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ABSTRACT

Varberg is bursting with energy and enterprise 
which has resulted in a city that attracts more 
and more residents, workers and visitors. The 
city is constantly growing and tourism is a major 
contributing factor. Varberg has a long tradition 
and experience in tourism, with many sights, at-
tractions and entertainment, where the fortress 
and a developed spa culture are keystones for a 
vibrant and burgeoning tourism and business 
life.
The building that today houses the Visitor Centre 
and Varbergs Tourist and Business associations, 

vigor or developments that have occurred over 
the years. The premises are unsuitable for the 
needs of its business.

The need for a clear and functional building for 
the purpose, from both staff and tourist points 
of view, is the aim for this thesis and has its 
starting point in a dialogue with developers, 
municipalities and other interested parties, and 
is from there based on their own thoughts and 
suggestions. The different conditions will be 
explored through analysis based on, among other 
things, a substrate from the municipality, and 
collection of facts, visits in the city, sketches and 
photos, sketch models and documentation of the 
business through pictures and maps. 
The goal is to use this analysis to come up with a 
design proposal for a new building that meet the 
needs of the business. The goal is to further con-
tribute to an attractive, active and welcoming city 

for both the inhabitants of Varberg and its visitors.

new building on a given site that tries to answer to the 
premises of the site, the visitor activity and the needs 
of Marknad Varberg. This project is meant to be an 
inspiration and provide a basis for new thoughts and 
ideas into the discussion between the municipality 
and clients concerning the site's suitability. 
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Introduktion

BAKGRUND

Detta projekt uppstod i samarbete med en 
privat beställare i syfte att rita ett förslag till en 
ny byggnad för Varbergs turist- och näringslivs-
förening, Marknad Varberg.

Varberg sprudlar av energi och företagsamhet 

invånare, företagare och besökare. Staden växer 
stadigt och turismen är en starkt bidragande fak-
tor. Varberg har en lång tradition och erfarenhet 
av turism med många sevärdheter, attraktioner 
och nöjen, där fästningen och en utvecklad kur-/ 
badkultur är viktiga hörnstenar för ett levande 
och spirande turist- och näringsliv. 

Den byggnad som idag inrymmer Turistbyrån 
och Marknad Varberg speglar varken rådande  
växtkraft eller utveckling som har skett under 
årens lopp. Lokalerna är dåligt anpassade för 
verksamhetens krav.

SYFTE

Behovet av en tydlig och funktionell byggnad 
för ändamålet, både ur personal- och turisthän-
seende, ligger till grund för detta 
examensarbete. 
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MÅL AVGRÄNSNING

Målet är att utifrån denna analys komma fram 
med ett förslag till nybyggnation som svarar mot 
de behov som verksamheten har, samt att därmed 
bidra med underlag för nya tankar och idéer till 
den diskussion som förts mellan kommun och 
beställare kring tomtens lämplighet.

Målet är att också att bidra till en attraktiv, aktiv 
och välkomnande stad för både varbergsbor och 
besökare. 

Projektet kommer att fokusera på en från bestäl-
laren given tomt, dess omedelbara omgivning, 
dess sammanhang med staden som helhet och 
Varbergs stadskärna i synnerhet.  Vidare kom-
mer projektet att begränsa sig till att behandla 
Varbergs turistnäring och inte om Varberg som 
stad i övrigt. 

METOD

Arbetet kommer att baseras på dialog med 
byggherre, kommun samt övriga berörda, och 
därifrån utgå från egna tankar och förslag.  De olika 
förutsättningarna kommer att undersökas genom 
analyser grundade på bl. a underlag från kommun 
samt insamlande av fakta, besök i staden, skisser 
och foton, skissmodeller och dokumentation av 
verksamheten genom bilder och kartor.
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KARTA

Fakta Varberg

Landskap: Halland 
Län: Hallands län 
Kommun: Varbergs kommun 
Area: 1 335,45 hektar 
 
Folkmängd: 27 602 
(2010-12-31)[1] 
Befolkningstäthet: 20,67 inv./
hektar 
 
Grundad: Medeltiden 

Varbergs innerstad och stadskärna.



6

introduktion projektutveckling      varbergs besökscentrum referenserförstudier

Cecilia Skog   Examensarbete Chalmers Arkitektur

VARBERGS HISTORIA SOM 
TURISTORT

Varberg är en turist- och handelsstad med hamn 
och färjeförbindelse till Grenå i Danmark. År 1811 
började Varberg etablera sig som kurort och är en 
av Europas främsta kurortsstäder. Då lanserades 
Svartekällans hälsobringande vatten i Apelviken 
och besökare strömmade till för att dricka brunn 
och umgås. Från 1800-talets mitt blev Varberg 

kusten från Göteborg till Malmö tog sin början. 
Verksamheten utvecklades ytterligare med varm-
bad- och kallbadhus  och under 1900-talet befäste 
Varberg sin position som havsbadort. När den 
lagstadgade semestern infördes blev gemensam-
hetsbad på stränderna allt populärare och förbät-
trade kommunikationer underlättade för alla 
som ville ta sig till havet. Detta ökade reslusten 
till Varberg och stadens myndigheter insåg snart 
att badorten behövde rustas upp. Allteftersom 

kiosker, restauranger, campingplatser och  som-
marhus upp och blev en del av sommarmiljön. 

Under 1920-talet gjordes dessutom en del av 
fästningen  om till museum och sedan bock-
stensmannen hittades 1936 har det varit den 
stora turistmagneten tillsammans med Karl XII:s 
förmodade dödskula, Kulknappen. 

Sommargäster utanför Kallbadhuset vid förra 
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Tångbad.
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VARBERG IDAG - 

TURISM - OCH NÄRINGSLIV 

Ett livskraftigt turist- och näringsliv utgör 
viktiga hörnstenar i Varberg där stadens natur 
och läge utgör basen för verksamheten. Varje 
år lockar staden till sig mängder av turister. 
Det gamla kallbadhuset är fortfarande lika 
välbesökt och tillsammans med Societetshuset 
hör små företag som har etablerats och 
vuxit sig stora i Varberg som t ex Monark- 
och Cresentcyklar vid Monark-Crescent AB 
(nuvarande Cycleurope) som tidigare hade 
en betydande tillverkning. Även Lunar Works, 
bolaget bakom den framgångsrika ungdoms-
sajten LunarStorm, har sin verksamhet i 

skoimportörer och skogrossister med över 20 
företag inom branschen, vilket gör Varberg till 
Sveriges skostad nummer ett.  

har starkt bidragit till tillväxten under senare 
år, där invånarantalet stadigt ökar. Nöjeslivet, 

starkt bidragande faktorer som skapar en attrak-
tiv och levande stad.

året runt.



9

projektutveckling      varbergs besökscentrum referenserintroduktion förstudier

Cecilia Skog   Examensarbete Chalmers Arkitektur  

MARKNAD VARBERG 

Varbergs turism- och näringslivsförening har ca 
350 medlemmar. Dessa äger Marknad Varberg  

är att marknadsföra och utveckla Varberg till en 
attraktiv ort att besöka, bo/arbeta och etablera 
företag i. En viktigt del i näringslivskedjan är att 
locka besökare att semestra i Varberg och få dem 
att trivas. 

Marknad Varberg servar näringslivet och handeln 
i Varberg och fungerar som ett forum för diskus-
sion och information, samt har ett nära samarbete 
med Varbergs kommun, fastighetsägarförening 
och Svensk Handel Varberg. De jobbar dels med 
strategiskt med långsiktiga och kortsiktiga pro-
jekt och dels med service och information till 
besökare, varbergsbor, butiker och företag. 

De grenar som behandlas i detta projekt är besöks- 
och näringslivsservice , vilka är verksamma inom  
samma byggnad.

Marknad Varberg är organiserat enligt följande 
princip:
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Besöksservice

Driver Turistbyrån i Varberg

Bedriver stugförmedling

Säljer biljetter

Ger service i samband med konferenser

Driver Apelvikens stugby

Driver Fästningens vandrarhem

Näringslivsservice

Ger service vid om- och nyetableringar av 
företag

Ordnar företagsaktiviteter

Skyltar upp industriområdena

Samordnar information om och till 
företagen

Förmedlar lediga lokaler och 
industritomter

Driver Fästningens vandrarhem
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NULÄGESBESKRIVNING

Marknad Varbergs lokaler innehållande Varbergs 
besöksservice samt näringslivsservice ligger idag 
inlemmad i stadskvarteren vid det lilla torget 
Brunnsparken. Byggnaden är från 1800-talet och 
var från början avsedd som kaptensbostad, vilket 
har begränsat möjligheten för Marknad Varberg 
att verka och växa efter de behov som verksam-
heten har. Denna begränsning har också försvårat 
skapandet av en trivsam och effektiv arbetsmiljö.

P g a byggnadens strukturella begränsningar har 
alla tänkbara utrymmen tagits tillvara allteftersom 
behoven uppkommit. Denna begränsning har tvin-
gat fram nödlösningar som resulterat i en svåröver-
skådlig arbetsplats med oordnade rumsbildnin-
gar och bristande kommunikationsmöjligheter.

För litet fikarum för att rymma samtliga 

anställda samtidigt.

Tillgänglighets- och avgränsningsprob-

lem.

För få mötes- och konferensrum.

Svåröverskådlig arbetsmiljö.

Bristande kommunikationsmöjligheter.

Utrymmesbrist.
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MÅLFORMULERING HUSETS INNEHÅLL

En tydlig byggnad som speglar 

verksamhetens betydelse för staden.

Centralt placerad, lätt att hitta till och att 

parkera vid.

Ge ett välkomnande intryck

Staga upp promenadstråket ner mot 

hamnen.

Funktionell.

Tydlig och överskådlig rumsstruktur 

som samspelar med omgivningen.

Flexibel kontorsmiljö.

Möjlighet att hyra ut vissa delar till ex-

terna aktörer. 

God arbetsmiljö och arkitektoniska 

kvalitéer.

Mötesrum för mindre och större sam-

makomster.

Goda möjligheter till kommunikation 

och samverkan.

Max 600m2

20 - 25 kontorsplatser.

Rum för möten och konferenser.

Reception med plats för broschyrställ, 

ev utställningsmontrar, informa-

tionssökning, sittplatser  samt viss 

försäljning.

WC, HWC (med dusch).

Pausrum.

Förrådsutrymmen.

Teknik 

Klimatanläggning.
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400m

Skala 1:8000

200m

Tomten

Tomten var given av beställaren och utgörs av 
en liten parksnutt i den södra delen av en stor 
parkeringsyta mellan fästningen och stads-
kärnan. Tomten avgränsas av Sjöallén i väster,  
Södra Hamnvägen i söder, Östra Hamnvägen och 
järnvägen i öster, samt en större parkeringsyta i 
norr.

I sin omedelbara närhet omges tomten av bl. a 

och konferens, gym, Societetsparken, Engelska 
parken samt lite äldre bostadsbebyggelse mot 
söder. Tomten ligger mitt i ett mycket väl använt 
stråk som länkar ihop  staden och hamnsidan. 

På kommunen råder delade meningar om tom-
tens framtida användning. Staden kommer att på 
sikt genomgå stora förändringar i samband med 

-
ningen är än så länge avvaktande.

Tomten erbjuder dock ideala förutsättningar då 
den ligger i nära anslutning till järnvägsstationen 
samt Östra Hamnvägen som leder in till Varberg 

-
ten. Ur turisthänseende är parkeringsmöjligheter 
i anslutning till tomten en stor tillgång och då 
den ligger på en öppen, central plats och därför 
också lätt att hitta, utgör den ett perfekt läge att 
välkomna besökare in till staden.
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UTVECKLINGSPLANER FÖR 
OMRÅDET

När järnvägsspåret har lagts under mark kommer 

norrut och färjeläget får -ett nytt läge.

Det gamla järnvägsspåret lämnar plats för en 
förlängning av  Östra Hamngatans vägsträckning 
mot söder  och  skapar därmed möjligheten att av-
lasta  Västra Vallgatan som är ett väl använt shop-

vidare och återkopplas till Västra Hamngatan via 
Prästgatan eller Lasarettsgatan ett snäpp längre 
söderut. En vägdragning enligt bilden gör det 
möjligt att utöka parkytan runt tomten och ger 

Bilden från det vinnande förslaget i Europan8-
tävlingen visar hur Varberg stad är tänkt att växa 
ner mot vattnet och ta det gamla hamnorådet i 
besittning. Östra Hamngatan som delar det nya 
området  mitt itu kommer, med stor sannolikhet, 
även fortsättningsvis att vara den väg som leder 
besökarna in i staden och den öppna plats som 
först möter besökare.
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scanna in bild från 
europatävlingen
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1 2 3

654

7 98

VYER ÖVER TOMTEN
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GRÖNOMRÅDEN

Tomten ligger mitt emellan två parker och bildar en grön 
länk däremellan.

en utomhusscen för konserter sommartid. Varje år hålls 
-

marstången. Parken anlades i slutet av 1800-talet.

Öster om tomten ligger Engelska parken som sedan 
några år genomgått en förnyelseprocess och gjorts mer 
öppen med färre antal träd och försetts med konstnärlig 
utsmyckning. Nya buskar har planterats och en damm 
anlagts.  Tanken har varit att skapa en mer romantisk park.

Stråken ner mot fästningen och strandpromenaden passerar både 
norr och söder om tomten men det populäraste är det som följer  

kända attraktioner samt erbjuder stimulerande promenader och 
uppfriskande motionsmöjligheter för både varbergsbor och 
besökare. 

STRÅK
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Tomten ligger på en öppen plats med god sikt åt alla håll. 
Härifrån är det lätt att orientera sig och lätt att hitta till.

 

SIKTLINJER

AKTIVITETSPUNKTER

Tomten bildar ett nav mellan de spridda turistattraktionerna runt fästningen, och de 
mer samlade attraktionerna  inne i stadskärnan. Allt inom ett gångavstånd på 5 min.

1. Färjeläge
2. Kallbadhuset
3. Badplats
4. Varbergs Fästning
5. Promenadstråk
6. Varmbadhus
7. Galleri, café, shopping, Campus Varberg
8. Shoppingkärna med caféer, restauranger, nattklubbar, torghandel, spa och hotell. 
9. Societetshuset

 

i fonden.

 4

5

 8

 7

 9

 2

3

 1
 2

 6
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Caféer 

Restauranger 

Barer/ klubbar/ dansställen

Spa

Bad

Sevärdheter

Parkering

Hotell/ vandrarhem

FUNKTIONER I STADEN
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SHOPPINGKÄRNA RESTAURANGSTRÅKET PÅ KUNGSGATAN

Affärer och butiker ligger samlade inom bekvämt promenadavstånd och bidrar till 
den gemytliga badortsstämningen under turistsäsong. Torgmarknaden som hålls 
varje lördag och onsdag året runt, håller liv i staden även under vinterhalvåret.

 

på denna gata. Varberg har ett rikt utbud av restauranger 
och krogar med uteserveringar och en trevlig atmosfär. Här 
hittar man spännande internationell mat, husmanskost och  
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SEVÄRDHETER I VARBERGS 
KOMMUN

Naturreservat

Sevärdheter

Varbergs kommun har sevärdheter och attrak-

till havet. Varbergs inland bjuder också på spän-
nande historiska platser, fornlämningar och 

rida och promenera i lummiga bokskogar, och 

Åkulla bokskog

1

2 3

4

5

6

7

7
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Åkrabergs  ladugårdBexells talande stenar Borrås skåra

Bockstens mosse

1 2 3

4 5 6
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Från led in till Varberg

På kartan till vänster ser man  hur 
besökaren leds in till Varbergs 
hamnområde med alla kända at-
traktioner samlade. Här fångas 
besökarna upp, parkerar och har 
sedan gångavstånd till det mesta.

KOMMUNIKATIONER
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250m
Skala 1:5000

125m

Tåg:

Öresundstågen. Tillsammans med Viskadalsbanan 
har Varberg järnvägsförbindelse med bland annat 
Göteborg ,Malmö och Borås.

Bil:
Motorvägen E6 passerar strax utanför stan och av-
farternas nummer är räknat från söder: 53, 54, och 
55.

Buss:
Tolv bussförbindelser länkar staden med den om-
givande landsbygden samt Falkenberg och  inne i 

Färja:
Varberg har färjeförbindelse med Grenå i Danmark 

är omgärdat av en hög inhängnad och härifrån får 
därför passagerarna ta samma väg som bilisterna 
för att ta sig in till stadskärnan.

Båt:
Längst ut vid Sjöallén ligger gästhamnen som an-

Cykel:

överallt och det är lätt att ta sig fram.

Flyg: 

mest av näringslivet och olika myndigheter men 
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Stadens centrum delas mitt itu av järnvägsspåret. 
Öster om spåret är staden indelad i ett rut-
nätsmönster med tydlig kvartersstruktur. Man 
kan också se att två av gatorna är riktade i linje 
med fästningens murar, vilket visar på fästningen 
som historiskt viktigt riktmärke. Fästningen upp-
fördes som borg under 1200-talet och gjordes 
under 1600-talet om till försvarsanläggning. Det 
centrala gatunätet ritades upp efter stadsbran-
den 1666 och omfattar  fem gator i nord-sydlig 
riktning samt nio gator i öst-västlig riktning.  

perioder men består mestadels av träbyggnader 
där de äldsta härstammar från 1700-talet eller 
tidigare.  Byggnaderna sträcker sig från en våning 
till fyra och skiftar i många dämpade färger. En 
del hus är bryskt renoverade och moderniserade, 
och har därigenom forlorat sin ursprungliga 
karaktär. Staden som helhet ger ändå ett livligt 
och välbevarat intryck. Efter järnvägens tillkomst 

BEBYGGELSEKARAKTÄR

expanderade staden kraftigt. Gatorna förlängdes 
och många offentliga byggnader uppfördes i tegel 
som t ex stadshuset, folkbiblioteket, teatern och 
givetvis järnvägsstationen varifrån Eskilsgatan 
var tänkt att utgå ifrån som paradgata. Norra 
Förstaden tillkom i den norra delen och södra 
villastaden med sina stora villor söder om staden. 

Väster om järnvägen ligger husen utslängda i sam-
manhängande klungor förutom Societetshuset 
och Kallbadhuset som tronar på egen hand. Båda 
träbyggnader  är i morisk stil från1886 resp 1903.
Varmbadhuset som ligger på andra sidan av 
Societetsparken, har tillkommit senare och är 
utförd i tjugotalsklassisk stil från 1925.

Nere vid Sjöallén har ett kultur- och kunskaps-
centrum vuxit fram i hamnområdet med hög-

från 2003 med tillbyggnad 2008. Byggnaderna 
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är  utförda i puts och anspelar i volym och 
käraktär  på hamnmagasinet som är uppfört i 
gult tegel och  inrymmer bl a konsthall och cafè. 

Caféet Hamnpaviljongen är det senaste tills-
kottet och är byggt sommaren 2011. Det ligger 
i   korsningen Otto Torells Gata och Sjöallén.  
Denna lilla paviljong är byggd i stående trä-
panel och formad som en Alvar Aalto-vas.  

På Platsarna (den sydligaste inringningen på 
kartan) låg staden Varberg mellan 1611 och 
1666 och bebyggdes återigen under 1800-talet. 

Staden Varberg är sammantaget en trevlig liten 
stad med småskalig och gemytlig stadskaraktär. 
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Stadsrumsanalys

3

2

1

mötet med Södra Hamnvägen. Det naturliga rörel-
se
gränser och om man inte har något ärende till 
parkerinsplatsen, är det utefter och ut från dessa 
gränser man rör sig . Parkeringsplatsen är kär-
nan och mittpunkt i stadsrummet och bildar en 
naturlig känsla av baksida.                                                                       

Den södra delen av platsen har en mindre skala 
på både hus, sträcka och gatubredd och upplevs 
därför som trevligare och mer rofylld att promen-

butiker eller caféer men sträckan är kortare och 
kantas av den lilla parksnutten på ena sidan och 
det prisbelönta Fondbolaget byggnad på den 
andra. På den lilla parksnutten har man placerat  
stora bänkar att sitta och sola sig på, titta på folk 
eller ha picknick på, vilket också förhöjer trivseln 
i denna del av stadsrummet. Denna sträcka är 
grönare, tätare och mer varierad. I dess västra 
ände bryter den dessutom av i tre nya riktlinjer 
och nya perspektiv öppnar sig utan att man be-
höver gå särskilt långt. Väl här har man kommit 
till stadsrummets västra avgränsning som utgörs 
av Societetsparken. Längs med den sträcker sig 

Tomten ligger i ett stort och öppet stadsrum 
och bildar den sammanhängande länken mel-
lan Engelska parken och Societetsparken. Den 
stora parkeringsplatsen upptar en stor del av den 
öppna ytans mitt och blir som bredast mot norr 

de högsta husen på tre våningar. Fasaderna här 
är händelsefattiga i avsaknad på omsorg i val av 
material och detaljutförande, och bidrar därför 

butiker, caféer eller skyltfönster som stimulerar 
sinnena under promenaden. Gatan är en av de 
bredaste med sina 17, 5 m inklusive trottoarer. 
Skalan är förhållandevis stor och blir mer av en  
nödvändig transportsträcka än ett trevligt prom-
enadstråk. Den goda överblickbarheten, den av 
planteringar uppmjukade parkeringsplatsen och 
stadsrummets inramning av grönskande parker, 
mildrar dock det ogästvänliga intrycket av denna 
sida stadsrummet. 

både gående, cyklister och bilister, i synnerhet un-
der turistsäsong men eftersom det inte är några 
genomfartsleder känns det ganska lugnt och 

gatan är Östra Hamngatan med sina 10 meter. Där
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C

C

54

5

4
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2
1

rum med parkeringsplatser i mitten. Här är det 
hamnen med båtarna, fästningen, caféer och 

Vintertid  kan det nog vara svårt att locka folk  
-

heter, och därmed en händelserikare prom-
enadsträcka mellan stadens centrum och ham-
nområdet, kan avståndet uppfattas som kortare. 

I stadsrummets nordvästra hörn har nyligen 
tillkommit ett välbehövligt café, den sk hamn-
paviljongen som bjuder besökaren att stanna upp 
och vila. Dess rundade form bjuder in från alla 
håll och skapar en knutpunkt för interaktion.

Från stadskärnan lutar marken här svagt 
nedåt i stadsrummet och man passerar först 
Engelska parken innan det stora  stadsrum-
met breder ut sig och skapar ett avstånd mel-
lan stadens täthet och de spridda attrak-
tionerna kring fästningen.  Den barriär som 
järnvägen utgör känns inte lika påtaglig som 
avståndet och bristen på aktiviteter på vägen hit.
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Strandpromenaden Vandrarhemmet på 
fästningen

Societetshuset Societetsparken
Tomten

Sektion genom stadskärnan
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Engelska parken Kyrkogatan Kyrkogatan Kyrkogatan
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Placerad i anslutning till en 
stor parkeringsplats.

Lätt att hitta till och ori-
entera sig ut ifrån.

Bildar nod mellan stadskärna 
och besöksattraktioner.

Stagar upp stråket.

Tydlig entré till staden,  “stadsport”.

S Wtrengh eaknesses

SWOT-ANALYS AV TOMTEN

Inga.
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T
När järnvägen läggs under mark förs-
vinner ljudet från  järnvägen.

En ny vägdragning kan bli aktuell och 
utöka den gröna ytan runt tomten samt 

Järnvägstunneln innebär att en barriär försvin-
ner mellan stadskärnan och hamnområdet.

Med en förtätning av staden ökar kund-

t ex bok-/ it-café eller utställningar, vilket 
är särskilt viktigt under vinterhalvåret.

Opportunities hreats
Kommunen har andra planer och ser hellre att 

längre in i stadskärnan.
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Projektutveckling
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varandra och svara mot omgivningen?

Projektutveckling
TANKAR KRING...

Byggnadens utformning bör svara mot det natur-

från början att foga samman en  publik del som 
vänder sig ut mot stråket och  en andra admin-
istrativa del som lämpligtvis vänds mot nord/
nordost men på ett sätt som tydligt visar de olika 
funktionerna exteriört. Dessa delar smälter dock 
under processens gång samman till en samman-
hållen volym och byggnadens form blir alltmer 
organisk  för ett mjukare möte med omgivningen. 
Den slutgiltiga rundade rombformen möter 
besökaren från nordöst och sydväst med lätt 
svängda rundningar, och från sydöst och nordväst 
med avsmalnande hörn som  leder besökaren in 
i eller förbi byggnaden som "strömlinjeformas" 

UTFORMNING

Eftersom man anländer till denna tomt från 

välkomnande och lockar till en vilja att närma 
sig  oavsett varifrån man kommer. Samtidigt bör 
byggnaden ha en tydlig framsida och förhålla sig 

vänder sig mot stråket och solen i syd/ sydväst 
medans parkeringsplatsen förankrar och bildar 
baksida mot norr. Man skall ändå lätt kunna 
röra sig runt byggnaden utan att uppleva någon  
baksideskänsla.  Tomtens parkkaraktär är en 
viktig länk mellan  de omgivande parkerna och 
därför bör byggnaden placeras längre in på 
tomten för att få en trevlig förplats på solsidan 
och karaktären av paviljong i park. Siktlinjen 
mot hamnen hålls så öppen som möjligt.

PLACERING
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ning. Det röda fältet markerar besöksdelen och 

FUNKTIONER

Med ett visst antal besöksdatorer kan besöks-
delen/turistbyrån även kunna fungera som ett 
litet it-café med enklare servering av kaffe och 
bulle/chokladbit samtidigt som man har en god 
visuell kontakt med vad som försigår på utsidan. 
Denna extra funktion kan skapa ett gott mervärde 
under vinterhalvåret. 

Kontorsytorna kan lätt anpassas efter behov med 
-

plats för sortering och förvaring av broschyrer 
etc.

Byggnaden fördelas på två våningar för att få 
en hanterbar volym med turistverksamheten 
på markplanet och näringslivsverksamheten på 
övervåningen där konferens och pausrum också 
läggs med utsikt mot sydväst och nordväst. Det 

verksamhet som t ex konferens under dagtid och 
fest eller utställning på kvällar och helger. 

Med hjälp av olika grader av transparent glas 
ges ett öppet och välkomnande intryck där den 
publika delen får en högre insynsgrad och  den 
administrativa delen en mer skyddad. Besökaren 
ska lätt  kunna se  och ta del av den pågående 
verksamheten under sin promenad förbi eller 
igenom byggnaden med möjlighet att slå sig ner i 
lugn och ro under det att  man bestämmer sig för 
dagens aktivitet. 
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INSPIRATION EXTERIÖR

Träden är viktiga på tomten eftersom de binder 
ihop de två parkerna och kommunen värnar 

symbol för livskraft, kunskap, information, och 
nätverkande, vilket väl sammanfattar verksam-
hetens hela idé, och har inspirerat till en spän-

corténstål från Stora Väsby förde tankarna vidare 
till användandet av sträckmetall alternativt 
perforerad plåt i det utanpåliggande fasadele-
mentet. Trädstrukturen har varit en bärande idé i 
projektet och utvecklats från dessa tidiga skisser  
till en mer stiliserad organisk utformning som 
samspråkar med husets form. 

"Träd står också som symbol för livskraft, kunskap, information, och nätverkande,..."
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VAL AV MATERIAL

Då tanken var att skapa en paviljong i park, dvs en 
lättare byggnad med transparent känsla, valdes 
tunga material som tegel och betong bort. 

Tidigt kom idén att använda sträckmetall alt per-
forerad plåt till  dekorativa och karaktärs-
skapande fasadelement som står som skivor mot en 
bakgrund av glas.  Genom att använda en varmare 
ton av metall och grad av genom-
siktlighet skapas en livfull ljus- och skuggeffekt.

Huset får  betongbjälklag och bärande stålstruktur 
som också sammanfogar partierna  i glasfasaden.
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Energigenererande glas som ändrar genomsiktlighet 

Glaset som fasadmaterial väljs med tanke på 
dess estetiska uttryckmöjligheter att leka med 
ljus och färg samt dess symbolvärde av upp-
lysning och insyn kopplat till verksamheten.  
Glas är dessutom ett hållbart, återanvändbart, 
miljövänligt och långlivat material vilket svarar 
väl sett ur ett miljöperspektiv. Glasmötenas de-
taljering utformas så att köldbryggor minimeras 
och de dubbla glasen väljs med högt u-värde och 
energigenererande glas.
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GESTALTNING

Funderingar kring 
fasadutformning och 
entréer.
Möten ....

Huset kommer att stå fritt och ses från alla 
håll . I det här fallet är det viktigt att huset påkal-

har en sammanhållande fasad runtom utan att  
ge en känsla av baksida. Tanken är att skapa en 
paviljong mellan parkerna med en egen karaktär.

Skisser
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Varbergs 
besökscentrum
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SITUATIONSPLAN

Hamnpaviljongen

50m
Skala 1:1000

20m
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PLAN 1

Skala 1:200

B

B

A

A
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PLAN 2

Skala1:200Skala 1:400

B

B

A

A
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FASAD SÖDER

Skala 1:200
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FASAD NORR

Skala 1:200
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FASAD ÖST

Skala 1:200
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FASAD VÄST

Skala 1:200
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SEKTION A

Skala 1:200
A

A
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SEKTION B

Skala1:200

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

B

B

Takplåt
Iso 22
Byggplywood
Sandwichelement 45
Cellplast
Betong  160
Foamglas 40
Betong 140
Cortenplåt
Distansjärn samt hängstag 20
Innertak
Sträckmetall / perforerad plåt 15
Extra tjockt glas 10 mm

4

 D.   Detalj på takfot, skala 1:10 D
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VY FRÅN NORR
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VY FRÅN SYDÖST
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VY FRÅN SYDVÄST
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INTERIÖR RECEPTION
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VY FRÅN SYDVÄST
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VY FRÅN SYDÖST
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Strandpromenaden Vandrarhemmet på 
fästningen

Societetshuset Societetsparken Varbergs 
Besökscentrum

Sektion genom stadskärnan
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Engelska parken Kyrkogatan Kyrkogatan Kyrkogatan
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Varbergs kommun har formulerat en fram-
tidsvision med målbilder inom olika områden 
inför år 2015. Detta designförslag under-
stödjer följande punkter ur dessa framtida 
målområden:

Identitet och särart
“Byggnader och miljöer från olika tidsepoker 
befäster innerstadens kontinuitet, samtidigt 
som nya byggnader bidrar till dynamik och 
framåtblickande”

Näringsstruktur
“Varberg har stärkt sin position som en av Sveriges 
främsta turistorter och är en erkänd mötesplats 
för konferenser och mässor”
                                                                                         
                                                                                                                                
Tillgänglighet och framkomlighet 
“Stadens entrér är tydligt markerade och ger ett 
trevligt intryck. Både till fots och med bil är det 
lätt att orientera sig i innerstaden.”

Besök och handel 
Staden upplevs som serviceinriktad och lätttill-
gänglig.  Alla boende , verksamma och besökande 
får ett personligt bemötande och erbjuds ett 
stort utbud i en charmfull miljö.
     
 Trygghet, säkerhet
“En medveten ljussättning i innerstaden ger en 
tryggare atmosfär och säkrare promenadstråk. 
Vissa parker bör  åtgärdas. Nya anläggningar och 
byggnader utformas med särskild uppmärksam-
het på människors trygghet och säkerhet.”
                                                                                                                                    
                                                                                                                                
Arbetsplatser 
“Efterfrågan på lokalytor för besöksintensiva 
arbetsplatser, handel och service bör styra vid 
ny planering.
 
Infrastruktur
“En förtätning av staden skapar minskade behov 
av bilkörning inom innerstaden. Genom att erb-
juda lättillgänglig parkering i anslutning till stad-
skärna kan man minska onödig rundkörning”

Framtidsvision 
Varberg

NAVET VID  HAVET
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Mötesplatser o stadsliv
"Det offentliga rummet är utformat så att staden 
upplevs som inbjudande med ytor som upp-
muntrar till spontana  möten”.

Stadens funktion och uttryck
"En levande stad  är i ständig förändring, men 
alltid igenkänningsbar. Varbergs styrka är att 
staden lyckats med konststycket att utvecklas till 
en modern stad utan att tappa sin själ. Rumsliga 
och arkitektoniska kvalitéer är viktiga för upplev-
elsen av staden.”.....”Stadsdelarnas olika kvalitéer 

modern arkitektur. Där det är lämpligt byggs det 
lite högre , lite djärvare, med en arkitektur som 
speglar vår tid. Arkitektonisk kvalitét bör prägla 
varje nytt byggprojekt”.

Den nya byggnaden bidrar med sin utformning 
till dynamik och framåtblickande, och värnar 
med sin placering om stadens  position som en av 
Sveriges främsta turistorter. Med möjligheten att 
hyra ut konferensrum till extern verksamhet samt  
en mindre caféfunktion,  bidrar denna också till 
en levande mötesplats.

Den valda tomten utgör en tydlig entré och fångar 
upp besökande bilister  med en generös parker-
ingsyta vid slutet av den väg som leder dem in till 
staden och minskar på så sätt onödig rundkörn-
ing. Besökaren ges ett trevligt och välkomnande 
bemötande och denne får lätt att orientera sig 
utifrån den nya positionen, vilket ger intrycket 
av en serviceinriktad och lättillgänglig stad som 
uppmuntrar till spontana möten. 

Byggnadens rundade utformning  hjälper till att 
skapa ett tryggare och säkrare promenadstråk 
eftersom det är svårt för någon att gömma sig 
bakom ett rundat hörn och därmed utgöra ett 
potentiellt hot. I kombination med belysning och 
främjande aktiviteter skapas förutsättningar för 
ett tryggare stadsrum även under de mörka tim-
marna på året.

Kanske kan man också jämförelsevis våga påstå 
att arkitekturen är något djärvare samt speglar 
vår tid utan att ge avkall på  arkitektoniska och 
rumsliga kvalitéer i stadsrummet.

SLUTSATS
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Marknad Varberg har länge varit i behov av nya lo-
kaler. 2004  ritade arkitekt Jörgen Ehn ett förslag  
till en ny byggnad på samma tomt men kommunen 
har förhållit sig tveksam till placeringen sedan 
dess. Man har bl a varit orolig för att   siktlinjen 
ner mot hamnen skulle komma att påverkas och 
att träd eller antal parkeringsplatser skulle förs-
vinna. Det är troligt att  man vill avvakta med att 
fatta beslut p g a den omvandling av staden som 
kommer att ske i och med att järnvägen kommer 
att läggas under mark. Men platsen kommer med 
alla sannolikhet alltid att besökas av turister. De 
kommer även fortsättningsvis oundvikligen att 
passera denna nod till tomt om de vill besöka 
fästningen som är den stora huvudattraktionen, 
eller de badinstanser som staden är känd för. 
Det är helt enkelt den perfekta platsen för att 
välkomna besökare och nyföretagare till staden. 

"BÄSTA PLATSEN"

Bilagor
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Byggnaden stakar upp stråket och skapar 
fond mot parkeringsplatsen.

Skapar mötesplats och vilorum och minskar 
därmed upplevelsen av långa avstånd.

Förstärker rums- och parkkänslan.

Siktlinjen ner mot hamnen, i den mån man kan 
se något för alla träd och bilar, hålls öppen.

Levandegör ett mellanrum i staden.
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Reflektion
Den här arbetet har varit lärorik på många sätt. Jag 
har haft turen att få ge mig i kast med en beställare 
av ett verkligt projekt och har därigenom bl a fått 
erfara hur de många olika övervägandena från lika 
många aktörer kan leda till en ganska lång process 
i sammanhanget. Förhoppningsvis har detta 
förslag bidragit till ett vidgat synsätt kring möjliga 
arkitektoniska uttryck samt platsens lämplighet. 
Det har varit intressant att notera vikten av en 
klar och tydlig kommunikation vilket inte alltid 
är en självklarhet när olika aktörer utgår från sina 
kunskapsområden, visioner, idéer och önskemål. 
Kommunen värnar om staden som helhet och dess 
framtida utformning. Beställaren och brukaren  
har sina perspektiv och funktionella behov ur 
både personal- och besökshänseende. Det är lätt 
att prata förbi varandra. Det hade varit intressant 
och lärorikt att få följa ett projekt som detta från 
idé till färdig byggnad och se hur slutresultatet 
formas av ovanstående faktorer. 


