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Västerport utgör en enorm möjlighet 

för nytänk - en helt ny stadsdel mitt i 

staden. Vilket tillfälle! 

Varberg Energi vill vara med i att skapa 

en urban, intuitiv och inkluderande 

stadsdel. I Västerport skall det vara lätt 

att göra rätt - både för miljön, 

medmänniskorna och individen. 

VÄSTERPORT - EN ENORM MÖJLIGHET



Men vi ser många utmaningar för att nå dit. Flera av de stora 
samhällsförändringar vi upplever idag påverkar stadsdelen – den 
åldrande befolkningen, klimatförändringar och digitaliseringen. 



DIGITALISERING 

Digitaliseringen revolutionerar de 
existerande företags- och 
samhällsstrukturerna. 

Nya teknologiska lösningar möjliggör 
nya sätt att bo, arbeta, konsumera och 
producera. Data ökar vår förståelse över 
folks beteendemönster och hur de 
använder stadsrummet, vilket möjliggör 
optimering av resurser och infrastruktur.

DEMOGRAFISKA FÖRÄNDRINGAR

 I Varberg förväntas folkmängden öka 
stadigt samtidigt som invånarnas 
medelåldern stiger. 

En livskraftig kommun behöver en 
blandad befolkning. Det är viktigt att 
skapa en stadsdel som attraherar 
olika slags invånare och skapar möten 
och sammanhållning över kultur- och 
generationsgränserna. 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Klimatförändringarna hotar 
ekosystem och vattennivåer i 
kustnära städer. 

En hållbar kommun förutsätter 
en smart användning av 
gemensamma resurser och en 
rejäl minskning av utsläpp. 



I Västerport ska vi på bästa möjliga sätt tillvarata möjligheterna för att 

ge oss kraft för att hantera våra gemensamma utmaningar.



Till Västerport bidrar Varberg Energi med 
infrastruktur, smart teknik och kraft för att vi 
tillsammans ska kunna utnyttja resurserna mer 
effektivt. Varberg Energi kommer inte kunna lösa 
hur folk ska dela studsmattor men kan vara den 
katalysator som hjälper de som har lösningen att få 
barnen att hoppa(s) tillsammans. 

Varberg Energi ger kraft till inkluderande 
gemenskaper som får oss att effektivisera 
resursanvändning oavsett om det handlar om 
humankapital, persontransporter, kontor eller 
studsmattor.

VARBERG ENERGI - EN KATALYSATOR FÖR SKAPANDE KRAFT
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HUR VILL DU 
DELTA I ATT 

SKAPA KRAFT?




