområde för gods och 
fordonstrafik samt färjeterminalens lokaler längre ut på piren.

som förbinder hamnen med öppet hav. Hittills har 85 mkr investerats, bl.a. har 
Farehamnen försetts med järnvägsspår och idag är hela hamnen förbunden med 
Västkustbanan. Vidare har Farehamnens kaj byggts ut, hamnbassäng och farled 
har förbättrats, varumagasin och asfalterad upplagsyta för godshantering har 
utökats. Ytterligare förbättringar och expansion ska ske och där fyllnadsmassor 
från tunnelbygget kan användas. Samtidigt angränsar Handelsområdet till 
stadskärnan, och dess behov av god miljö och utvecklingsmöjligheter. Varbergs 
kommun anger på sin hemsida att ” hamnen också i framtiden ska ligga nära stadskärnan, 
men att den ska flyttas åt nordväst. Att anlägga den nya Farehamnen är ett omfattande 
byggprojekt. Hänsyn måste tas både till hamnen och dess verksamheter, och till staden och dess 
behov. Målet är att hamnen ska understöda utvecklingen i staden – och tvärtom. Ingen ska 
hindra den andra.” (varberg.se/farehamnen, 2015) Inom Handelshamnen finns 
lagerbyggnader som fungerar som en buffertzon mellan stadsbebyggelsen och 
hamnverksamheten (Varbergs kommun, 2010). I Handelshamnens södra del, i 
angränsning till färjeterminalen, ligger företaget Rexam och som tar emot sand, 
soda, kalk, dolomit och fältspat för vidare transport in i landet. Ämnena används 
vid framställning av glas. Blåsiga dagar medför omlastningen visst obehag för 
omgivningen när ämnena sprids med vinden. Varbergs kommunen har beslutat 
att förflytta verksamheten till Handelshamnens yttre hamnområde. (Varbergs 
kommun, 2010)



Investeringar och utbyggnad av Handelshamnen innebär nya förutsättningar för 
en etablering av färjeterminal i de yttre hamndelarna och Varbergs kommun 
har beslutat om en förflyttning av Grenåfärjans tilläggsplats från nuvarande 
angöring i Södra hamnen till Farehamnen i hamnens yttre delar, vilken beräknas 
ske 2018-2019 (varberg.se/trafik & infrastruktur, 2015).

Ny lokalisering av Rexam och färjeterminalens verksamhet till den yttre 
Farehamnen medför, tillsammans med den spårväg och bangård som försvinner, 
att stora attraktiva och centralt belägna markarealer med hög utvecklingspotential 
frigörs och öppnar möjligheter för att etablera ett större och sammanhängande 
område med ny bebyggelse i innerstaden. Dessa inhägnade verksamhetsområden 
har tidigare, liksom järnvägen, bidragit som barriärer i staden. Med fria 
markarealer och brutna barriärer ges möjligheter för staden att växa mot havet.

Både ny järnvägssträckning med stadsmiljötunnel SMTÖ genom staden 
och kompletterande spårstrecka för godstrafik öster om staden, likväl 
investering i Farehamnen för att ta emot verksamheter och färjeterminal är 
stora infrastrukturella projekt som kostar mycket pengar. Byggnationen av 
järnvägstunneln beräknas ta 4-5 år och kosta 2,9 miljarder kronor som fördelas 
enligt följande: Trafikverket 2,4 miljarder, Varbergs kommun 290 miljoner, 
Jernhusen 60-100 miljoner och Region Halland 210 miljoner (trafikverket.se/
varbergstunneln, 2015) Den järnvägsutredning som genomförts på begäran av 
Banverket innefattar en samhällsekonomisk kalkyl för Stadsmiljötunnel SMTÖ. 
Beroende av vilka kvantifierade parametrar som räknas in i kalkylen så hamnar 
nettonuvärdeskvoten under eller över noll, dvs. den blir samhällsekonomiskt 

Ny lokalisering av Rexam och färjeterminalens verksamhet till den yttre
Farehamnen medför, tillsammans med den spårväg och bangård som försvinner, 
att stora attraktiva och centralt belägna markarealer med hög utvecklingspotential
frigörs och öppnar möjligheter för att etablera ett större och sammanhängande
område med ny bebyggelse i innerstaden. Dessa inhägnade verksamhetsområden 
har tidigare, liksom järnvägen, bidragit som barriärer i staden. Med fria 
markarealer och brutna barriärer ges möjligheter för staden att växa mot havet.



olönsam eller lönsam. Sammanfattningsvis kan sägas att utbyggnadsprojektets 
ekonomiska lönsamhet beror mycket av hur den framtida utvecklingen i staden 
och regionen som helhet ter sig (Banverket, 2002). 

Den miljökonsekvensbedömning som arbetas fram parallellt med järnvägsplanen är 
inte färdigställd. Järnvägsutredningen innefattar en miljökonsekvensbeskrivning, 
vilken godkänts av Länsstyrelsen. MKB:n innehåller bl. a. geohydrologi, 
markförhållanden, miljömedicinsk utredning och riskanalys. Nedan redovisas ett 
antal faktorer som framkommer av bedömningen. Berggrunden under Varberg 
anses vara av god kvalitet och utbyggnaden förväntas inte medföra några negativa 
konsekvenser för grundvattnet, även om tunneln kan medföra en begränsad 
dränering av grundvattenmagasinet under centrum. Grundvattennivån kan 
därmed komma att sjunka något, vilket kan innebära risk för sättningar med 
skador på vägar och hus som följd. Konsekvenserna anses dock hanterbara. 
Tunneln kommer att tätas mot inläckande vatten som finns i berget. En tunnel 
med tågtrafik under jord medför att nuvarande luftburna buller och vibrationer 
från passerande tåg minskar avsevärt. Däremot kan en annan typ av buller uppstå, 
s.k. stomljud, ett lågfrekvent ljud som sprids från järnvägens räls via tunnelns 
golv och vidare i berget och grundmurarna hos hus ovan tunneln. Likaså kan 
vibrationer uppstå och som fortplantar sig i berggrunden. Kring järnvägen kan 
små elektromagnetiska fält skapas vars styrka växer när tåg passerar. Det finns 
dock tekniska hjälpmedel som kan vidtas för att avhjälpa eventuella ovanstående 
negativa effekter. Järnvägen är ett av de säkraste transportsystemen och olyckor 
är ovanliga. De vanligaste olyckorna är kollisioner mellan tåg och vägfordon i 
plankorsningar och där olyckorna ofta leder till svåra skador för vägtrafikanten. 
I samband med utbyggnaden av Västkustbanan ersätts planskilda korsningar av 
andra trafiklösningar (Banverket, 2002).



Varbergs stadskärna präglas av en småskalig bebyggelse och som tydligt speglar 
en speciell historisk epok, vilket är en del av stadens identitet och attraktivitet. 
Stadskärnan, inklusive stadsdelen Platsarna och kurortsområdet, som angränsar 
till planområdet i söder, är av riksintresse för kulturmiljövård. Vid utformning 
av ny central bebyggelse mitt i staden är det av vikt att reflektera över 
stadskärnans skala likväl ta hänsyn till och tillvarata de kvaliteter som finns i 
denna kulturhistoriska bebyggelse. Samtidigt är Varberg en stad i utveckling och 
belägen i en expansiv region och där en ny central bebyggelse i anslutning till 
nytt resecentrum kan motiveras att återspegla ett modernt och framtida Varberg.

Ovan nämndes att en detaljplan för ny spårsträckning av Västkustbanan genom 
Varbergs stad är under framtagande och vars process befinner sig i samrådsskedet. 
Detaljplanen berör ny spårsträckning i nordsydlig riktning enligt utformningen 
för Stadsmiljötunnel SMTÖ med tunnel under centrala staden, och vars syfte 
är att säkerställa spårområdet för kommande byggnation. I detaljplanen ingår 
också det markområde som ska upptas av ett nytt resecentrum och där ett 
kvarter redovisas med placering för resecentrums byggnad, bussterminal och 
angöring till kvarteret för fordonstrafik via Östra Hamnvägen. Föreliggande 
magisterarbete utgör förslag till bebyggelse inom ett geografiskt område som 
angränsar till resecentrum och utgår därmed från pågående planarbete och 
den placering och utformning av resecentrum som redovisas där (varberg.se/
aktuelladetaljplaner/dokument: Västkustbanan genom Varberg - norra och södra 
delen). Den plankarta med planbeskrivning som ingår i pågående planarbete 
för resecentrum återfinns som bilaga 1 och illustrationskarta för resecentrum 
återfinns som bilaga 2.



Varbergs stadsbyggnadskontor har ännu inte påbörjat planarbete för stations- 
och södra hamnområdet och den bebyggelse som planeras där. Dock anger 
aktuell fördjupad Översiktsplan, fördjupning för stadsområdet från 2010 
visioner och tankar kring hur denna bebyggelse, eller stadsdel som den benämns, 
ska utformas. 

Av dokumentet framgår att populationen ökar och att staden befinner sig i ett 
utvecklingsskede och där den ingår som en central del av en expansiv region. 
Mot bakgrund av detta samt planområdets geografiskt centrala lokalisering 
med angränsning till stadskärnan och kommande resecentrum lyfts tankar kring 
utformningen av stadsdelen fram i ett bredare perspektiv än rent arkitektoniskt, 
där faktorer som bl.a. behov av fler centralt belägna bostäder och fler lokaler i 
stadskärnan för näringslivet belyses. Likväl framstår visionen om en stadsdel som 
är tillgänglig för invånarna i staden (Varbergs kommun, 2010). Av kommunens 
bebyggelsestrategi framgår att en prognos visar på fortsatt befolkningsökning 
och som genererar bostadsbehov och där bostadsbyggandet med nyproduktion 
måste öka under de kommande åren för att kunna tillgodose bostadsbehovet. 
Som ett led i en hållbar stadsmiljö förespråkas i första hand nyproduktion genom 
förtätning i innerstaden, och som tillgodoser efterfrågan på centralt belägna 
bostäder och stödjer förutsättningarna för att upprätthålla en god kollektivtrafik. 
(Varbergs kommun, 2013). Varbergs kommun har tagit aktivt avstånd från 
externa handelsetableringar och fokuserar istället på att utveckla handeln i 
stadskärnan. Av översiktsplanen framgår att där råder efterfrågan på centralt 
belägna lokaler och handelsytor för service och verksamheter i stadskärnan. Mot 
bakgrund av ovanstående situation och behov beskrivs kommunens visioner för 
planområdet som en ”attraktiv och hållbar blandstad där människor kan vistas, 
mötas och leva” och som rymmer integrerade funktioner av ”bostäder, handel 
och verksamheter” (Varbergs kommun, 2010).





Planförslaget föregås av teoretiska studier och en fysisk studie av platsen. 
Beroende på val av analysmetod läggs olika vikt vid olika företeelser, 
varje plats är unik och valet av metod bör ske utifrån vad som avses lyftas 
fram och belysas på den aktuella platsen. Till hjälp för att identifiera 
Varbergs stations- och södra hamnområde har i detta avsnitt några olika 
analysmetoder och tillhörande begrepp kombinerats för att på bästa sätt 
identifiera och göra den aktuella platsen begriplig. Platsen analyseras 
utifrån rubrikerna platsens själ, lokalklimat, vattenfront, bebyggelsens struktur och 
miljö, gaturummets struktur och miljö, grönskan och vattnets struktur och miljö och 
avslutningsvis rumsliga samband och enskilda element.

Begreppet platsens själ kommer från den fenomenologiska analystraditionen 
där Christian Norberg-Schulz försöker finna en plats identitet och beskriva 
den i sin helhet utifrån hur vi ser den. För att finna svar på de fenomen 
som möjliggör ett levande stadsrum har den danske arkitekten Jan Gehls 
litteratur studerats och vars analyser baseras på hur människor upplever och 
använder stadens offentliga rum. Lokalklimatet utgör en viktig faktor för livet 
mellan husen i Gehls teorier om levande stadsrum. Vattenfronten tydliggör 
stadens silhuett och visualiserar innerstadens småskaliga bebyggelse, vilket 
framkom av karaktärsanalysen. Bebyggelsen- och gaturummets struktur 
och miljö beskrivs utifrån underrubriker som struktur, täthet, funktion och 
variation, begrepp som utgör centrala faktorer för det resonemang som 
Gehl för i sina analyser av levande stadsrum. Rumsliga samband och 
enskilda element beskrivs utifrån begrepp som kopplingar inom ett område 
och mellan olika områden i form av stråk och siktlinjer. Knutpunkter i form 
av mindre platsbildningar och större torg eller parker. Likväl landmärken, 
och som hämtats från den strukturella analystraditionen där Kevin Lynch 
använder dessa begrepp för att tydliggöra platsens sammanhang. 





Södra hamnen präglas av den klassiska hamnkaraktären med element 
som vatten, sten, asfalt, stål, silos, båtar och fartyg. Hamnen bär på en 
historia från flera epoker och vars skikt avtecknas och gör sig påminda i 
omgivningen. I angränsning till färjeterminalen och Handelshamnen ger 
kajens utfyllnader, större asfalterade uppställningsytor och verksamheter 

En inventering och analys av en fysisk miljö handlar mycket om att 
finna dess identitet. Den norske arkitekten, arkitekturteoretikern och 
professorn Christian Norberg-Schulz verkade inom den fenomenologiska 
analystraditionen och talar om förnimmelsen av en plats själ eller Genius 
loci. Han utgick från hur platsen faktiskt framträder som en helhet snarare 
än beståndsdelar och menar att en plats har ingen självklar själ och att den 
kan vara av olika styrka, stark eller svag. Genius loci kan förklaras vid vad 
en plats är eller vill vara, ge en plats liv. Norberg-Schulz sammanfattar 
ordet med en plats identitet men talar också om en plats mening och struktur. 
Mening står för platsens relation och förhållande till sin omgivning och 
sina invånare, till deras kollektiva uppfattning och användning av platsen. 
Norberg-Schulz menar att för att åstadkomma en plats med stark själ är 
det viktigt att människan kan känna orienterbarhet, identifikation och minne 
med platsen. Struktur står för platsens formmässiga egenskaper. För att 
uppnå en stark själ krävs en förståelse av platsen och som börjar i dess 
lokalisering, i det landskap som platsen vilar på och som är bestående över 
tid, vidare krävs en förståelse för platsens rumsliga organisation och byggda 
form. I arbetet med att förändra en plats är det väsentligt att försöka finna 
platsens själ för att kunna tillvarata denna i den nya bebyggelsen (Norberg-
Schulz. C, 1980).



Lokala klimatförhållanden kan variera mycket beroende av topografi, 
vegetation och väderstreck. Olika platser har olika grundläggande 
förutsättningar. Att skapa en attraktiv utemiljö handlar delvis om att 
förhålla sig till platsens klimat. Skandinavien och Sverige har under stora 
delar om året ett kallt klimat med vind, regn och snö, vilket medför behov 
av att skydda platser mot vind och regn och samtidigt gynna sol och lä. Jan 
Gehl är en dansk arkitekt, professor och visionär som i över 50 år arbetat 
för att göra våra städer trivsammare att vistas i. Hans analysmetod utgår 
ifrån hur människor rör sig i och använder staden och deras möjlighet till 
trivsamma miljöer och social kontakt. Som ett instrument för att skapa 
trivsammare och mänskligare städer har han utarbetat 12 kvalitetskriterier 
för staden och där bebyggelsens utformning och placering för att skapa 
en god klimatanpassad miljö med hänsyn till regn, vind, värme, sol och lä 
ingår (Gehl. J & Svarre. B, 2013). Gehl menar att det inte är helt enkelt att 
utforma en god vistelsemiljö i vårt nordiska klimat och att huvudproblemet 
är blåsten och den medföljande avkylningen. Högre byggnader och tätare 
gaturum som ska stävja vind och skydda mot regn kan också bli skuggiga 
och kalla i brist på sol. Gehl menar att ett bra resultat beror mycket av 
proportionerna mellan bebyggelsens höjd och gaturummets bredd och 

ett hårdare, storskaligare, kargare och mer industriellt uttryck. Intrycket 
förstärks av att färjeterminalen, Handelshamnen och järnvägen är 
avstängda för allmänheten, en mänsklig frånvaro vilar över dess öppna 
ytor. I den intilliggande Innerhamnen vittnar en äldre och småskalig 
bebyggelse om en tid före industrialismens intåg. Dess små butiker och 
verksamheter och småbåtshamn ute på piren genererar rörelse och vistelse 
och ger intrycket av att vilja bjuda in besökaren.



Planområdet är beläget kustnära på Sveriges västkust och präglas av 
närheten till Kattegatt. Området skyddas till viss del av Varbergs fästning 
och Getterön men känslan av öppet hav är ändå påtaglig. Vinden blåser 
mestadels från sydväst och där finns ingen skyddande skärgård med 
kubbar och skär som fångar upp och mildrar starka vindar innan de når 
fastlandet. Sommarhalvåret med sol och värme är en härlig tid då många 
turister besöker Innerhamnen, köper en glass, strosar längs kajen och tittar 
på båtarna men övriga årstider är inte att förglömma. Under hösten och 
vintern kan västkustens vindar stundtals vara mycket hårda. I kombination 
med regn och snö kan vistelsen utmed kustnära öppna ytor kännas nästintill 
outhärdlig. Planförslaget ska resultera i en levande och attraktiv stadsdel 
med aktivitet och rörelse året runt och platsens klimatförhållanden ställer 
krav på bebyggelsens utformning. I dagsläget utgörs området till stor del av 
öppna markytor och en byggnadsplacering där vinden kan spela fritt. Det 
kan anses som en av områdets svagheter då hård vind inte upplevs som 
positivt. Med rätt bebyggelsestruktur kan den sydvästliga vinden stävjas 
och stadsdelen bli mer tilldragande. Med en väl anpassad bebyggelse som 
tillvaratar befintliga soliga platser och medger ljusinsläpp är möjligheten 
för fortsatt bra solförhållanden goda. 

förespråkar en tät bebyggelse i vinklar, smala gator och trädgårdar i skydd 
bakom husen. (Gehl. J, 2008) Som exempel på ett gott resultat lyfter Gehl 
fram Köpenhamns centrum som präglas av låga solvinklar och mycket 
vind och menar att den täta, låga medeltidsbebyggelsen med små torg 
och krokiga gator bidrar till både goda lä- och solförhållanden där vinden 
blåser över bebyggelsen istället för genom den (Gehl. J & Gemsöe L, 
1996).









Föregående karaktärsanalys visar att Varbergs stads olika områden är väl 
bevarade och vars individuella bebyggelsestruktur framträder tydligt i 
staden. I detta arbete infogas ett område med ny bebyggelse bland befintlig 
struktur och några frågeställningar berör hur bebyggelsen ska förhålla sig till sin 
omgivning, ska den anpassas eller särskiljas i struktur och vilken skala lämpar sig 
bäst? Likväl hur bebyggelsens struktur och innehåll på bästa sätt utformas för att 
skapa förutsättningar för ett levande stadsrum med aktivitet och rörelse mellan husen? 
Att bebyggelsens struktur har betydelse för lokalklimatet har framkommit 
ovan, men den har också betydelse för aktiviteten och rörelsen mellan 
husen och integrationen med övriga stadsdelar. Bebyggelsens struktur 
ligger vidare till grund för de enskilda byggnadernas utformning. Jan 
Gehl menar att där inte enbart går att dra några konkreta slutsatser om att 
ett levande stadsrum utvecklas utifrån en specifik bebyggelseform men 
förespråkar en struktur med tydlig indelning av stad, stadsdel, kvarter och 
byggnader, likväl tydlig indelning mellan privata, halvprivata, halvoffentliga, 
och offentliga ytor mellan husen. Gehl menar att dessa inte får vara så 
strikta att de hindrar kontakten med omvärlden men uppdelningen bidrar 
till en orienterbarhet som underlättar de sociala processerna (Gehl. J, 
2008).

Begreppet täthet kopplas ofta till bebyggelsens utnyttjandegrad men en 
hög exploatering bidrar i sig nödvändigtvis inte till ett levande stadsrum 
med aktivitet och rörelse mellan husen. Jan Gehls teorier bygger mycket 
på människans behov av samvaro och mänsklig kontakt. Hur menar då han 
att bebyggelsen bör placeras och utformas för att främja aktivitet och 
rörelse i det offentliga rummet? Som ett verktyg i att skapa attraktiva och 



levande stadsrum har Gehl utformat några principer för bebyggelsens 
utformning. En av principerna är att samla eller sprida  och Gehl avser då 
inte bara byggnader utan också människor, funktioner och händelser. 
Han menar att en mycket hög men gles bebyggelse sprider människor 
och aktiviteter över en större yta, skapar avstånd mellan funktioner och 
inger avsaknad av ett levande stadsrum. Samma exploatering men en 
lägre och tätare bebyggelse samlar människor och aktiviteter på en mindre 
yta och minskar avstånd mellan funktioner, den mänskliga aktiviteten i 
de offentliga rummen koncentreras och förutsättningarna för spontana 
möten och aktivitet och rörelse mellan husen ökar likväl möjligheten att 
nå målpunkter till fots. (Gehl. J, 2008)

Likväl har de funktioner som finns i ett område betydelse för livet mellan 
husen. Rymmer bebyggelsen en eller ett fåtal funktioner kan miljön bli 
ensidig på olika sätt, bl. a. kan bostadsområden stå tomma dagtider då folk 
arbetar och handelsområden stå ödsliga efter stängningstid. Integreras ett 
flertal funktioner av olika slag, så som bostäder, verksamheter, handel och 
service, ökar däremot förutsättningarna till mångfald, att olika kategorier 
av människor av olika anledning och under olika tidpunkter på dygnet 
befolkar stadsrummet. En integrerad stadsdel ökar också tillgängligheten 
och möjligheten för att generera liv utifrån, från andra delar av staden. Hur 
ser då Jan Gehl på integration av funktioner i staden och dess betydelse 
för att främja aktivitet och rörelse i det offentliga rummet? Gehl talar 
inte enbart om integration av funktioner utan även om att integrera eller 
segregera aktiviteter, och avser då de aktiviteter som människan utför i 
utomhusmiljön. Han menar att mänsklig utomhusaktivitet kan delas in 
i tre kategorier; nödvändiga, valfria och sociala, och att samtliga måste 
representeras och mötas i de dagliga funktionerna för att möjliggöra ett 
levande stadsrum under en större tid på dygnet och under olika årstider. 



Nödvändiga aktiviteter utgör främst vardagsaktiviteter som de allra flesta 
är mer eller mindre tvungna att utföra t.ex. cykla till arbetet, gå till skola, 
göra matinköp, vänta på bussen, gå ärenden mm. Valfria aktiviteter utgör 
mestadels rekreation och utförs om viljan finns, om väder tillåter och platser 
inbjuder till det, t.ex. gå en promenad eller sitta ner för en utomhuspicknick. 
Denna kategori av aktiviteter är helt beroende av miljöns utformning. 
Sociala aktiviteter utgör oftast aktiviteter som uppstår till följd av att någon 
av de två föregående aktiviteterna utförs, t.ex. att möta, se och höra andra 
människor, att hälsa och samtala, olika gruppaktiviteter och barns lek. 
De sociala aktiviteterna understödjs då någon av de andra aktiviteterna 
utförs och har som förutsättning att människor befinner sig på samma 
ställe. Gehl menar att det inte går att styra de sociala aktiviteternas innehåll 
genom bebyggelseutformning men det går att planera en bebyggelse som 
skapar förutsättningar och möjligheter för möten mellan olika aktiviteter 
(Gehl. J, 2008). 

För att uppnå variation i den byggda miljön kan bebyggelsen inom en 
stadsdel, ett kvarter eller längs en fasad på olika sätt varieras. En allt för stor 
variation i både struktur och enskilda byggnader kan dock resultera i ett 
rörigt och svårorienterat stadsrum. Likaså kan en både strikt struktur och 
utformning av enskilda byggnader medföra en monoton och ensidig miljö. 
En varierad struktur kräver ofta en mer strikt utformning av de enskilda 
byggnaderna och vise versa. En god utformad bebyggelse innehåller 
variation men är samtidigt enhetlig och samstämmig. Jan Gehls teorier 
grundar sig inte enbart på människans behov av samvaro utan också behov 
av upplevelser och han menar att det offentliga rummet kan tillfredsställa 
detta behov genom att erbjuda visuellt och arkitektoniskt händelserika 
stadsmiljöer. Att genom utformningen av den fysiska miljön skapa goda 



förutsättningar och villkor för uteaktiviteter, att skapa levande stadsrum. 
När det kommer till byggnadernas utformning kan längre och monotona 
fasader brytas upp genom att låta arkitekturens färg och form variera. En 
av Gehls principer är att inbjuda eller sluta ute och där Gehl talar om aktiva 
och passiva fasader. Där de mest aktiva fasaderna vänder sockelvåningens 
dörrar och fönster ut mot gatan, välkomnar och bjuder in likväl varierar 
sitt färg- och formspråk och skapar en händelserik fasad för sinnet. Och 
där de mest passiva fasaderna kan liknas vid en lång husvägg i frånvaro av 
dörrar, fönster och estetisk variation och som sluter ute människan. (Gehl. 
J & Svarre. B, 2013). Funktionerna i byggnadernas sockelvåning påverkar 
kvarterets och gatans karaktär. Inom en stadsmiljö som innehar olika 
former av funktioner kan funktionerna integreras inte bara inom området 
utan också på kvartersnivå eller inom respektive byggnader, vilket medför 
en möjlighet att förlägga bostäder och kontor till de övre våningsplanen 
och tilldela byggnadernas sockelvåning funktioner så som service och 
handel. På så vis kan inte bara funktioner utan också olika former av 
mänsklig aktivitet och rörelse integreras inom områdets respektive kvarter 
och bidra till att stadsrummet blir både trivsammare och tryggare. En av 
Gehls principer berör att öppna upp eller stänga inne. Gehl menar att ett sätt 
att öppna upp fasader är att förlägga handel och service i sockelvåningen 
på ett sådant vis att många butiker och verksamheter inryms på så kort 
fasadsträcka som möjligt och där igenom skapar upplevelser för sinnena. 
Fasaderna kan också öppnas upp och varieras genom att förlägga entréer 
mot gatan istället för gården, fasaden bryts av med en dörr, kanske med 
ett glasparti och man ser in, någon går ut och entrén har bidragit till både 
variation och möte (Gehl. J, 2008). 



Med undantag för stationshuset i planområdets nordöstra del är den 
bebyggelse som ingår i planområdet belägen i sydväst, inom och i 
angränsning till Innerhamnens miljö. Övrig mark upptas av järnvägsspår, 
färjeterminalens verksamhet och asfalterade uppställningsytor för 
fordonstrafik, Handelshamnens inhägnade verksamhetsområde, 
parkeringsytor och två parker. För utom färjeterminalens lokaler ute 
på piren och företaget Rexams verksamhetslokaler inom det inhägnade 
Handelsområdet är bebyggelsen inom planområdets sydvästra del fördelad 
mellan två mindre enklaver och vars byggnader utgör olika tidsålder, 
karaktär och uttryck. I mellanrummet mellan enklaverna bildas större 
öppna parkeringsytor och mer eller mindre odefinierade större asfalterade 
uppställningsytor.

Kvarteret Hamnmagasinet i Innerhamnen utgör en enklav av bebyggelse. 
Dess äldre trähusbebyggelse, Sjöbodarna, i en och två våningar samt de äldre 
stenhusen, Tullhuset och Hamnmagasinet, bildar en sammanhängande och 
rumslig vägg mot kurortsområdet i söder. Byggnaderna är betydelsefulla 
för hamnens historiska identitet och klassas som riksintresse för 
kulturmiljövården. Bebyggelsen är placerad i liv mot gatan och inger ett 
småskaligt, gemytligt och välkomnande intryck. De inrymmer ett flertal 
mindre privata företag, försäljning av båt- och fiskeredskap, utställningshall 
för Konst, tillverkning och försäljning av silversmide, glas och keramik 
samt ett populärt glasscafé. 

Kvarteren Fregatten, Skeppet och Briggen bildar tillsammans en 
sammanhängande enklav med bebyggelse. Hotell Fregatten, en större  
hotell och konferensanläggning byggt på mitten av 80-talet och intilliggande 
fiskbutiken Varbergs Fiskexport upptar tillsammans kvarteret Fregatten. I 
angränsande kvarteret Briggen uppfördes 2004 stadens första och enda 





Närmst Innerhamnen är högskolans byggnader omsorgsfullt placerade i 
linje med gatan, större fönsterpartier ger kontakt mellan ute och inne, en 
restaurang med uteservering vetter mot Innerhamnens öppna ytor och 
kaj och entréer orienterar sig mot gaturummet och ger ett inbjudande 
intryck. Tillsammans med kvarteret Hamnmagasinet mitt emot alstras 
liv och rörelse till just denna yta. Kanske beror det delvis av kontrasten 
mellan angränsande färjeterminalens och Handelshamnens inhägnade och 
ödsliga asfaltsytor och Innerhamnens gemytliga miljö, men känslan av ett 
varmt och livfullt stadsrum är kännbar i Innerhamnen, särskilt sommartid 
då staden har många turister som strosar i gaturummet.

parkeringshus. I kvarteret Skeppet, närmst Innerhamnen, har Campus 
Varberg, en filial till Halmstad Högskola sin verksamhet. Flygfotot ovan 
illustrerar fem byggnader, men där har sedan fotot togs uppförts ytterligare 
två i samma utförande och volym i angränsning mot Innerhamnen.





Till skillnad från den enskilda byggnaden som står under begränsad tid är gatorna 
en struktur vars livslängd spänner över många generationer. Gaturummet är 
stadens rum, där markbeläggningen är dess golv, husfasaderna dess väggar, 
himlen dess tak och grönska och planteringar dess möblemang. Det är i stadens 
vardagsrum som det offentliga livet utspelar sig. När Jan Gehl beskriver sina 
teorier om hur människor upplever och använder staden framstår gaturummets 
betydelse för det sociala livet mycket tydligt, han menar att det är just där i 
mellanrummet mellan byggnader som den mänskliga aktiviteten sker, varpå 
den fysiska planeringen av både byggnader och mellanrum har betydelse för ett 
levande stadsrum (Gehl. J & Svarre. B, 2013). Arbetets andra frågeställning lyder 
hur bebyggelsens struktur och innehåll på bästa sätt utformas för att skapa förutsättningar 
för ett levande stadsrum med aktivitet och rörelse mellan husen? Likväl berör tredje och 
fjärde frågeställningen hur bebyggelsens struktur och utformning på bästa sätt kan skapa 
goda kopplingar mellan berörda målpunkter och tillvarata stadens möjlighet att möta havet? 
Ovan har bebyggelsens struktur och innehåll undersökts, mot bakgrund av 
ovanstående blir det aktuellt att också undersöka hur gaturummets struktur och 
innehåll kan påverka både levande stadsrum och goda kopplingar till målpunkter. 

I gatustrukturen ingår olika nivåer av gator, inom en stad med blandtrafik kan 
gatorna organiseras efter stadsgator och lokalgator. Stadsgatan är den primära 
gatan som leder trafiken mellan, till och från stadsdelarna, in mot en stadsdels 
centrala delar eller igenom en stadsdel. Gående ska säkert kunna korsa gatan på 
vissa angivna platser samtidigt som bilismen ska ges en relativt god hastighet 
och jämnt trafikflöde. Lokalgatan är den sekundära gatan som återfinns inom 
en stadsdel. Längs lokalgatan är ofta många målpunkter belägna och lokalgatan 
ska utformas för att prioritera gåendes anspråk på att korsa gatan. Bilismens 



Gaturummets huvudkaraktär bestäms av gatusektionen dvs. gatans bredd 
i förhållande till byggnadernas höjd och där känslan av rumslighet eller 
stadsmässighet ökar med ett trängre gaturum. Tidigare har framgått att stadens 
struktur lägger grunden för de enskilda byggnadernas utformning, men den 
lägger också grunden för trafiken och rörelsen i gaturummet. En tät struktur, 
som rutnätsstadens, minskar avstånden mellan målpunkter och gynnar därmed 
gående och cyklister och möjligheten att kunna bedriva en god kollektivtrafik. 
Jan Gehl påpekar betydelsen av gaturummets täthet för att samla människor och 
aktiviteter på en begränsad yta och därigenom tillfredsställa behovet av samvaro och 
skapa liv mellan husen. (Gehl. J, 2008)

hastighet ska hållas låg. Gårdsgatan, eller gångfartsgatan som den också kallas, är 
en form av lokalgata utformad för extra låg hastighet och som ska främja gatan 
som ett socialt och gemensamt uterum och där detaljutformningen ofta bidrar 
till att reglera hastigheten. Hur ser då Jan Gehl på trafiken utifrån att uppnå ett 
levande stadsrum med rörelse och aktivitet mellan husen? Av den aktivitet som 
sker i stadsrummet är rörelsen med bil till och från husen den mest dominerande. 
För att samla istället för att sprida människor förespråkar Gehl en integrerad 
trafiklösning där gående kompenseras  med rymliga och framkomliga trottoarer, 
goda möjligheter att korsa gator till målpunkter på andra sidan gaturummet och 
gärna komplettera med gågator i strukturen. I Europa blir det allt vanligare att 
ställa bilen en stycke bort från ytterdörren och gå den sista biten vilket skapar 
förutsättningar för betydligt mer liv mellan husen än om bilar tilläts köra ända 
fram. Ett annat alternativ är att tillåta bilen till dörren, men på fotgängarnas 
villkor och där bilen är gästen i fotgängarens domän. Gehl menar att med detta 
ökar både samvaron, att vara delaktig i staden och upplevelser, att se och synas 
i stadsrummet och därmed faller argumentet för trafikseparering (Gehl.J, 2008).



Gaturummet utgör funktionen för främst rörelse där människor färdas på en 
mängd olika sätt, buss, bil, motorcykel, moped, cykel och till fots, mot olika 
målpunkter men den utgör också en viktig funktion som mötesplats. Ett levande 
stadsrum förutsätter inte bara goda kommunikationsstråk som genererar rörelse 
igenom rummet, det förutsätter också möjligheter att kunna stanna upp, vistas 
och bedriva aktiviteter, att använda gaturummet som en social mötesplats. För 
att inte en bebyggelse skall resultera i funktionen som genomfartsstråk, där 
människor enbart passerar mellan sina målpunkter krävs en utformning av 
miljön som tillfredsställer vistelse och aktivitet och ger förutsättningar för att 
stannar upp. Tidigare framgick att gator och gångstråk gärna får brytas upp med 
mindre platsbildningar längs vägen och Jan Gehl belyser just viken av många 
goda sittmöjligheter för att skapa ett levande stadsrum. Det kan vara goda 
uppehållsplatser längs gatorna, vid entréer till bostäder och arbetsplatser, det kan 



Jan Gehl talar också om vårt behov av upplevelser. De flesta människor tar sig till fots 
400-500 meter per utflykt. Våra sinnen är anpassade att uppfatta andra människor 
och aktiviteter i vår omgivning på mellan 20-100 meters avstånd beroende på vad 
vi ser likväl vår gånghastighet på 5 km/h. Gehl menar att dessa omständigheter 
ställer stora krav på stadsrummets utformning med både koncentrerad bebyggelse 
och koncentrerade aktiviteter för att skapa variation och tillfredsställa vårt behov 
av upplevelser. Men det är inte enbart bebyggelsen och aktiviteterna som bör 
koncentreras för att uppnå ett levande stadsrum. Byggnader och funktioner bör 
placeras så de möjliggör ett kompakt fotgängarsystem med så korta avstånd 
som möjligt och koncentrerade upplevelser eftersom det inte krävs så mycket 
onödig vägsträcka och arealkrävande funktioner för att upplevelserikedomen 
ska förbytas i upplevelsefattigdom. Likväl är våra sinnen orienterade framåt och 
vi har mycket bättre sikt horisontellt än vertikalt vilket påverkar betydelsen av 
utformningen i gaturummet och byggnadernas sockelvåning. Gehl menar att den 
gräns för det gångavstånd som den gående accepterar är beroende av både fysisk 
väglängd och upplevd väglängd. En lång, rak, monoton, öppen och oskyddad 
gata där målpunkten syns i fonden kan lätt upplevas som så mycket längre än 
om den ligger skyddad i ett tätare rum med något trevligt att titta på längs vägen, 
om den tillåts kröka sig eller brytas upp med mindre platsbildningar och som ger 
möjligheten att slå sig ner. (Gehl. J, 2008)

vara små enkla platsbildningar eller bara bänkar i gaturummet att sitta på men 
som ändå ger möjligheten att stanna upp, slå sig ner och njuta av de kvalitéer 
som platsen bjuder på. Gehl delar in sittplatser i primära och sekundära, där de 
primära är bänkar placerade på platsens bästa ställen, gärna utmed sidorna i 
rumsbildningen, och där de sekundära utgör lägre murar, trappor, kanter på 
fontäner och statyer mm. och som fungerar som sittplatser vid de situationer då 
stadsrummet rymmer mer folk och extra behov uppstår men som ändå inte ger 
intrycket av ett tomt och övergivet stadsrum när platsen rymmer mindre folk  
(Gehl. J, 2008).





Västra Vallgatan löper i nordsydlig riktning längs med 
planområdets östra avgränsning och utgör den centralt belägna 
stadsgatan som fungerar som infartsväg från stadens norra 
och södra delar. Parallellt med Västra Vallgatan men på andra 
sidan järnvägen, löper Östra Hamnvägen i nordsydlig riktning 
genom planområdet. Norr om Otto Thorells gata finns inga 
möjligheter att korsa järnvägen förrän längre norr ut vid 
Getterön och där passagen sker via en bro. För privatbilister 
som åker till och från staden nyttjas mestadels Västra Vallgatan 
som utgör en genare väg medan Östra Hamnvägen nyttjas som 
matarled för godstransporter till och från färjeterminalen och 
Handelshamnens verksamhetsområde och upptas delvis av 
mycket tung godstrafik. Längs Västra Vallgatan tar sig många 
pendlare till och från stationen till fots eller på cykel. Gatan ligger 
med Engelska parken och Järnvägsparkens höga vegetation på ena 
sidan och innerstadens bebyggelse på andra sidan och karaktären 
av stadsrum är närvarande. Östra Hamnvägen är belägen 
mellan järnvägens breda spårområde och hamnverksamhetens 
öppna asfaltslandskap. Gatan saknar trottoarer på motstående 
sidor och har istället bredare körfält dimensionerade för tyngre 
fordonstrafik men med mycket liten mänsklig aktivitet i brist 
på andra målpunkter än arbetsplatser inom hamnområdet, 
vilket bidrar till en karaktär av ett upplöst och ödsligt gaturum. 
Det beslut som fattats om förflyttning av färjeterminalen och 
hamnverksamheter inom södra hamnområdet till den yttre 
Farehamnen nordväst om innerstaden medför en ny körsträcka 
för fordon till och från dessa verksamheter vilket avlastar 
Östra Hamnvägen från denna delvis tunga fordonstrafik. Nya 
etableringar av bostäder, handel, kontor och service kan däremot 



generera en ökad trafikmängd och behov av parkeringsmöjligheter 
för boende, besökare och verksamheter. Enligt den pågående 
detaljplan som kommunen utformar för ny spårsträckning och 
resecentrum angörs resecentrum med bil och buss via Östra 
Hamnvägen, likaså redovisar detaljplanen nya kopplingar mellan 
Västra Vallgatan och Östra Hamnvägen norr om resecentrum 
och vilka ytterligare förbättrar vägnätet och kopplingarna mellan 
de två gatorna. Otto Torells gata och Södra Hamnvägen är de 
två gator som förbinder Innerhamnen med persontrafik, och där 
de möter varandra och resulterar i flera större parkeringsytor. 
Parkeringshuset inom planområdet och som stod klart 2004 
rymmer 300 parkeringsplatser, för utom sommartid då staden 
gästas av många turister eller under helger med särskilda event 
nyttjas dock parkeringshuset dåligt medan parkeringsytorna i 
innerhamnen används flitigt. 

Varbergs stad fick för några år sedan ett större statligt bidrag för 
att förbättra innerstadens trafikmiljö och idag har staden ett väl 
utbyggt gång- och cykelnät och där även innerstaden delvis försetts 
med separerade gång-  och cykelvägar, omsorgsfullt utformade 
med smågatsten som markerar gränser i markbeläggningen. 
Innerhamnens småbåtshamn, butiker, glasscafé, högskola 
och angränsande kallbadhus, fästning och societetspark med 
golfbanor, caféer och restauranger utgör redan idag en viktig 
målpunkt i staden och alstrar många besökare till fots och med 
cykel. Södra hamnvägen är den enda gatan inom planområdet 
som försetts med en gång- och cykelväg och som löper från 
Västra Vallgatan och ner till Innerhamnen.



Strandpromenaden räknas inte till stadens gång- och cykelbanor, åtminstone 
redovisas den inte i stadens cykelnät, men den utgör ändå stadens mest attraktiva 
stråk för gående och cyklister, där den används som rekreationsstråk året runt 
för stadens invånare och kryllar av liv sommartid då invånare och turister tar 
sig till och från stadens aktiviteter eller besöker någon av de många badplatser 
som återfinns längs sträckan. Strandpromenaden löper från 5 km söder om 
staden och följer den yttersta kustremsan hela vägen in mot staden där den 
rundar fästningen på båda sidor. Det stråk som löper väster om fästningen är 
avsedd enbart för gående och avslutas i planområdets gräns mot Innerhamnen.  
Planområdet ger goda förutsättningar att förlänga detta stråk ytterligare norr ut 
utmed kajen.



Grönskan och vattnet utgör väsentliga och grundläggande element i 
stadslandskapet. De ger karaktär åt staden och bidrar till att förstärka 
stadsmiljöers attraktivitet. Både grönskan och vattnet kan ta sig uttryck 
på många olika sätt i stadsbilden. Grönskan återfinns i parker, på torg och 
mindre platsbildningar, längs gaturum och promenadstråk. Vattnet kan 
närvara som hav, sjöar, kanaler, fjordar, vattendrag, dammar, fontäner och 
vattenspeglar. Liksom husens väggar och gaturummets mark kan dom skapa 
visuella illusioner av väggar och golv och har en rumsbildande verkan.  De 
kan också utgöra ett utsmyckande inslag och bidra till estetik och variation 
i stadsbilden likväl påverka både luftmiljö och klimat genom sin påverkan 
på luftfuktighet och utjämning av temperaturen. Jan Gehl belyser grönskans 
och vattnets betydelse för stadsrummet, som kompletterande element till den 
byggda arkitekturen och som kan bidra till estetik och upplevelserikedom i 
stadsmiljön. Där grönområden ofta utgör aktiva vistelseplatser för rekreation 
och där gröna inslag i staden värderas högt, det kan gälla större parker som 
enskilda träd. Grönskan har en egenskap som inte finner motsvarighet i den 
byggda arkitekturen, den förändras med årstiderna. Synbara fenomen som 
lövsprickning, blomning, höstfärger, bara grenar och snötyngda grenar hos 
träd och växter förtydligar årstidsvariationerna i stadslandskapet. Grönskan har 
också en förmåga att, liksom gaturummets struktur och byggnadsfasadernas 
utformning, visualisera tiden i decennier och sekel och förstärka stadens 
historia och kulturella identitet (Gehl.J, 2008).

I den karaktärsanalys av Varbergs stad som presenterats i tidigare avsnitt 
framkom att mycket av stadens grönstruktur återfinns som ett grönt stråk längs 
hela kuststräckan med undantag för Varbergs södra och norra hamnområde och 
där finns en logisk förklaring till detta. Handelshamnens verksamhetsområde 



med sin industriella marina miljö utgör en verksamhet där grönska 
av funktionella skäl inte ingår. Före industrialismen då hamnen ännu 
utgjorde verksamhet för fiskenäring präglades området av en marin miljö 
med element som sten och vatten. Likväl utgör Västkustbanan med sitt 
delvis breda spårområde också en miljö där grönska av funktionella skäl 
är frånvarande. Grönskan inom planområdet återfinns i främst Engelska 
parken som utgör en av stadens två stora parker, och den angränsande 
mindre Järnvägsparken. Stadens andra stora park, Societetsparken 
angränsar till Innerhamnen. Parkerna utgör samtliga äldre parker med 
numer höga träd som sträcker sig delvis ovan bebyggelsen och parkerna 
fyller en viktig funktion som gröna rum i staden. I Innerhamnen inger 
angränsande Societetsparkens höga träd en visuell känsla av närhet 
till grönska trots att området i sig innehar en mer marin miljö närmst 
vattnet. Södra hamnvägen är den gata inom planområdet som kopplar 
samman stadskärnan med Innerhamnen, ovan nämndes att den numer 
försetts med en gång- och cykelbana, nyligen har också mindre träd 
planterats längs stråket ner mot Innerhamnen.

Stadens närhet till havet och vars bebyggelse orienterar sig efter kustlinjen 
utgör en stor kvalitet för staden. Tillsammans med en topografi som 
sluttar svagt mot väster erhålls en både rumslig och visuell närhet till 
havet i staden. Längs den kuststräcka som upptas av Handelshamnens 
verksamhetsområde har dock både rumslig och visuell kontakt med havet 
gått förlorad. Den koppling med havet som återstår inom planområdet 
återfinns i Innerhamnen, den enda vattennära miljö inom planområdet 
där invånare och besökare kommer åt kustlinjen. Stadens topografi och 
angränsande bebyggelsestruktur ger dock goda förutsättningar för att 
skapa både stråk och siktlinjer för att förstärka närheten mellan stad 
och hav också inom de områden som frigörs från Handelshamnens 
verksamheter.



Inom den visuella analysmetoden har den amerikanske stadsplaneraren och 
arkitekten Kevin Lynch etablerat några begrepp för att förmedla det som är 
visuellt observerbart. 

Där finns olika former av kopplingar i staden och som kan länka staden och dess 
olika delar samman. Stråk är en form av rumslig koppling och som för människor 
från en plats till en annan. Siktlinjer är en form av visuell koppling vars utblickar ger 
goda visuella kontakter mellan olika delar i staden. Kopplingarna i staden skapar 
sammanhang mellan olika platser, rumsligt som visuellt. Goda kopplingar mellan 
viktiga knutpunkter bidrar till god orienterbarhet i staden (K. Lynch, 1960).

Landmärken är enstaka föremål i stadsbilden som uppmärksammas genom att 
de är avvikande och sticker ut likt solitärer gentemot sin omgivning. Landmärken 
är av stor betydelse för orienterbarheten, dess avvikande form, placering, volym 
eller uttryck bidrar till att de nyttjas som stödpunkter när människan förflyttar sig 
i staden. Landmärken är inte alltid tydliga och självklara vilket kan göra dem mer 
okända för människor som känner till en plats mindre väl. De landmärken som 
syns tydligt på avstånd eller vars placering ligger i anslutning till ett stråk eller en 
knutpunkt är oftast de mest välkända (K. Lynch 1960).

Knutpunkter är offentliga platser i stadens rum och som kan utgöra en viktig 
funktion som rekreations- och vistelseplats och möjliggöra möten och samvaro 
mellan människor. Allt från mindre platsbildningar till större torg eller parker är 
exempel på offentliga rumsbildningar som kan utgöra viktiga knutpunkter och 
mötesplatser i staden (K. Lynch, 1960).





Planområdet utgörs till övervägande del av inhägnade verksamhets- och 
spårområden vilket medför att de kopplingar och knutpunkter som återfinns 
begränsas till områden i anslutning till Innerhamnen eller Stationshuset.
Stationen med angränsande bussterminal utgör en viktig knutpunkt för tåg-och 
bussresenärer och dit många människor dagligen tar sig för att pendla till och 
från sina arbeten. Västra Vallgatan utgör ett aktivt stråk för gående och cyklister 
som tar sig mellan stadskärnan och stationen. Innerhamnen med sitt hamntorg, 
små verksamheter i Hamnmagasinets byggnad och småbåtshamn utgör med sin 
pittoreska marina hamnmiljö en målpunkt dit många besökare söker sig inte 
minst sommartid. Angränsande Campus Varberg och den populära fiskbutiken 
genererar rörelse till området året runt. Södra Hamnvägen utgör det stråk som 
huvudsakligen för gående och cyklister mellan stadskärnan och Innerhamnen. 
Söder ifrån nås Innerhamnen via Strandpromenadens gång- och cykelstråk. 
Engelska parken och angränsande Järnvägsparken är underhållna parker 
utrustade med bänkar och vackra planteringar och skulle kunna betraktas i första 
hand som en platsbildning men har främst funktionen som stråk. Med många 
och goda gångpassager utgör parkerna genande stråk för människor i rörelse 
i olika riktningar och en plats för paus i rörelsen. Den stadspark som främst 
utgör föremål för vistelse är istället Societetsparken belägen intill Innerhamnen. 
De gator som löper i östvästlig riktning genom angränsande esplanadstrukturen 
avbryts inom planområdet av Västkustbanan och verksamheterna inom södra 
hamnområdet. Även om stråken bryts av medför också verksamheternas 
byggnader att sikten försämras. Av karaktärsanalysen framgår att topografin 
sluttar svagt mot väster och förutsättningarna finns för att skapa goda siktlinjer 
och tillvarata kopplingar genom att förlänga gatorna in i den nya strukturen. 
Den vattenfront av Varbergs stad som redovisas ovan illustrerar en småskalig 
bebyggelse och där de byggda element som påverkar stadens silhuett sett från 
havet utgörs av främst Varbergs fästning men där också Varbergs kyrka och 
vattentornet beläget en bit inåt land sticker upp som landmärken och urskiljer 
sig från den övriga bebyggelsen. De silos och lyftkranar som återfinns inom 
Handelshamnens verksamhetsområde avtecknas också tydligt i stadslandskapet.





Den analysdel som berör platsens själ visar på att närheten till havet utgör en viktig 
del av platsens identitet och där södra hamnområdet karaktäriseras av en klassisk 
marin miljö med båtar och fartyg. Där sten och vatten utgör de huvudsakliga 
elementen och grönska av funktionella själ inte ingår. Av karaktärsanalysen 
framgår att en skeppsbrygga anlades redan på 1400-talet samt att hamnen blev 
betydande för import och export på 1800-talet. Hamnen bär på en historia från 
flera epoker och vars skikt avtecknas och gör sig påminda på platsen. För att värna 
om platsens själ och identitet bibehålls den marina karaktären i hamnområdet 
där vattnet och stenen fortsatt får utgöra platsens huvudsakliga element. Som 
ett led i att förstärka platsens identitet och närvaron till havet förlängs vattnet 
som närvarande element, från havet via hamnen och in mellan bebyggelsen.

I denna del presenteras ett planförslag för Varbergs stations- och södra hamnområde. 
Förslaget baseras på de för uppsatsen utvalda vetenskapliga analyserna och den 
information som framgår av karaktärsanalysen och platsanalysen. Denna del följer 
samma rubrikupplägg som föregående platsanalys och redovisar för platsens själ, 
lokalklimat, vattenfront, bebyggelsens struktur och miljö, gaturummets struktur 
och miljö, grönskan och vattnets struktur och miljö samt rumsliga samband och 
enskilda element. Delen avslutas med illustrationer för några olika platsbildningar. 
De övergripande målen med planförslaget har varit att skapa en bebyggelse som 
ger förutsättningar för ett levande stadsrum med aktivitet och rörelse mellan 
husen, goda kopplingar mellan de aktuella målpunkterna, Innerhamnen, nytt 
resecentrum, och stadskärnan, som omger planområdet samt goda visuella och 
rumsliga kopplingar mellan staden och havet. 



Utifrån den vattenfront som redovisas i platsanalysen illustreras hur Varbergs 
stad karaktäriseras av en småskalig bebyggelse och där främst Varbergs fästning 
utgör det överordnade byggnadselementet i stadsbilden. Varbergs kyrka och 
vattentorn lite längre inåt land blir också till uppstickande strukturer som 
urskiljer sig i stadslandskapet. Av hänsyn till stadens småskaliga karaktär och för 
att uppnå ett harmoniskt visuellt helhetsintryck i stadsbilden har planförslaget 
inte utformats med några högre uppstickande byggnader och som inverkar på 
stadens småskaliga silhuett.

Av Jan Gehls analyser framgår också hur platsens lokalklimat har påverkan 
på livet mellan husen och där ett gott lokalklimat ställer krav på bebyggelsens 
utformning. Gehl menar att en bra bebyggelseutformning som mildrar hårda 
vindar och skyddar mot regn men samtidigt gynnar sol beror mycket av 
proportionerna mellan bebyggelsens höjd och gaturummets bredd, varpå Gehl 
förespråkar en tät bebyggelse i vinklar, smala gator och alternativa platsbildningar 
i skydd mellan husen. Planområdets kustnära lokalisering invid öppet hav utan 
skyddande skärgård medför att där stundtals kan blåsa både hårda och kalla 
vindar från väster. Bebyggelsens utformning med en tät rutnätsstruktur i 
kombination med 2-5 våningar bedöms ge goda förutsättningar för att både 
stävja stundtals hårda vindar och underlätta för solen att leta sig ner mellan 
husen. Större platsbildningar, som kajen med en fantastisk utsikt över havet 
men som också ligger exponerad för väder och vind, kompletteras med mindre 
platsbildningar längs stråken längre in mellan husen, i skydd för väder och vind. 
På så vis kan bebyggelsens miljö erbjuda alternativa vistelseplatser under olika 
klimatförhållanden.



För att uppnå ett enhetligt visuellt helhetsintryck i staden där bebyggelsen 
anpassas till sin omgivning och tar hänsyn till den angränsande innerstadens 
småskaliga karaktär utformas ny bebyggelse med en rutnätsstruktur, och 
som knyter an till stadskärnans angränsande rutnäts- och esplanadstruktur. 
Bebyggelsestrukturen anpassas vad gäller kvarterens rektangulära form och 
med en bebyggelse vars fasader likt innerstadens placeras i liv med gatan och 
orienterar sig efter gaturummet. Av karaktärsanalysen framgår att innerstaden 
sluttar svagt mot nordväst. För att anpassa bebyggelsen till stadsbilden men 
samtidigt skapa variation inom området utformas bebyggelsen i 3-5 våningar. 
Som ett led i att åter låta stad möta hav och för att skapa god kontakt mellan 
bebyggelsen och dess omgivning tillvaratas visuella och rumsliga kopplingar 
genom att bebyggelsen placeras i linje med befintliga stadskvarter och möjliggör 
för angränsande stadsrum att förlängas in i den nya bebyggelsen, ut mot havet. 
Rutnätets rektangulära kvartersstruktur bryts upp med ett diagonalt gångstråk 
och som utgör en förlängning av Strandpromenaden. Stråket som kopplar 
samman Innerhamnen och nytt resecentrum sträcker sig in mellan bebyggelsen 
och där stråket bryter upp kvartersstrukturen och skapar utrymme för mindre 
rumsliga platsbildningar med gott lokalklimat i skydd av husen.

Den analys som föregår förslaget visar på att en tät bebyggelsestruktur med 
stadsrum i vinkel kan bidra till att uppnå ett bättre lokalklimat mellan husen. 
Analysen visar också på att en tät rutnätsstruktur skapar goda förutsättningar för 
att samla människor och aktivitet i stadsrummet och att kortare kvarter bidrar 
till gena rörelsemönster. För att stävja de stundtals hårda vindar som blåser 
utmed västkusten och skapa förutsättningar för ett levande stadsrum året runt, 





Bebyggelsen ska också återspegla det expansiva skede som staden och regionen 
idag befinner sig i och vars tillväxt medför behov av både centrumnära 
bostäder och lokaler för service och verksamheter. Områdets lokalisering med 
både närhet till innerstadens handel och service, resecentrums kollektivtrafik, 
kurortsområdets rekreationsområden och utsikten över Kattegatt skapar goda 
förutsättningar för en blandad bebyggelse. Av föreliggande analys framgår 
att förutsättningen för att skapa ett levande stadsrum är en bebyggelse med 
integrerade funktioner och bebyggelsen utformas med funktioner så som 
bostäder, kontor, handel och service. Likaså framgår att en levande stadsdel 
under en större del av dygnet förutsätter att olika funktioner och aktiviteter 
möts i stadsrummet, därför integreras funktionerna också inom bebyggelsens 
respektive kvarter och enskilda byggnader.  Stationshuset vars övre våningsplan 
idag huseras av mindre företag kan i och med nytt resecentrum inrymma också 
företag med kontorsverksamhet och annan serviceverksamhet i entréplan.

Bebyggelsen knyter an och anpassas till sin omgivning vad gäller struktur 
och skala men utformas som en enskild bebyggelse till sin karaktär med ett 
individuellt formspråk och estetik. Bebyggelsens gestaltning ska präglas av ett 
sammanhållet intryck men med ett varierande formspråk. Med rutnätsstrukturen 
som en genomgående och stabil bas och där ett tema utformas för hur 
formspråkets tillåts variera vad gäller byggnadshöjd, färg och fasadmaterial 
inom respektive kvarter, kan bebyggelsen avspegla en individuell karaktär med 
estetisk variation utan att det enhetliga och samstämmiga intrycket går förlorat. 

likväl uppnå goda kopplingar mellan olika målpunkter utformas en småskalig 
rutnätsstruktur med tätare kvarter än angränsande esplanadstruktur, och där 
större kvarter bryts upp i mindre genom några kompletterande mindre gaturum.





Genom att integrera funktionerna inom respektive kvarter och byggnader kan 
bostäder och kontor till stor del förläggas till bebyggelsens övre våningsplan och 
ge utrymme för handel och service i byggnadernas sockelvåning. Tillsammans 
med bostadsentréer som orienterar sig mot gatan skapas sk. aktiva fasader med 
målpunkter längs stadsrummet vilket ökar förutsättningarna att alstra rörelse 
och aktivitet mellan husen. 

Den efterfrågan som finns i staden på centralt belägna lokaler för handel och 
service gäller delvis större lokalytor. Samtidigt har av analysen framkommit vikten 
av att centrera händelser i fasaderna, bl.a. genom att förlägga fler verksamheter 
på kortare sträcka. För att skapa större lokalytor men samtidigt aktiva fasader 
har några byggnader utformats med ett större djup, 14 meter. För att inte 
byggnadsdjupet ska bidra till skugga i gårdsrummen har dessa begränsats till två 
våningars höjd. Inom kvarteret varierar våningshöjden mellan 2-5 våningar och 
djupet mellan 10-14 meter. De byggnader som upptar fem våningar är av hänsyn 
till stadsbilden färre till antal. Av hänsyn till solförhållanden i gårdsrummen har 
de en mindre bottenvolym och är förlagda till kvarterens nordöstra sidor. För att 
ge förutsättningar för rymliga lokaler har byggnadernas volym beräknats på fyra 
meters takhöjd i sockelvåningen. För att skapa variation i formspråket varieras 
höjden och våningsantalet inom respektive byggnadsvolym. Av analysen framgår 
hur fasaderna gärna får varieras längs ett kvarter för att skapa upplevelserikedom 
för sinnet. Genom att bryta upp fasaderna i olika färg och formspråk och där 
förslagsvis brytpunkten för fasadens utformning ligger i linje med brytpunkten 
för variation i höjd, kan de visuella intrycket av variation i arkitekturen längs 
gaturummet förstärkas.





Den rektangulära kvartersformen med byggnader som orienterar sig i liv med 
gatan skapar en struktur med gaturum som utgör offentliga stadsrum och 
gårdsrum i mitten av kvarteren och som utformas till mer privata bostadsgårdar.
Av analysen framgår vikten av att skapa tydliga gränser mellan de olika privata, 
halvprivata, halvoffentliga och offentliga ytorna i stadsrummet, inte minst 
för orienterbarheten. Byggnadernas placering tydliggör gränsen mellan det 
offentligt stadsrum som gatan utgör och de mera privata gårdsrummen som 
bildas inom kvarteren. Enligt analysen är det samtidigt viktigt att uppnå kontakt 
mellan de olika ytorna, att se in och ut, ge sinnena upplevelser och känna kontakt 
med omgivningen. För att skapa visuell och rumslig kontakt mellan de olika 
ytorna har bebyggelsen inom kvarteren utformats med flera passager och som 
förbinder gårdsrummen med gatan. För att öka förutsättningarna för ett levande 
stadsrum förläggs kvarterens gårdar så långt som möjligt i markplan. Samtidigt 
ska parkeringsbehovet tillgodoses. Två innergårdar närmst stadskärnan blir 
upphöjda ovan butikslokaler och underjordiska garage. Övriga kvarter förläggs 
i markplan.

Södra hamnvägen utgör ett mer attraktivt gångstråk mellan målpunkter 
som stadskärnan och Innerhamnen men också andra målpunkter inom 
kurortsområdet. Det föreslagna kvarteret beläget i planområdets södra del, i 
anslutning till Södra hamnvägen kan därför tänkas få en offentlig innergård. 
Där en miljö kan skapas med små caféer, restauranger och handel. Det större 
gårdsrummet kan bli ett uppskattat komplement till mer öppna platser under 
västkustens blåsiga dagar, då husen runt det större gårdsrummet skyddar från 
vind men solen ändå letar sig ner. 













Gatunätet knyter an till innerstadens gatustruktur med gator i nordsydlig 
och östvästlig riktning. Östra Hamnvägen som löper genom området i 
nordsydlig riktning kompletteras på vardera sida med en parallell och mindre 
gata. I östvästlig riktning förlängs Magasinsgatan och Engelbrektsgatan från 
angränsande esplanadstruktur västerut och in i området. Gatunätet kompletteras 
med ytterligare tre mindre gator i östvästlig riktning. Mellan Innerhamnen och 
resecentrum förläggs en diagonal gågata och som delvis sträcker sig in mellan 
bebyggelsen och korsar gatunätet.

Gatunätet delas upp i stadsgata, lokalgata och gårdsgata. Gaturummen anpassas 
till bebyggelsens täta struktur och tillsammans med bebyggelsen vars fasader 
orienteras i liv med gatan skapas stadsmässiga gaturum. Östra Hamnvägen utgör 
områdets stadsgata och är den gata som leder genomfartstrafiken genom området. 
Östra Hamnvägen förses med ett separat gång- och cykelstråk och som förbinds 
i söder med den befintliga gång- och cykelväg som sträcker sig längs Södra 
hamnvägen. Övriga gator inom området utformas enligt blandtrafik där bilister, 
cyklister och gående integreras i gaturummet. Östra Hamnvägens två parallella 
gator tillsammans med en förlängning av Magasinsgatan, Engelbrektsgatan och 
Otto Torells gata utgör lokalgator. Övriga mindre gator i östvästlig riktning inom 
området utformas som mindre gårdsgator. 





Områdets integrerade funktioner av bostäder, kontor, handel och service  alstrar 
trafik vilket genererar ett ökat behov av parkeringsmöjligheter inom området. För 
att tillgodose parkeringsbehovet har nya parkeringar inom området skapats och 
som fördelats på öppna parkeringsytor, parkeringshus, parkering i underjordiskt 
garage och parkering längs stadsgatan, lokalgatorna och gårdsgatorna. Av 
analysen framgår att den dominerande aktiviteten i stadsrummet är rörelsen med 
bil till och från husen och hur en integrerad trafikmiljö därmed bidrar till liv 
och rörelse mellan husen och ökar förutsättningarna för ett levande stadsrum. 
Som ett led i att samla istället för att sprida olika former av aktiviteter och 
människor har bebyggelsen utformats med en integrerad trafiklösning och där 
samtliga gator utformas med gatuparkering, vilken utgör områdets huvudsakliga 
parkeringsform. Av analysen framgår också att för att skapa en god stadsmiljö 
bör gående kompenseras vid en integrerad trafikmiljö. Stadsgatan har utformats 
med en separat gång- och cykelbana och lokalgator har utformats med rymliga 
och framkomliga trottoarer. Ett flertal gårdsgator återfinns inom området och 
där trafiken sker på fotgängarens villkor. Slutligen har området försetts med en 
diagonal gågata genom bebyggelsen.

För att tillgodose parkeringsbehovet kompletteras gatuparkeringen med fyra 
öppna parkeringsplatser och som sprids geografiskt över området och förläggs i 
anslutning till både Innerhamnen, Campus Varberg, kajpromenaden, resecentrum 
och nuvarande stationshus, som i förslaget inrymmer verksamheter och service. 
Det befintliga parkeringshuset inom området, som uppfördes år 2004, byggs till 
och utökas med ytterligare parkeringsplatser. Inom den föreslagna bebyggelsen 
utformas två kvarter med upphöjda innergårdar och underjordiskt garage. I 
dagsläget tar sig många människor dagligen med cykel till stationen för att ta sig 
med tåg eller buss till och från arbetet. Inledningsvis i arbetet framgår att den 
lokala som regionala dagpendlingen ökar stadigt. Förslaget redovisar därmed två 
ytor för cykelparkering i anslutning till det nya resecentrumet för att tillgodose 
behovet av att kunna parkera sin cykel. 





Närheten till havet och stadens unika orientering av bebyggelsen längs med 
kusten utgör en väsentlig grund för stadens identitet. Som ett led i att åter 
knyta an staden till havet och ytterligare förstärka stadens visuella närhet 
till havet förlängs vattnet som närvarande element in mellan bebyggelsen. 
Genom en kanal i Innerhamnen möter vattnet upp mot Södra hamnvägen 
och där förlängningen av Strandpromenaden,  från fästningshörnan och 
in i stadsdelen, förläggs som en bro över vattnet. Längre in i bebyggelsen 
närvarar vattnet i form av fontäner och vattenspeglar i de rumsbildningar 
som bildas mellan husen. På stadens centrala torg återfinns idag en 
fontän, likaså ytterligare en i angränsning till planområdet och södra 
hamnvägen. Vatten som utsmyckande element koncentreras till de två 
stråk, Strandpromenadens förlängning och Södra hamnvägen, och som 
förbinder Innerhamnen med resecentrum och stadskärnan. På detta vis 
utgör vattnet inte enbart ett rumsbildande element i de platsbildningar 
som öppnas upp längs stråken, utan också till att förstärka stråkens 
rörelseriktning.

Grönskan har av funktionella skäl inte haft någon naturlig plats i Södra 
hamnens industriella miljö och Innerhamnens marina miljö. För att 
värna om hamnmiljön och dess karaktäristiska uttryck med element som 
vatten och sten hålls grönskan tillbaka längs den vattennära kajmiljön. Av 
föreliggande analys framgår dock grönskas betydelse i stadsrummet, inte 
minst då den återspeglar årstiderna på ett vis som inte finner motsvarighet 
i den byggda strukturen. Östra hamnvägen som utgör stadsdelens större 
och bredare genomfartsgata förses med en trädallé och som förstärker 
dess intryck av stadsgata. De mindre platsbildningar som skapas längs med 
Strandpromenadens förlängda stråk förses också med grönskande inslag. 





Som ett led i att koppla samman bebyggelsen med sin omgivning och skapa 
förutsättningar för staden att möta havet har bebyggelsen utformats för att 
tillvarata siktlinjer ut över vattnet och förlänga gatustråk från angränsande struktur 
in i den nya bebyggelsen. Förlängningen av Magasinsgatan och Engelbrektsgatan 
från den angränsande esplanadstrukturen tillsammans med två nya gator som 
tillkommer mellan bebyggelsen bidrar till fyra nya gator som löper i östvästlig 
riktning inom området och som tillvaratar siktlinjer och stråk ut mot vattnet. 

Av analysen framgår vikten av att skapa goda och gena kopplingar mellan 
målpunkter för att främja de gående och cyklisters aktivitet i gaturummet. 
Planförslaget fokuserar på att skapa goda kopplingar mellan de tre målpunkterna 
Innerhamnen, resecentrum och stadskärnan och vars kopplingar förstärks 
genom nya gångstråk och vägar samt utökade målpunkter och aktiviteter längs 
sträckorna. 

Strandpromenadens gångstråk som sträcker sig ut med kusten från fem kilometer 
söder om staden och slutar vid fästningshörnan förlängs in i planområdet och 
vidare norrut längs Innerhamnens förlängda kajstråk. Strandpromenaden övergår 
på kajstråket till ett gångstråk som sträcker sig in mellan bebyggelsen i riktning 
mot resecentrum och bildar på så vis ett gent stråk mellan det nya resecentrumet 
och Innerhamnens miljö med rekreation, service, verksamheter och angränsande 
Campus Varberg. En ny gata skapas i nordsydlig riktning väster om stationshuset 
och som löper parallellt med Västra Vallgatan och blir till ett kompletterande 
stråk mellan resecentrumet och stadskärnan. Södra hamnvägen utgör idag det 
huvudsakliga stråket som förbinder stadskärnan med Innerhamnen. Det större 
kvarter som skapas i anslutning till gatan ges utrymme för verksamheter och 
service och förses med en offentlig innergård och som kan alstra ytterligare 
aktivitet och rörelse längs stråket. 





Av analysen framgår också vikten av att skapa goda möjligheter till vistelse i 
stadsrummet med olika former av platsbildningar och som bidrar till möjligheten 
att stanna upp. Större torg och ytor för vistelse kompletteras med mindre och 
mer intima platsbildningar mellan bebyggelsen för att skapa förutsättningar för 
olika former av aktivitet och rekreation i stadsrummet. 

Innerhamnens kajstråk och pir blir tillgängliga för allmänheten och kajstråket 
förlängs norr ut. För att skapa utrymme för vistelse utmed kustlinjen hålls 
bebyggelsen tillbaka en bit till förmån för en bredare  kajpromenad. Innerhamnens 
småbåtshamn utökas med ytterligare tilläggsplatser för småbåtar i norr. Kajen 
och piren utgör de större platsbildningar som återfinns i området. De hålls fria 
från byggnation och kan istället utgöra attraktiva platsbildningar för aktiviteter 
som kräver större ytor i det offentliga rummet. För att skapa goda sittmöjligheter 
men samtidigt inte ge intryck av ett övergivet stadsrum de stunder platsen upptas 
av färre människor utformas kajen och piren främst med gott om sekundära 
sittplatser i form av längre träbänkar som löper längs ett trädäck närmst vattnet 
och lägre stenmurar uppe på kajen och som samtidigt utgör rumsbildande 
element i de större ytorna.

Längs det promenadstråk som förbinder Innerhamnen med resecentrum bildas 
två mindre och mer intima platsbildningar i skydd för väder och vind mellan 
husen. Likaså tillkommer en mindre platsbildning längs Södra hamnvägens stråk  
mellan Innerhamnen och stadskärnan. De mindre platsbildningarna utformas 
med grönskande inslag i form av träd och planteringar. Som ett led i att föra 
vattnets närvarande element in i bebyggelsen förses platsbildningarna med en 
fontän och vattenspeglar. Dessa mindre rumsbildningar utformas enbart med 
primära sittplatser som ger god komfort.















Inledningsvis i arbetet framgår att Varberg är en växande stad och som ingår 
som en del i den expansiva Göteborgsregionen och där regional pendling 
med kollektivtrafik ökar stadigt. Stations- och södra hamnområdet har en 
central lokalisering i staden med angränsning till både stadskärna, kommande 
resecentrum, kurortsområdet och i direkt anslutning till kustremsan med goda 
utblickar över Kattegatt. Av gällande översiktsplan framgår att Varberg har en 
eftersatt bostadsproduktion med behov av främst centralt belägna bostäder samt 
att kommunen motsätter sig externetableringar och istället prioriterar utveckling 
av handeln i stadskärnan och där det råder efterfrågan på centrala lokaler för 
verksamheter och service. Planområdets attraktiva lokalisering i staden medför 
behov av och förväntningar på en ny bebyggelse som ska tillmötesgå samtidens 
behov och tillgodose staden med både centrumnära bostäder och lokaler för 
verksamheter och service. Samtidigt framkommer att Varbergs innerstad 
karaktäriseras av en småskalig bebyggelse vars karaktär, struktur och arkitektur 
är väl bevarad och där det angränsande kurortsområdet och rutnätsstaden är av 
riksintresse för kulturmiljövården. Ny bebyggelse bör ta hänsyn till innerstadens 
väl bevarade småskaliga bebyggelsekaraktär för att ett harmoniskt visuellt 
helhetsintryck ska uppnås i staden. Samtidigt ska bebyggelsen möta den samtida 
utveckling och expansion som staden och regionen befinner sig i. 

Arbetets första frågeställning berör därmed hur bebyggelsen ska förhålla sig till sin 
omgivning, ska den anpassas eller särskiljas i struktur och vilken skala lämpar sig bäst? 
Av karaktärsanalysen av Varbergs stad framgår att den angränsande rutnäts- 
och esplanadstrukturens bebyggelse till största delen livar med sina fasader 
längs gaturummet. Topografin som staden vilar på sluttar svagt mot väster och 
där planområdet är beläget något lägre i landskapet än angränsande innerstad. 
Den äldre trähusbebyggelsen inom rutnätsstrukturen är i två våningar, äldre 
stenhusbebyggelse runt torget och inom esplanadstrukturen är något högre 



och innerstaden har också inslag av nyare arkitektur där höjden på bebyggelsen 
varierar. För att anpassa ny bebyggelse till stadsbilden och samtidigt försöka 
möta samtidens behov med en högre exploatering har den nya bebyggelsen 
utformats enligt 2-5 våningar. Bebyggelsen anpassas också till stadsbilden 
genom att den knyter an till angränsande rutnäts- och esplanadstaden vad gäller 
kvartersstrukturen med kvarterens rektangulära form och en bebyggelse som 
liksom innerstaden livar med gaturummet. 

Av analysen och den redovisade vattenfront över Varbergs innerstad tydliggörs 
stadens småskalighet och där främst Varbergs fästning utgör det överordnade 
byggnadselementet i stadsbilden. Varbergs kyrka och vattentorn lite längre inåt 
land blir också till uppstickande strukturer som urskiljer sig i stadslandskapet. Av 
hänsyn till stadens småskaliga karaktär med fästningen som främsta överordnad 
struktur har planförslaget inte utformats med några högre uppstickande 
byggnader och som inverkar på stadens småskaliga silhuett. 

Arbetets andra frågeställning berör hur bebyggelsens struktur och innehåll på bästa 
sätt utformas för att skapa förutsättningar för ett levande stadsrum med aktivitet och rörelse 
mellan husen? Genom att knyta an till angränsande rutnäts- och esplanadstruktur 
tillvaratas förutsättningar för befintliga gator inom angränsande strukturer att 
förlängas in i den nya bebyggelsen. På så vis ökar förutsättningarna för att 
skapa flöden med aktivitet och rörelse från omgivande struktur in i den nya 
bebyggelsen. Av analysen framgår att Jan Gehl menar att människan har ett behov 
av samvaro och mänsklig kontakt. Som ett led i att skapa ett levande stadsrum 
påtalar Gehl vikten av att samla människor, funktioner och händelser på en 
mindre yta och förespråkar en tätare struktur. Planområdet förses med en tät 
rutnätsstruktur som ska koncentrera den mänskliga aktiviteten i gaturummet och 
öka förutsättningarna för spontana möten, aktivitet och rörelse mellan husen. 
Varbergs stads behov av både centralt belägna bostäder och lokaler för 
verksamheter och service skapar förutsättningar för att etablera en bebyggelse 



med integrerade funktioner. Av analysen framgår att Gehl talar om att integrera 
funktioner men också om att integrera mänsklig aktivitet för att uppnå liv mellan 
husen. Den mänskliga utomhusaktiviteten delas upp i nödvändiga-, valfria- och 
sociala- aktiviteter och Gehl menar att det är väsentligt att dessa olika former av 
aktiviteter integreras för att ett levande stadsrum ska uppstå under större delen 
av dygnet. Att olika människor, av olika anledning och under olika tidpunkter på 
dygnet befolkar stadsrummet. En integrerad stadsdel ökar också tillgängligheten 
och möjligheten för att generera liv utifrån, från andra delar av staden. För att 
alstra närvaro av de olika former av mänsklig utomhusaktivitet som Gehl menar 
är betydelsefull för ett levande stadsrum utformas bebyggelsen med integrerade 
funktioner så som bostäder, kontor, handel, och service.

Gehls analys visar också på vikten av att integrera olika former av funktioner 
och aktivitet inte bara inom ett område utan också inom de enskilda kvarteren 
och gärna inom själva byggnaderna för att skapa rörelse och aktivitet inom 
hela området. Genom att integrera funktionerna också på kvartersnivå skapas 
förutsättningar för att förlägga verksamheter och service till byggnadernas 
sockelvåning samt kontor och bostäder till de övre våningsplanen. Bostädernas 
entréer förläggs ut mot gatan. På så vis skapas de aktiva fasader med aktivitet 
och händelse i byggnadernas sockelvåning, som öppnar upp fasaden och bjuder in 
människor och som tillfredsställer människans behov av upplevelse i stadsrummet 
vilket Gehl menar är så betydelsefullt för ett levande stadsrum.

Av Gehls analyser framgår också hur platsens lokalklimat har påverkan på livet 
mellan husen och där ett gott lokalklimat ställer krav på bebyggelsens utformning. 
Gehl menar att en bra bebyggelseutformning som mildrar hårda vindar och 
skyddar mot regn men samtidigt gynnar sol beror mycket av proportionerna 
mellan bebyggelsens höjd och gaturummets bredd, varpå Gehl förespråkar en 
tät bebyggelse i vinklar, smala gator och alternativa platsbildningar i skydd mellan 
husen. Planområdets kustnära lokalisering invid öppet hav utan skyddande 



skärgård medför att där stundtals kan blåsa både hårda och kalla vindar från 
väster. Bebyggelsens utformning med en tät rutnätsstruktur i kombination med 
2-5 våningar bedöms ge goda förutsättningar för att både stävja stundtals hårda 
vindar och underlätta för solen att leta sig ner mellan husen. Större platsbildningar, 
som kajen med en fantastisk utsikt över havet men som också ligger exponerad 
för väder och vind, kompletteras med mindre platsbildningar längs stråken 
längre in mellan husen, i skydd för väder och vind. På så vis kan bebyggelsens 
miljö erbjuda alternativa vistelseplatser under olika klimatförhållanden.

För att bebyggelsen inte ska resultera i funktionen som genomfartsstråk, där 
människor enbart passerar mellan målpunkter krävs en utformning av miljön 
som tillfredsställer vistelse och aktivitet och ger förutsättningar att stanna upp. 
Av analysen framkommer att Gehl belyser vikten av varierande platsbildningar 
och goda sittmöjligheter för att skapa ett levande stadsrum, och där sittplatserna 
delas in primära- och sekundära sittplatser. Kajen och piren utgör större torg 
eller platsbildningar och som kan tillfredsställa aktiviteter som kräver större 
utrymme när en större skara människor samlas. Dom förses med dels primära 
och dels sekundära sittplatser för att, som Gehl menar, inte ge intrycket av ett 
tomt och övergivet stadsrum när platsen rymmer mindre folk. De sekundära 
sittplatserna utgör längre bänkar i sten utan ryggstöd, som kan tolkas som lägre 
stenmurar som skapar rumsbildning på platsen när dessa inte nyttjas. Kajen 
och piren utgör större och oskyddade platsbildningar som ligger utsatta för 
väder och vind men som tar fasta på närheten till vattnet och utsikten över 
Kattegatt. Som ett komplement till dess stora skala och utsatta lokalisering 
har bebyggelsen utformats med mindre och mer intima platsbildningar längre 
in i bebyggelsen i skydd av husens fasader. Dessa mindre platsbildningar har 
försetts med uteslutande primära sittplatser med ryggstöd och god komfort i 
rumsbildningarnas bästa lägen, vilket Gehl anser vara ut med sidorna i rummet.
Av analysen framgår också grönskans betydelse för stadsbilden och hur gröna 
inslag i staden värderas högt, inte minst då grönskan har en egenskap som inte 



finner motsvarighet i den byggda arkitekturen, den varierar med och speglar 
årstiderna. Den analysdel som berör platsens själ visar dock på att kajmiljön 
inom södra hamnområdet karaktäriseras av en marin miljö med element som 
sten och vatten och där grönska inte ingår. Som ett led i att tillfredsställa  behovet 
av upplevelser, som Gehl talar om, och skapa en god utformning och atmosfär 
i stadsrummet och samtidigt värna om miljöernas själ och identitet, förses de 
mindre platsbildningarna inne i bebyggelsen med grönskande inslag i form av 
träd och planteringar medan de större platsbildningarna i anslutning till hamnen 
förses med utsmyckande inslag i form av bl.a. vattenspeglar och där grönskande 
inslag får stå tillbaka till förmån att bevara hamnens marina karaktär.

Beslut om att förlägga Västkustbanan i tunnel genom Varbergs centrala stad 
innefattar också att nuvarande tågstation och bussterminal ersätts med ett nytt 
resecentrum och som lokaliseras 150 m norr om nuvarande stationsbyggnad. 
Lokaliseringen innebär ett ökat avstånd mellan de tre större målpunkterna; 
nytt resecentrum, stadskärnan och Innerhamnen. Målpunkterna omringar 
planområdet. Det ökade avståndet dem emellan kan innebära inte bara ett 
fysiskt längre avstånd för gående och cyklister utan också ett psykologiskt längre 
avstånd. Arbetets tredje frågeställning lyder därmed hur kan bebyggelsens struktur 
och utformning skapa goda kopplingar mellan de tre målpunkterna, och som bidrar till ökad 
rörelse igenom och aktivitet inom den nya bebyggelsen? Gehl menar att de flesta människor 
tar sig till fots 400-500 meter per utflykt, det är motsvarande avstånd som mellan 
nuvarande stationshus och stadskärnan eller Innerhamnen. Av analysen framgår 
att bebyggelsens struktur lägger grunden för rörelsen i gaturummet och där Gehl 
menar att byggnader bör placeras så att de möjliggör ett kompakt fotgängarsystem 
med så korta avstånd som möjligt och koncentrerade upplevelser eftersom den 
gräns för det gångavstånd som accepteras är beroende av både fysisk väglängd 
och upplevd väglängd. Planområdet förses med en rutnätsstruktur med kvarter 
i mindre skala och som bidrar till gena rörelsemönster. Mellan nytt resecentrum 
och stadskärnan utgör Västra Vallgatan ett gent stråk, väl utformad för gående 



och cyklister och där parken på ena sidan gatan och innerstadens bebyggelse 
på andra sidan gatan bidrar till intryck och upplevelse längs vägen. Likaså utgör 
Södra Hamnvägen ett gent stråk, väl utformad för gående och cyklister och 
som förbinder stadskärnan med Innerhamnen. För att ytterligare förstärka 
kontakten mellan nytt resecentrum och Innerhamnen med angränsande Campus 
Varberg bryts rutnätet upp med ett diagonalt gångstråk och som förbinder dessa 
målpunkter med varandra. Stråket utgör en rak linje och där målpunkten syns i 
fonden. Av Gehls analys framgår att en rak, monoton och öppen gata med synlig 
målpunkt kan upplevas som så mycket längre än om gatan ligger skyddad i ett 
tätare rum med något att titta på. Stråket sträcker sig in mellan bebyggelsen och 
fasaderna blir till väggar som inger känslan av rumslighet, de aktiva fasaderna 
med aktivitet i sockelvåningen bidrar med upplevelser och intryck. För att skapa 
ytterligare variation för sinnet bryts stråket upp i mindre platsbildningar och som 
ger möjlighet till att sitta ner.

Av planförutsättningarna framgår att många halländska städer längs västkusten 
ligger i anslutning till havet men att Varberg är den stad vars bebyggelse 
orienterar sig efter kustlinjen. Denna närhet till havet utgör en unik kvalitet 
för staden. Inom planområdet har dock Handelshamnens verksamheter 
medfört en barriär och som alltmer avskärmat staden från havet. För att 
tillvarata stadens kustnära karaktär när staden åter ges möjlighet att möta havet 
även längs denna kuststräcka berör arbetets fjärde och sista frågeställning hur 
kan bebyggelsens struktur och utformning på bästa sätt skapa goda rumsliga och visuella 
kopplingar som tillvaratar stadens möjligheter att möta havet? Genom att knyta an den 
nya bebyggelsens struktur till angränsande rutnät- och esplanadstruktur och 
där de nya kvarteren förläggs i linje med innerstadens kvarter, möjliggörs för 
angränsande innerstadens raka gator som löper i östvästlig riktning att förlängas 
in genom planområdets bebyggelse och vidare ut mot kajen. På så vis tillvaratas 
både goda rumsliga och visuella kopplingar med havet i alla östvästliga gaturum. 
Inom planområdet tillvaratas kajen och pirens vattennära läge och bebyggelsen 



får stå tillbaka för att ge rum åt offentliga platsbildningar och som möjliggör 
för stadens invånare och besökare att vistas på kajen och känna närhet till havet 
också utmed denna kustremsa. Den populära Strandpromenaden som löper från 
5 km söder om staden, utmed kusten och avslutas vid fästningshörnan, förlängs 
in i Innerhamnen och vidare norrut längs med kajen. Som ett led i att åter låta 
staden möta havet och ytterligare förstärka stadens visuella närhet till havet 
förlängs vattnet som närvarande element in mellan bebyggelsen. Genom en kanal 
i Innerhamnen möter vattnet upp mot Södra Hamnvägen och där förlängningen 
av Strandpromenaden förläggs som en bro över vattnet. Längre in i bebyggelsen 
närvarar vattnet i form av fontäner och vattenspeglar i de rumsbildningar som 
bildas mellan husen och påminner om stadens närhet till havet.

I översiktsplanen för Varbergs kommun, 2010 och i de diskussioner som förs 
i lokala dagstidningar och media framgår att den bebyggelse som planeras 
inom det markområde som i denna magisteruppsats utgör aktuellt planområde 
benämns som en stadsdel. Vilken i mitten av oktober 2014, efter en omröstning där 
kommuninvånarna kunde delta, fick namnet Västerport (Hallands nyheter, 2014). 
Då föreliggande magisteruppsats påbörjats före namngivning togs beslutet att 
fortsatt inte benämna planområdet vid namn.

Vidare har jag valt att i magisteruppsatsens inledande frågeställningar formulera 
hur ny bebyggelse och inte ny stadsdel kan skapa levande stadsrum och goda 
kopplingar. Begreppsvalet beror av att där under uppsatsens inledande skede 
uppstod funderingar kring hur bebyggelsen skulle formas och förhålla sig till sin 
omgivning. Skulle förslaget resultera i en stadsdel med tydlig avgränsad struktur 
och individuell arkitektonisk utformning som signalerar en egen identitet? 
Eller en mer diffust avgränsad struktur som blir till en förlängning av befintlig 



innerstad ner över de öppna markytorna mot vattnet?  Något som var viktigt 
redan från start var att uppnå ett harmoniskt visuellt helhetsintryck i stadsbilden 
och där ny bebyggelse förankras i staden, oavsett en uttalad individuell stadsdel 
eller ej. En ambition som avspeglar sig i frågeställningarna. Genom ett medvetet 
begreppsval som inte på förhand definierade en stadsdel kunde istället den 
information som framkom av de analyser som studerats ge möjliga svar och 
vägledning. Så vad kom jag fram till? Som ett resultat av att skapa ett harmonisk 
visuellt helhetsintryck i staden med goda visuella och rumsliga kopplingar mellan 
bebyggelsen och omgivande struktur knöt bebyggelsen an till den angränsande 
rutnäts- och esplanadstrukturen och som likt innerstaden livar med husen mot 
gatan. Rutnätsstrukturen är dock tätare än intilliggande esplanadstaden och 
formspråket individuellt för bebyggelsen med en variation av färg, form och 
våningsantal inom de respektive kvarteren. Bebyggelsen skulle därmed kunna 
benämnas som en stadsdel vars estetik och formspråk inger ett individuell uttryck 
men som till sin volym och struktur med förlängda gaturum knyter an till staden. 

I uppsatsens andra del förs ett kortare resonemang kring de generella 
utvecklingstendenser som berör centralt belägna hamnområden världen över 
idag. Funderingar har funnits att i samband med detta resonemang också jämföra 
planförslaget med andra nordiskt närbelägna och liknande omvandlingsområden. 
Uppsatsen har dock begränsats till att behandla de aktuella frågeställningarna. 
Varbergs kommun har ännu inte påbörjat framtagandet av en detaljplan för 
området. När så sker kan en vidare fördjupning föreslås vara att jämföra den då 
aktuella detaljplanen med förslagsvis Norra hamnen i Helsingborg, som kanske 
utgör det nordiska exempel på omvandlingsområde som ligger närmst till hands 
att jämföra med. En något större stad och vars förutsättningar till ny bebyggelse 
också föregås av ny järnvägsdragning med tunnel. 
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