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SAMMANFATTNING

Arbetet behandlar en tätorts utveckling i förhållande till en större stad och i anslutning till värdefull natur 
och jordbruksmark. Förhållandet mellan mindre orter och städer blir alltmer utsatt med tanke på det 
ökade pendlingsavståndet, högre krav på boendemiljö osv. Förhållandet mellan stad och land är därför 
en viktig del i utvecklingen av mindre orter och städer.

Trönninge som är ett litet samhälle norr om Varberg har stor potential att växa eftersom det kan erbjuda 
ett lugnt boende nära natur och med ett cykelavstånd till Varberg centrum. Samhället har fina naturom-
råden och en rik kulturhistoria men saknar ett livfullt centrum och en tydlig mötesplats. Varberg växer i 
en snabb takt vilket ökar intresset för att exploatera samhällen i närheten av staden. På vilket sätt ska 
då Trönninge förhålla sig till Varberg och hur ska samhället möta det omgivande jordbrukslandskapet? 
Dessa frågor har haft en central del i arbetet som syftar till att utreda Trönninges möjligheter till bebyg-
gelseutveckling med utgångspunkt i de natur- och kulturvärden som finns i området samt hur ett nytt 
centrum kan skapas med bland annat handel, idrott, skola och förskola. 

För att kartlägga samhället har en ortsanalys utarbetats som berör geografi, historia, landskap, bebyg-
gelsestruktur, trafikstruktur och funktioner. Samhället har även analyserats utifrån Kevin Lynchs element 
och slutligen har en SWOT-analys genomförts över ortens starka och svaga sidor samt hot och möjlig-
heter.   

Ett förslag över Trönninge har utarbetats med utgångspunkt i ortsanalysen. Inledningsvis i förslagsde-
len har ett resonemang förts om förhållandet mellan stad och land. I förslaget har vissa utgångspunkter 
legat till grund för själva strukturen. Till exempel har mötet med det omgivande landskapet varit en viktig 
del för slutresultatet. Grönstrukturen har också haft en central roll i förslaget där en av huvudtankarna 
har varit att skapa en öppen struktur mot landskapet. Samhället har därför fått en genomtänkt gestalt-
ning i dess ytterkant mot väster och söder. Ett centrum har skapats med handel, skola och förskola. 

Förhoppningen är att detta arbete kan komma till användning som ett planeringsunderlag för vidare 
utveckling och planering av Trönninge samt ses som ett redskap för att skapa dialog och diskussion om 
orten.
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FÖRORD

FÖRORD
Detta examensarbete på 30 högskolepoäng utgör den avslutande delen i min utbildning till 
planeringsarkitekt vid Blekinge Tekniska Högskola. Jag har arbetat med examensarbetet under 
hösten 2009 och våren 2010, samtidigt som jag har arbetat deltid i Falkenbergs kommun. 

Jag fick genom ett tidigare vikariat i Varbergs kommun en idé om att planera för ett större bostads-
område i Trönninge som ligger strax norr om Varberg. Huvudfrågan i mitt arbete har varit mötet 
mellan stad och land och på vilket sätt samhället ska förhålla sig till landskapet. Arbetet omfattar 
även en ortsanalys över hela samhället med slutsatser som ligger till grund för förslaget. 

Jag vill tacka mina handledare Abdellah Abarkan och Anders Törnqvist för tips och synpunkter under 
arbetets gång, mina vänner och min sambo Mattias Carlsson för stöd genom kämpiga perioder och 
för genomläsning. 

Slutligen vill jag ge ett stort tack till stadsbyggandskontoret i Varbergs kommun som hjälpt mig med 
material och övriga synpunkter.

Trevlig läsning!

Hanna Roxhage
Halmstad, mars 2010
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Bakgrund
Varbergs kommun växer i en snabb takt med en 
beräknad folkökning på 500-550 invånare per år, 
vilket innebär ett behov av ca 7000 nya bostäder 
fram till 2030. För att bibehålla och förbättra 
Varberg som en fungerande kommun med goda 
levnadsvillkor behövs bland annat nya bostäder. 
Det är viktigt att behovet av bostäder tillfredsställs 
för att näringsliv och turism ska kunna utvecklas 
i framtiden. Det är även vikigt att utveckla Var-
berg som arbetsort genom att erbjuda attraktiva 
bostadsområden. 

I ett förslag till en utvecklingsstrategi för Varbergs 
kommun ges inriktning för frågor som berör servi-
ceorterna med omland. Här finns inriktningar mot 
ett hållbart och attraktivt boende där boende på 
landet måste koncentreras till punkter eller stråk 
som kan ge underlag för service, kollektivtrafik 
och infrastruktursatsningar. 

Enligt vision 2015-utvecklingsprogram för Var-
bergs innerstad ska utvecklingen gå mot en at-
traktiv blandstad med fler boende och arbetsplat-
ser. Enligt visionen förutsätter en ökad befolkning 
en förtätad bebyggelse, både av bostäder och av 
arbetsplatser. För att minska behovet av bilbu-
ren trafik inom innerstaden behöver gång- och 

cykelvägar och ett väl fungerande linjenät för 
stadsbussarna utvecklas (Varbergs kommun).

Under de senaste åren har Varbergs kommun 
framförallt brett ut sig söderut med havsnära bo-
ende. Som komplement till detta har det utveck-
lats ett mer naturnära boende norr om centrum. 
Området kallas Göingegården och är under full 
uppbyggnad. Göingegården planeras med en tät 
bebyggelsestruktur med främst radhus och frilig-
gande villor. Norr om Göingegården, ca fem km 
från Varbergs centrum, ligger Trönninge som 

är ett samhälle med ca 900 invånare. Samhäl-
let innehåller mest villor och parhus men det 
finns även inslag av lägre flerbostadshus. Trön-
ninge har stor potential att växa eftersom det kan 
erbjuda ett lugnt boende nära naturen och med 
cykelavstånd till centrum. 

Med en utbyggnad av Göingegården minskar 
avståndet mellan Trönninge och Varberg stad. 
Trönninge gränsar till Varbergs norra delar och 
Himleån. Samhället är lättillgängligt med bil med 
en påfart till E6:an och riksväg 41 på tre kilome-
ters avstånd. I Trönninge finns bland annat en 
pizzeria, motionsslingor, vacker natur, strövom-
råden, förskola och äldreboende. Här finns gång- 
och cykelväg och goda bussförbindelser in till 
Varbergs centrum. Nästan 180 personer arbetar 
i Trönninge, men många av invånarna arbetar i 
Varbergs centralort. Mellan Trönninge och cen-
trum ligger Värnamovägen där stora industriom-
råden är lokaliserade, det är därmed nära till ett 
flertal arbetsplatser. 

Trönninge ligger längs med ett av de kommu-
nikationsstråk med god kollektivtrafik där kom-
munen föreslår en utbyggnad. Trönninge finns 
med i kommunens fördjupade översiktsplan över 
stadsområdet 2010 (samråd våren 2009) där det 
föreslås att nya bebyggelseområden ska ligga i 

Trönninge

Göingegården
Lugnet

E6 Lindber

Tofta

Trönningenäs

väg 41

Varberg

Trönninge med dess omnejd
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Syfte
Arbetet kommer att utreda Trönninges möjligheter 
till bebyggelseutveckling med utgångspunkt i de 
natur- och kulturvärden som finns i området och 
hur ett nytt centrum kan skapas med bland annat 
handel, idrott, skola och förskola. 

Tanken är att skapa ett område med en varierad 
bebyggelsestruktur för människor i alla åldrar. 
Arbetet kommer även att utreda hur man kan 
länka samman Trönninge med Göingegården och 
Varbergs norra delar samt hur entrén till Trön-
ninge kan gestaltas. Planförslaget kommer att 
visa på en övergripande struktur för bostäder, ga-
tor, grönstruktur, rekreation och sambanden med 
omlandet. Arbetet kommer att visa förslag på hur 
ett nytt bostadsområde kan utvecklas genom en 
etappvis utbyggnad under en längre period. Plan-

förslaget kommer även innehålla delområden med 
mer detaljerade gestaltningsförslag på gaturum 
och utformning av bebyggelse. 

Arbetet kommer att utreda hur Trönninge kan 
utvecklas med nya bostäder i ett område med 
komplexa planeringsförutsättningar där hänsyn 
behöver tas till exempelvis buller, djurhållning och 
översvämningsrisk. Innan förslaget utarbetas kom-
mer samhället att ses över genom en ortsanalys 
där bland annat Trönninges historia och lands-
kapselement klarläggs. Examensarbetet kommer 
även att innehålla ett teoriavsnitt som behandlar 
avgränsningen mellan stad och land i den fysiska 
planeringen.

Huvudsyftet med examensarbetet är att utreda 
möjligheter till boende, arbete, service och 
rekreation samt att skapa goda livsmiljöer i Trön-
ninge. 

Problemformulering
Som komplement till kommunens utbredning 
söderut planeras nya bostäder norr om Varberg. 
Trönninge har ett attraktivt läge med närhet till 
vackra naturområden och med centrum inom fem 
kilometers avstånd. Trönninge är dock ett litet 
samhälle där en del viktiga funktioner saknas. Det 
finns till exempel ingen skola eller handel i Trön-

ninge, den livsmedelsbutik som fanns tidigare har 
fått lägga ner verksamheten. Det saknas alltså ett 
centrum i området med service, idrott och skola. 
En utveckling av samhället med nya bostäder 
skulle ge ett ökat underlag för service och ett 
nytt centrum skulle kunna skapas där männsikor 
i området kan mötas, vilket främjar gemenskapen 
och den sociala tryggheten i samhället. Närhet till 
handel främjar även miljön, att man ska kunna gå 
och cykla till en närbutik. 

Frågeställningar
En inledende frågeställning i arbetet är hur man 
ska förhålla sig till begreppen stad och land. Det 
finns olika principer för hur en ort är uppbyggd 
och hur den möter det omgivande landskapet. 
Orten kan möta landskapet med en sluten struk-
tur med byggnader eller vägar som avskärmar 
och avgränsar staden mot landet. Strukturen kan 
också vara öppen med gröna kilar som skapar 
kontakt med landskapet. En central frågeställning 
i arbetet blir därför på vilket sätt Trönninge ska 
möta det omgivande jordbrukslandskapet utifrån 
principerna ovan?

Varberg växer norrut med Göingegården, vilket 
väcker en del frågor om Trönninges framtid i 
förhållande till Varberg. Ska Trönninge i fram-
tiden utvecklas som en förort till Varberg eller ska 

nära anslutning till staden eller något av de övriga 
samhällena. Översiktsplanen pekar bland annat 
ut Trönninge som ett område där nya bostäder 
planeras. Riktlinjerna för orten är att samhäl-
let ska kunna utvecklas med nya bostäder och 
verksamheter. I översiktsplanen sägs att en rela-
tivt hög täthet bör eftersträvas i de nya områdena 
närmast staden och att en god förutsättning för 
kollektivtrafik är ett villkor för nyexploatering (Var-
bergs kommun).
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det även i fortsättningen vara ett eget samhälle? 
Ska det finnas någon avgränsning mellan Var-
berg och Trönninge och hur ska i så fall entrén 
till Trönninge samhälle gestaltas? Är det en fördel 
eller nackdel med närheten till staden? Dessa 
frågeställningar ligger på ett övergripande plan 
och handlar om Trönninges förhållande till om-
givningen. 

Andra frågor som jag kommer att bearbeta är hur 
Trönninges karaktär som samhälle ser ut? Vilka 
är Trönninges kvalitéer och hur kan de bäst tas 
tillvara i framtiden? En ortsanalys kommer att 
användas för att komma fram till vad som karak-
teriserar Trönninge och hur tätorten kan utvecklas 
i framtiden och få underlag för service. 

Som en del i mitt examensarbete kommer jag 
att ta fram ett förslag på ett nytt bostadsområde. 
För att göra detta måste jag att beakta konkreta 
frågeställningar inom olika områden. Här nedan 
ger jag exempel på några av dessa frågor. 

Vilken avgränsning och utbredning det föreslagna 
området ska få och på vilket sätt det nya området 
ska knyta an till den befintliga strukturen i Trön-
ninge? Hur kan det nya området trafikförsörjas 
och integreras med Trönninges övriga delar? 

I vilken utsträckning kan området bebyggas och 
vilken typ av bebyggelse är lämplig utifrån om-
rådets förutsättningar? Hur kan man bygga tätt i 
ett område som domineras av markbostäder och 
ändå få en attraktiv bostadsmiljö? Finns det några 
alternativa hustyper som kan användas som till 
exempel stadsvillor med 2-4 hyreslägenheter i 
varje hus. Hur kan tillgänglighet och säkerhet 
skapas ur både män och kvinnors perspektiv men 
även ur barns perspektiv?

Genom att besvara dessa frågor kommer jag att 
få vägledning till ett planförslag som förhopp-
ningsvis kommer att passa in i samhället och som 
kommer att fungera och bidra till en god livsmiljö 
för olika människor.

En sista fråga som är relevant för arbetet är vad 
det finns för restriktioner och hinder på platsen 
som begränsar en utbyggnad och vilka åtgärder 
som exempelvis kan vidtas mot motorvägen och 
järnvägens buller? Dessa problem kommer att 
identifieras men jag kommer inte att ta full hänsyn 
till restriktionerna då mitt fokus ligger på annat 
håll. 

Metod
Utifrån de frågeställningar som har identifierats 
förefaller någon form av ortsanalys tillämpbar. Det 
finns en hel del litteratur inom detta område som 
jag kommer att läsa in mig på. Jag kommer även 
att titta närmare på olika ortsanalyser och förd-
jupade översiktsplaner för att få inspiration och 
kunskap om dessa områden. 

Inventeringar kommer att göras på plats i Trön-
ninge främst under inledningsfasen men även 
senare i arbetet för att följa upp förslaget. Kontakt 
med stadbyggandskontoret i Varberg kommer att 
ske dagligen då jag under första perioden arbetar 
där, vilket underlättar insamling av kartmaterial, 
inventeringar mm.

Vid utformning av förslaget kommer jag att an-
vända olika dataprogram såsom CAD, Illustrator, 
och Photoshop. 
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Läshänvisning
Arbetet kommer att delas in i fyra huvuddelar:
Teori - Analys - Förutsättningar - Förslag 

Arbetet börjar med en teoridel om ortsanalyser 
som följs av en praktisk tillämpning där en för-
enklad metod av ortsanalys kommer att användas. 
Varje analysdel sammanfattas i ett antal slut-
satser. I slutet av analysdelen kommer orten att 
analyseras utifrån en SWOT-analys som belyser 
ortens starka och svaga sidor samt möjligheter 
och hot. Efter analysen kommer ett avsnitt om 
planeringsförutsättningar där störningar och res-
triktioner presenteras.   

Planeringsförutsättningarna men främst slutsat-
serna av analysen bildar grunden till förslaget. 
Förslaget delas in i två delar, en övergripande del 
för hela Trönninge och en fördjupning över valt 
område.

För att det ska vara lätt att följa de olika avsnitten 
delas de in i olika färger; blått för teori, orange 
för analys, grönt för förutsättningar, rosa för för-
slaget samt brunt för inledning och slutligen gult 
för referenser.  

Ortofoto som orienteringskarta över Trönninge
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ORTSANALYS     

Bakgrund 
Det norska miljödepartementet har gjort en sam-
manställning av ett antal vetenskapliga metoder 
som med fördel kan användas vid analys av en 
ort. I detta arbete kommer jag att presentera 
några av dessa metoder för att sedan tillämpa 
en sammanslagning av de olika metoderna i en 
analys av Trönninge.    

Ortsanalys är en metod som har utvecklats i 
Norge i början på 1900-talet. För att vända en 
negativ utveckling och få mer attraktiva orter 
utvecklade det norska miljödepartementet ett 
verktyg som kallas stedsanalys som motsvarar vår 
svenska ortsanalys. En Stedsanlys kan förenklat 
beskrivas som en systematisering av kunskap för 
att förstå en orts historia, dagens situation och 
dess möjligheter att utvecklas i framtiden. Norge 
är ett föregångsland när det gäller att lära känna 
sina orter och har arbetat mycket med att utveckla 
olika analysmetoder. Enligt Boverket utfördes över 
200 stedsanalyser i Norge under 1900-talet och 
under 2000-talet har sociala stedsanalyser ut-
vecklats som ett komplement till den ursprungliga 
metoden (Boverket, 2006). 

Vad består då en ortsanalys av? Enligt det norska 
miljödepartementet består en ortsanalys av en 
historisk, funktionell, estetisk och social analys av 
både visuellt observerbara strukturer men även 
av strukturer som inte direkt är observerbara. En 
ortsanalys beskriver ortens starka och svaga sidor 
samt ortens karaktär men visar även möjligheter 
till förbättring och utveckling. En ortsanalys består 
av iakttagelser, analys av dessa, värderande 
slutsatser samt en presentation av materialet. Den 
omfattar både natur/landskap och kultur/männis-
kor och belyser samspelet mellan dessa. 

Grunden i ortsanalysen är fyra huvudteman; den 
historiska utvecklingen där man ser orten i sitt 
sammanhang, natur och landskap – varför orten 
ligger där den ligger, bebyggelsens struktur samt 
byggnader och andra detaljer i miljön.

En ortsanalys används ofta som ett redskap för 
att ta fram och redovisa information och värder-
ingar om en orts kvaliteter och möjligheter för 
ortsbefolkningen och till andra brukare. Den 
används även som ett underlag till att utarbeta 
och prioritera nya planer och projekt i kommuner. 
Ortsanalysen används som ett redskap för doku-
mentation av den historiska utvecklingen av orten 
och vilka spår som syns idag. 

Kraven på en ortsanalys är att den ska vara enkel 
att förstå och lätt att använda. Man ska kunna 
kommunicera ut den till allmänheten såväl som till 
politiker. Den ska även vara ”efterprövansbar” och 
den ska skilja på både objektiva registreringar och 
subjektiva analyser och slutsatser. Ortsanalysen 
bör vara kortfattad och det är bra att använda 
mycket illustrationer för att förtydliga samt under-
lätta förståelsen (Stedsanalys – innhold og gjen-
nomforing, Miljoverndepartementet). 

Metoder och analystraditioner
Den norska stedsanalysen innehåller sex olika 
metoder vilka presenteras kortfattat i detta arbete. 
Metoderna är natur- och landskapsanalys, real-
istisk byanalys, kvalitativ stedsanalys, kulturmiljö-
analys, estetisk byform och kommunatlas (SAVE).

Metoderna kan i sin tur delas in i olika analystra-
ditioner som naturvetenskapliga, arkitekturhistoris-
ka, visuella, strukturalistiska, dekonstruktivistiska 
och fenomenologiska. 

Naturvetenskapliga analystraditioner
De naturvetenskapliga analystraditionerna ut-
vecklades under 1970-talet då man tog fram ett 
gigantiskt planeringsunderlag. De baseras på 
naturgeografisk och ekologisk data som används 
för att få fram en objektiv bild. I analysen tittar 



TEORI

13

man t ex på terrängformer, områdestyper genom 
en så kallad synlighetskarta. 

Arkitekturhistoriska analystraditioner
De arkitekturhistoriska analystraditionerna ut-
vecklades också under 1970-talet och studerar 
bebyggelsens utformning samt de konstnärliga 
intentionerna som ligger till grund för dragen un-
der en viss period. Analysen används ofta för att 
beskriva bevarandevärden. Estetisk byform och 
Kommunatlas härstammar från denna analystradi-
tion samt från den visuella traditionen. 

Estetisk byform
Metoden är utarbetad av Thomas Thiis-Evensen i 
boken ”Byens uttrykksformer”. Syfte med metoden 
är att få en överblick över platsens visuella sär-
drag. Metoden är abstrakt och förenklad och byg-
ger på att det finns visuella principer för gestalt-
ning. Utifrån dessa principer ges en verktygslåda 
med element för att förstå platsens visuella egen-
skaper. Platsen består av tre olika rumsnivåer: 
landskapet som orten ligger i, bebyggelsen som 
orten består av och möbleringen av ortsrummen. 
Dessa olika nivåer ses sedan i ett sammanhang 
för att sammanfatta platsens särdrag. Metoden 
anger slutligen vilka estetiska kvaliteter i staden 
som man bör ta hänsyn till vid planläggning av ny 
bebyggelse (Thiis-Evensen, 1992). 

Kommunatlas 
Metoden går ut på att analysera strukturer, 
mönster och enskilda karaktärsdrag för att sedan 
komma fram till vilka miljöer och byggnader som 
behöver skyddas genom planläggning. Men den 
används också för att beskriva hur ny bebyggelse 
kan komma till i stadsmiljön. Det arkitektoniska 
värdet analyseras liksom det kulturhistoriska och 
det miljömässiga samt autenticitet och tillstånd. 
Metoden används för att komma fram till vilka 
byggnader som är bevarandevärda.

Visuella analystraditioner
Visuella analystraditioner tar utgångspunkt i det 
man ser och upplever som skala, struktur och 
rumslighet. Två klassiska analysmetoder som har 
utvecklats utifrån den visuella analystraditionen är 
Kevin Lynchs metod som utvecklats i boken ”The 
Image Of The City” och Gordon Cullens metod 
som presenteras i boken ”The Concise Town-
scape”. Även landskapsanalysen tar utgångspunkt 
i denna tradition men även i den naturvetenskap-
liga traditionen.

Kevin Lynchs metod bygger på att ett antal 
studenter intervjuade stadsinvånare och utförde 
fältinventeringar. Utifrån dessa intervjuer och 
fältinventeringar analyserades staden och dess 
element. De sammanfattas i stråk, gränser, 

områden, knutpunkter och landmärken. Metoden 
tar utgångspunkt i hur människor upplever eller 
varseblir sin omgivning och försöker fånga den 
allmänna bilden av staden (Lynch, 1960). 

Landskapsanalys
En landskapsanalys fokuserar på landskapet 
både som natur, form och kultur för att slutligen 
komma fram till vad landskapet förmedlar som 
helhet. Metoden dokumenterar och förmedlar 
landskapskaraktären utifrån olika teman. Land-
skapsanalysen innehåller delar från flera andra 
analysmetoder men det som skiljer dem åt är 
att landskapsanalysen fokuserar på det visuella, 
funktionella och meningsbärande tillsammans med 
ekologisk fakta som geoteknik, hydrologisk in-
formation, fakta om klimat och vegetation. Cen-
trala begrepp i landskapsanalysen är rumstruktur, 
skala, enhetliga områden, övergångszoner och 
andra viktiga element. 

När man arbetar fram en ortsanalys används 
landskapsanalysen som ett komplement eller som 
en djupdykning till andra analysmetoder som mer 
fokuserar på staden. Men landskapsanalysen är 
en viktig metod inom de flesta ortsanalyser då 
kunskap om naturunderlaget är nödvändigt för 
förståelsen av en ort. 
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Termer som används vid en landskapsanalys är 
landskapskaraktär, vegetation, topografi, klimat, 
rumslighet och framkomlighet, landskapselement, 
kulturvärden, visuella egenskaper och markanvän-
dning.

Strukturalistiska analystraditioner
De strukturalistiska analystraditionerna baseras på 
strukturalismen som var en riktning inom många 
vetenskaper under 1960-talet. Det går ut på att 
förklara och beskriva någonting utan att bedöma 
eller värdera. Den realistiska byanalysen kommer 
från denna analystradition. 

Realistisk byanalyse
De norska arkitekterna Karl Otto Ellefsen och Dag 
Tvilde introducerade denna analysmetod 1991. 
Metoden beskriver arkitekturens ordningsprinciper 
utifrån en historisk förståelse av stadens framväxt. 
Syftet med analysen är att diskutera och utveckla 
stadens arkitektoniska form. 

Platsen betraktas som ett historiskt dokument. 
Platsen kan därför betraktas som summan av 
fysiska fragment som uttrycker kulturella värden. 
Analysen försöker förstå dagens omgivning men 
även den process som har lett fram till hur det 
ser ut idag. Att metoden är realistisk betyder att 
den försöker att beskriva omgivningarna som de 

faktiskt framträder. Analysen behandlar de grun-
dläggande ordningsprinciperna bakom den fysiska 
formen.  

Analysen bygger på flera begrepp som står i 
förhållande till varandra; primära element, bebyg-
gelsestruktur, tomtstruktur, topologi, bebyggelse-
mönster, typologi, morfologi och meningsbärande 
symboler. 

Analysen sker i fyra steg; historisk utveckling av 
platsen – hur orten har utvecklats, överordnade 
strukturella element – få fram ortens primära ele-
ment, bebyggelsestruktur – klargöra olika geome-
triska bebyggelsestrukturer och slutligen avgrän-
sning av enhetliga områden (Ellefsen, 1991).
  
Dekonstruktivistiska analystraditioner
Dekonstruktivismen är en arkitekturinriktning från 
1980-talet som analyserar stadslivet i den ”sön-
derdelade” staden. Metoden försöker kartlägga 
strukturer som ligger över varandra och hur dessa 
stöter samman och påverkar varandra. 

Fenomenologiska analystraditioner
De fenomenologiska analystraditionerna försöker 
tolka platsens identitet. De bygger på upplevelser 
och är en bra analysmetod för att nå nya sätt att 

tänka. En metod som utvecklats utifrån de fenom-
enologiska traditionerna är kvalitativ stedsanalys.
 
Kvalitativ stedsanalys
Metoden bygger på Christian Norberg - Schultz 
teorier om platsens själ. Kvalitativ stedsanalys 
är en fenomenologisk analysmetod som studerar 
varseblivningen och föremålen för varseblivnin-
gen. Det betyder att den är upplevelseinriktad 
och fokuserar på vilka kvalitéer man upplever 
både i landskapet och i bebyggelsen. Metoden 
är abstrakt och studerar det som inte går att 
mäta. Platsens själ, genius loci, är en viktig del i 
analysmetoden. Det är en kvalitativ beskrivnings-
metod som används för att förstå vad som kän-
netecknar en plats identitet.  
 
Schultz menar att platsens fysiska form och livet 
som levs där är en enhet. Staden är ramen för 
det dagliga livets föremål och händelser. Metoden 
beskriver staden utifrån hur den faktiskt fram-
träder, den beskriver helheten med rumsstrukturer 
och karaktär. Den tar på så vis utgångspunkt i 
landskapet eftersom det är det man först upplever 
och som måste förstås och respekteras. Landska-
pet har en grundidentitet som den fysiska staden 
måste inordna sig i. 
Människor förhåller sig till identiteten genom olika 
grundläggande mänskliga behov. Genom orienter-
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ing i rummet, identifikation med stadskaraktären 
och minnen av stadens kännetecken. Metoden 
undersöker därför fyra olika rum som alla är en 
del i en större helhet: orienteringsrummet med 
fokuserar på naturen, identifikationsrummet som 
handlar om platsens karaktär, minnesrummet 
som utgår ifrån hur vi upplever något i huvudet 
och historierummet som kartlägger historiska spår 
(Norberg-Schulz, 1980).

Val av analysmetod 
De norska analysmetoderna bildar ett omfattande 
analysmaterial där olika delar går in i varandra. 
För att analysen ska vara hanterbar kommer jag 
att arbeta med en förenklad metod med utgång-
spunkt i de norska analysmetoderna som jag 
sedan kommer att använda mig av i min analys 
över Trönninge.

I min metod kommer jag att beskriva ett an-
tal teman med slutsatser för att sedan komma 
fram till ortens starka och svaga sidor. Grunden 
i den norska stedsanalysen är fyra huvudteman; 
den historiska utvecklingen, natur och lands-
kap, bebyggelsens struktur samt byggnader och 
andra detaljer i miljön. Jag har har vidareutvecklat 
metoden till att innehålla sex olika teman som 
beskrivs och analyseras med ett antal slutsatser. 

De sex teman som beskrivs och analyseras är: 
Geografi 
Historia
Landskap och grönstruktur
Bebyggelsestruktur 
Trafikstruktur 
Funktioner 

I min analys av Trönninge kommer jag att utgå 
ifrån dessa teman som kommer att beskrivas och 
analyseras både visuellt och upplevelsemässigt, 
vilket tydliggörs med tematiska analyskartor. 

En analys över strukturer kommer sedan att ge-
nomföras. Jag kommer här  använda mig av ett 
antal komponenter som framställs som grundläg-
gande strukturella element enligt Kevin Lynchs 
metod. De element som analyseras är; barriärer/
gränser, stråk/noder, målpunkter/kuntpunkter, 
distrikt/områden, landmärken och utblickar/sik-
tlinjer. Lynch-analysen bygger främst på vad jag 
själv har upplevt genom besök på platsen men 
även på kommunens kartläggning av ungdomar-
nas upplevelser. 

Slutligen kommer en Swot-analys att göras över 
samhället som visar på styrkor, svagheter, möj-
ligheter och hot. Denna analys kommer sedan 

att följas upp efter förslaget för att se vilka kon-
sekvenser som förslaget medför.
 
Efter analysavsnittet kommer ett avsnitt med 
planeringsförutsättningar som är viktiga att ta 
ställning till vid en utbyggnad av samhället.
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GEOGRAFI

Läge
Trönninge ligger ca 5 km norr om Varberg cen-
trum. Öster om samhället går E6:an och i väster 
går riksväg 41. Mellan Trönninge och väg 41 
går järnvägen, Viskadalsbanan, som går upp 
till Borås. På andra sidan Viskadalsbanan lig-
ger Gamla Varberg och ytterligare västerut finns 
Farehammarsviken som tillhör Getteröns natur-
reservat som är ett Natura 2000-område. 

Längre västerut närmast havet ligger Trönnin-
genäs, som till största delen är ett fritidsområde. 
Österut finns mestadels jordbruksmark och häst-
gårdar. Trönninge angränsar i söder till Varbergs 
norra delar och Himleån, som rinner ut i Fare-
hammarsviken. Mellan Trönninge och Varberg 
centrum ligger Värnamovägen där stora industri-
områden och verksamheter är lokaliserade. Det 
betyder att det är nära till många arbetsplatser. 
Man kan snabbt att ta sig från Trönninge till Var-
bergs centrum med både bil och cykel. 

Karaktär
Trönninge ligger i ett omväxlade landskap som 
präglas av ett flackt jordbrukslandskap som möter 
höga bergsknallar. Samhället ligger i anslutning till 
bergen Trönningebjär, Trilsberg och Jonsbjär men 

breder även ut sig på ängarna och åkrarna ner 
mot Göingegården. 

Bebyggelsen i Trönninge ligger till stora delar 
utmed bergens kanter. Kommunikationsstråken 
utgör ett viktigt inslag i ortens fysiska struktur. 
Ortens bebyggelse är förgrenad utmed vägarna 
Lindbergsvägen (mot Varberg och Lindberg), 
Klastorpsvägen och Pilgatan (ansluter till väg 41). 
Detta ger orten ett fördelaktigt kommunikation-
släge med närhet till både E6:an och väg 41. 

Trönninge är idag ett litet samhälle och service-
funktionerna består av tre förskolor, ett äldrebo-
ende och en pizzeria. 

Befolkning
Varberg kommun har en befolkning på ca 56 600 
invånare (scb 2008), varav drygt hälften bor i 
Varberg stad. Kommunen är inne i en expansiv 
fas och befolkningen förväntas öka med ca 5000 
personer de närmaste tio åren. Inom kommunen 
finns även 14 mindre tätorter. Trönninge har drygt 
900 invånare. Befolkningskurvan går uppåt och 
antalet invånare har ökat med drygt 300 personer 
sedan 1995 (Varbergs kommun).  

Trönninge har en ung befolkningsstuktur med 
många barnfamiljer. Boendeförhållanden är goda 
och arbetslösheten är låg.

Det finns ca 34 arbetsställen i Trönninge och 
det arbetar ca 180 personer i samhället, där den 
största arbetsplatsen är äldreboendet Lindgården.

Region och pendling
Trönninge ligger i Varbergs kommun som är en 
av sex kommuner i Hallands län. Kommunen 
angränsar i norr till Kungsbacka kommun och i 
söder till Falkenbergs kommun. Varberg stad är 
den näst största staden i Halland efter Halmstad. 

Pendlingen är stor i regionen och därmed även 
i kommunen. 2007 var inpendlingen till kom-
munen ca 4300 personer och utpendlingen ca 
5800 personer. Från Varberg går tåg längs med 
västkustbanan till Göteborg och Malmö men även 
vidare till Danmark, Tyskland och Oslo. Vis-
kadalsbanan leder till Borås och Herrljunga. Från 
motorvägen till Trönninge är det ca 3 km och det 
finns pendlarparkering vid Varberg nord, norr om 
Trönninge.
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Varberg

Trönninge

SLUTSATSER
Trönninge ligger i ett attraktivt läge med 
närheten till Varberg, Getterön och Trönnin-
genäs

Orten präglas av två kommunikationsstråk som 
genomkorsar samhället 

Trönninge har en positiv befolkningsutveckling

Befolkningsstrukturen i Trönninge är relativt ung 
med många barnfamiljer

Det finns få arbetstillfällen i Trönninge och ut-
pendlingen är stor i både Trönninge och kom-
munen som helhet

Varberg

HyltebrukFalkenberg

Halmstad

Kungsbacka

Laholm
Lokaliseringskarta över Trönninge i 
länet och i kommunen



20

ANALYS

HISTORIA
I början på 1800-talet bestod Trönninge by av 
sex gårdar som låg i den södra utkanten av det 
som idag utgör samhället. Mitt i byn låg Bolsestu-
gan som idag finns kvar på sin ursprungliga plats. 
Den gamla byn låg i ett höjdläge, på stenbunden 
mark med berg i dagen. Runt gårdarna fanns ett 
tjugotal små inhägnader som kan ha varit kål-, 
humlegårdar, kalv- och svinhagar. Inom områ-
det fanns också små åker- och betesmarker. 
Den kulturhistoriska bakgrunden avspeglas i 
markens nuvarande användning som betesmark. 
I markerna finns idag gott om stengärdesgårdar 
som påminner om den historiska användningen 
(Naturvårdsprogram, Varbergs kommun).

Enligt häradskartor från början av 1800-talet var 
den norra delen runt Trönningebjär betesmark och 
de södra delarna var både betes- och åkermark. 
Området dominerades alltså av ett öppet land-
skap. Under början av 1900-talet började man 
plantera skog, främst tall och gran i området.  
Bolsestugan som ligger i den sydöstra delen 
av samhället ingår som ett kulturminne i kultur-
miljövårdsprogram för Varbergs kommun. Den 
beskrivs där som en välbevarad högloftsstuga från 
1700-talet och består av en ryggåsstuga med ett 
tångtak, som förr var vanligt i Hallands kustbyg-
der. Stugan omges av två högre loftshus som tro- Historisk utvekcling av tätorten där oranga pilar visar den tidiga utvecklingen medan de rosa visar den senare. 

Inringat område visar området där den ursprungliga bykärnan låg
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ligtvis har använts som sädesmagasin och förvar-
ingsutrymme. Bolsestugan har ursprungligen varit 
bebodd av enkla dagsverkare men 1908 köptes 
den in av Hallandskonstnären Severin Nilson, 
för att användas som ateljé. Stugan ligger mitt i 
en sydsluttning med öppna odlings- och betes-
marker ner mot Himleån. Den omges av lövträd 
och stengärdesgårdar. Idag disponeras stugan av 
Lindbergs hembygdsförening och är tidstypiskt 
inredd i samråd med museet i Varberg 

(Program för kulturmiljövård, Varbergs kommun).

Sydväst om Trönninge ligger Klockatorpet som 
finns med på kartan från 1800-talet och ligger 
idag kvar i sitt ursprungliga läge. 

Centralt i Trönninge har det funnits en lanthandel 
och ett mindre industriområde som tydligt mar-
kerade de mötande rörelsestråken i stadsrummet. 
Trönninge saknar idag ett tydligt centrum med en 
naturlig mötesplats.

Lindberg, ca 3 km norr om Trönninge, har tidigt 
haft de centrala funktioner som Trönninge saknat. 
Redan 1920 fanns här både kyrka och skola som 
även försörjde Tofta samhälle. Trots att både 
Trönninge och Tofta idag är större än Lindberg är 
barnen hänvisade till Lindberga skola. Man kan 
alltså fortfarande se hur de gamla strukturerna 
påverkar samhället än idag. Samhället har vuxit 
fram långsamt med småskaliga utbyggnadsom-
råden. 

Göingegården som ligger vid Himleån, söder om 
Trönninge består av välbehållna och kulturhisto-
riskt intressanta byggnader. Det finns bland annat 
en gammal kvarnbyggnad som omnämns som 
Nedramölla i skriftliga källor redan 1606. Det finns 
även ett gammalt bryggerihus med metertjocka 

ytterväggar. Gården är omgiven av öppna od-
lingsmarker och till gården hör stora fruktodlingar 
som breder ut sig åt söder. Gården omfattas av 
kulturmiljövårdsprogram och är ett betydelsefullt 
historiskt element som vittnar om viktiga funktioner 
för landsbygden som kvarndrift, mejerinäring och 
brännvinsbränneri (Riksantikvarieämbetet, 2004). 

Öster om Trönninge, på andra sidan Viskadals-
banan, ligger Lindhov som är en Kungsladugård 
från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal men med 

Agrar karta från 1724, Varbergs kommun

Ekonomisk karta från 1920, Varbergs kommun
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anor från 1600-talet. Lindhov ligger i ett område som kallas 
för Ny Varberg och är ett område för den gamla medeltida 
staden. Staden är omtalad redan 1443 och man kan idag 
se rester av gamla stadsvallar och en vallgrav. Vid arkeolo-
giska utgrävningar har man hittat grundmurar till ett kloster, 
en stadskyrka och stadsbebyggelse. Ladugården utgör ett 
byggnadsminne som skyddas genom kulturminneslagen. 
Trönninge ligger i Lindberga socken och har tillhört Lindberga 
kommun. Vid den senaste kommunsammanläggningen 1971 
fick Varberg kommun sin nuvarande omfattning (Blom 1993).  

Nedan. Historisk karta från 1945   Till höger. Flygfotografering från 1965, 
Varbergs kommun
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Bild ovan: Göingegården. 
Bild nedan: Bolsestugan

SLUTSATSER
Trönninge har rötter i 1700-talet då Bolsestugan 
kom på plats som idag utgör ett kulturminne

Den ursprungliga byn låg sydöst om det som 
idag bildar samhället

Samhället saknar grundläggande funktioner som 
kyrka och skola

Trönninge har under lång tid och är än idag 
knuten till Lindberga samhälle där kyrka och 
skola finns
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LANDSKAP OCH GRÖNSTRUKTUR

Landskap
Trönninge ligger i ett omväxlande landskap med 
både skogsbeklädda berg, åkermark, betesmark, 
ängs- och hagmarker. Enligt Hallands flora finns 
det tre regioner i Halland: kustslätten, övergångs-
bygden och skogsbygden. Trönninge ligger mel-
lan kustslätten och övergångsbygden vilket kan 
förklara det varierande landskapet. 

I söder löper Himleån och Mobäcken som är 
ett biflöde till Himleån. Från Himleåns dalgån-
gar stiger terrängen upp mot ett antal höjdryggar 
i norr som tydligt definierar landskapsrummet. 
Söder och sydväst om samhället breder ett slätt-
landskap ut sig som består av stora åker- och 
betesmarkområden som även fortsätter på andra 
sidan väg 41 ända fram till kusten. Åkrarna ger 
en vid utblick ner mot Himleåns dalgång. Närmare 
samhället reser sig landskapet mot skogsbeklädda 
berg som ger stöd åt bebyggelsen. I området 
finns tre stora höjdpartier, Trönningebjär, Trilsberg 
och Jonsbjär.  Den kuperade terrängen utgörs 
framförallt av buskvegetation med berg i dagen, 
men det finns även stora skogsområden med 
blandad löv- och barrskog. 

Karta över markslag i området
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Landskapet skiljer sig åt på var sin sida om Lind-
bergsvägen. Den västra delen består av stora ytor 
med svagt böljande jordbruksmarker medan den 
östra delen utgörs av ett mer kuperat landskap 
med mindre ängs- och hagmarker avgränsade av 
stengärdsgårdar. Denna del präglas av en lantlig 
karaktär med brukade och betade ängar. Områ-
det utgör en intressant kulturmiljö som avspeglar 
ortens historia, vilken är viktig att värna om.
Längs med Lindbergsvägen löper en trädallé från 
Göingegården till Trönninges början som har stor 
betydelse för samhällets kulturhistoria.

Landskapselement
Odlingslandskapet innehåller värdefulla lands-
kapselement som är viktiga att ta vara på vid en 
utbyggnad. Landskapselementen kan delas in i 
strukturella linjeelement som alléer, gärdsgårdar, 
bruksvägar, stenmurar och öppna diken samt 
som punktelement som till exempel fornlämningar, 
byggnadsgrunder, klippta träd, odlingsrösen och 
åkerholmar. Runt om Trönninge som till stora de-
lar omges av odlingslandskap finns flera av dessa 
landskapselement som alléer, rösen, åkerholmar 
och gärdsgårdar. Elementen är viktiga att bevara 
och förstärka vid en utbyggnad av samhället då 
den nya bebyggelsen kan förankras genom dessa 
element. Det ger en historisk förankring och bildar 
en grundläggande struktur till bebyggelsen. Men 

Kartan visar grönstrukturen i området
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Landskapsvyerdet kan även förena den nya bebyggelsen med 
den omgivande. Odlingslandskapet och den när-
liggande bebyggelsen bildar kommunikativa stråk.
 
De större omgivande grönområdena bevaras och 
omsluter bebyggelsen samtidigt som de bildar 
länkar mellan landskapsrummen och bebyggelsen. 

Bild visar gångstig uppe på Trönningebjär
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Grönstruktur och Friluftsliv
Grönstrukturen i Trönninge består av ett fåtal 
allmänna grönytor och framförallt villaträdgårdar.  I 
bostadsområdet ”Trönninge Äng” finns ett centralt 
grönområde med flera gångvägar. Grönområdet 
har dock ingen koppling till omgivande natur- och 
rekreationsområden. I Trönninge finns bra möj-
ligheter till naturnära rekreation. Trönningebjär är 
ett värdefullt rekreationsområde med en motions-
slinga och potentiella strövmöjligheter, vilket också 
finns vid Bolsestugan och på Jonsbjär. I den nor-
ra delen av Trönningebjär finns Rottemossen, en 
mosse med omgivande gräsmarker. Rotemosse 
utgör ett fint område för utomhusaktiviteter och är 
ett populärt besöksmål för närliggande skolor och 
förskolor både vintertid och sommartid. 

I examensarbetet “Inventering och förslag till sköt-
selplan för Trönninge med omnejd”, har man tittat 
på vilka naturvärden som finns runt Trönninge vid 
Trönningsbjär, Jonsbjär och Trilsberg. I arbetet 
framgår att Trönningebjär består av många olika 
vegetationstyper, totalt ca 18 stycken. Ett förslag 
ges där på en ny motionsslinga på Trönningeb-
jär som löper igenom flera olika vegetationstyper 
och på så sätt kan ett mer variationsrikt strövstråk 
skapas (Klasson, 2007).
  

I samhället finns en del mindre gräsytor för bolls-
pel, bland annat en gräsplan vid Bolsestugan. Det 
finns även flera lekplatser inom området, bland 
annat inom bostadsområdet Trönninge Äng där 
det finns tre lekplatser. På Trönningebjär finns 
även en motorbana.

Trönninge har en lokal idrottsförening, Trönninge 
bollklubb, som spelar på Håstens idrottsplats ca 3 
km från Trönninge då det inte finns någon idrott-
splats i Trönninge. Vid Himleån finns det goda 
möjligheter till fiske, men området kring Him-
leån är inte särskilt bra utformat med tanke på 
strövmöjligheter. 

I landskapet runt Trönninge finns många hästgår-
dar och strax söder om samhället ligger Kvar-
nagården, Varbergs ridskola. Närheten till Varberg 
och det vackra landskapet gör Trönninge attraktivt 
för hästintresserade. Den finns även många ridsti-
gar runt samhället. 

Trönninge ligger nära naturen men tillgängligheten 
och nåbarheten ut till naturen från samhället kan 
bli bättre. Grönområdena har en dålig kontakt 
med det omgivande landskapet och naturområde-
na runt Trönninge är svårtillgängliga, vilket delvis 
beror på höjdskillnaderna i landskapet. 

Bilderna ovan visar grönområde och lekplats i området 
Trönninge Äng. Gräsplanen ligger vid Bolsestugan.
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SLUTSATSER
Trönninge har tillgång till vacker natur och fina 
rekreationsområden

Landskapet är variationsrikt med både åkrar, 
berg, skog och ängar

Hästgårdarna runt samhället är en viktig del av 
landskapet och samhällets karaktär

Skog norr om samhället och jordbruksmark 
söder om

Trönninges grönstruktur består främst av vil-
laträdgårdar och ett fåtal allmänna grönytor

Grönområdena har en dålig kontakt med det 
omgivande landskapet och naturområdena runt 
Trönninge är svårtillgängliga, vilket delvis beror 
på höjdskillnaderna i landskapet. 

I samhället finns mycket träd och häckar

Bild visar Rottemossen på Trönningebjär
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BEBYGGELSESTRUKTUR

Trönninge har vuxit fram långsamt med småska-
liga utbyggnadsområden. Samhället är till stora 
delar utbyggt under sista halvan av 1900-talet. 
I den östra delen av samhället och i slättland-
skapet väster om samhället utgörs bebyg-
gelsen av gårdar med stora ekonomibyggnader 
som blir mindre i de mer kuperade delarna. 

De centrala delarna av Trönninge karakteriseras 
av en tätare bebyggelsestruktur med främst 
villabebyggelse från 50- till 70-talet. Bebyg-
gelsen ligger utmed vägarna och en bit upp på 
de omgivande bergen. I norr klättrar bebyggelsen 
upp mot Trönningebjär och i söder breder den 
ut sig mot jordbrukslandskapet. I de yttre de-
larna finns kompletterande villabebyggelse från 
80- och 90-talet. Bostadsområdet Trönninge 
Äng från 1990-talet med främst parhus ligger i 
den södra delen. Det finns även ett relativt ny-
byggt område från 2005 i den sydligaste delen. 

Den största delen av samhället består av frilig-
gande villor som ligger inbäddade i grön-
ska. Det finns även en del parhus och ett 
fåtal flerbostadshus. Bebyggelsen består 
främst av hus i 1- 1½ plan med vari-
erande fasadmaterial i trä, puts och tegel. Historisk bebyggelseutveckling i Trönninge
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1. Trönninge Äng
Gruppbyggda småhus från 90-talet
Parhus i trä på 1½-plan
Området karakteriseras av stora tak och relativt 
små tomter
Smala gaturum omslutna av staket och häckar 
som ger karaktär av en trädgårdsstad
Bebyggelsen placerad nära gaturummen
Egna parkeringar på tomtmark men även två ge-
mensamma parkeringsplatser  

2. Bebyggelse utmed bergets fot 
Friliggande villabebyggelse från 80-talet
Bebyggelse i 1½-plan i trä
Stora takkupor och 45 graders takvinklar
Relativt brett gaturum som avgränsas av staket 
och häckar

3. Äldre bebyggelse omgiven av lummiga 
trädgårdar 
Bebyggelse från 40 - 50-talet
Stora tomter med byggnaden placerad långt ifrån 
gatan
Puts och tegel

4. Äldre bebyggelse utmed gatan
Bebyggelse från 40 – 50-talet
Friliggande villor, 1½-plan
Tegel dominerar 

Bebyggelse i rad utefter huvudgatan 
Stora tomter i den södra delen på 1200 m² 
– 1400 m²

5. Blandad bebyggelse 
Friliggande kataloghus från 60- och 90-talet
1-2 våningar. Tegel dominerar men även trä och 
puts förekommer
Varierande tomtstorlekar men majoriteten ligger på 
ca 1000 m²

6. Radbebyggda villor från 70-talet
1 våning med källare
Tegel i dova färger och mörka takpannor
Frekvent placering med gaveln mot gaturummet
Bebyggelsen trappas upp mot berget
Små tomter på ca 800 m²

7. Radhus från 70-talet 
1 vån i olika sektioner utefter nivåer 
Fasadmaterial i tegel och trä 

8. Institutionsbyggnader
Äldreboende i tegel, 2 vån från 70-talet 

9. Bebyggelse på bergets kant
Villabebyggelse på rad från 60-talet 
Fasadmaterial i trä 
1½-plan

10. Gårdsbebyggelse
Äldre gårdslängor och hästgårdar
Låg bebyggelse, 1-2 våningar
Träfasader
Präglas av en lantlig karaktär med en fri placering 
i landskapet

11. Varierande villabebyggelse 
       från 70- och 80-talet
Friliggande villor i varierade storlekar
1–2 våningar 
Träfasader dominerar men även tegel och puts 
Stora takkupor och takvinklar på ca 45 grader
Tomtstorleken varierar mellan 600 m² och 1200 
m²

12. Flerbostadshus i tegel. 
Bebyggelse från 90-talet 
2 våningar

13. Villabebyggelse från 2000-talet
1-2 våningar 
Träfasader med taktegelpannor 
Tomter på ca 900 m²
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SLUTSATSER
Trönninge är en utpräglad boendeort

Bostadsbeståndet består nästan enbart av villor. 
För att få en mer varierad befolkningsstruktur 
med människor i olika åldrar och bakgrund finns 
behov av mindre bostäder i form av radhus och 
flerfamiljshus, vilket också nämns i kommunens 
fördjupade översiktsplan över Trönninge.

Bebyggelsen är koncentrerad till huvudvägarna 
och längs bergets kant 

Trönninge är till största delen utbyggd under 
andra halvan av 1900-talet

Den största delen av bebyggelsen har fasadma-
terial i trä eller tegel och taktegelpannor domin-
erar

Skalan på bebyggelsen är låg med 1 – 2 vånin-
gar

Bebyggelsestrukturen i Trönninge påminner om 
den Engelska mönstertypen trädgårdsstad som 
kommer att förklaras närmare senare i arbetet

Bild visar färgglad postlåda i Trönninge Äng
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TRAFIKSTRUKTUR

Biltrafi k
Trönninge genomkorsas av två huvudstråk, ett 
i nord-sydlig och ett i öst-västlig riktning. Hu-
vudgatorna i Trönninge är Lindbergsvägen, 
Pilgatan och Klastorpsvägen. Lindbergsvägen är 
starkt trafikerad och saknar hastighetsdämpande 
åtgärder. Vägen trafikeras av ca 3600 bilar per 
dygn. Korsningen Lindbergsvägen och Pilgatan/
Klastorpsvägen som ligger mitt i samhället är 
problematisk då den är storskaligt dimensionerad 
och svår att ta sig över för gång- och cykeltrafi-
kanter.

Övriga gator karakteriseras av villagator som 
omgärdas av häckar och staket. I den östra 
delen av samhället är flera av gatorna smala och 
krokiga. Den småskaliga vägstrukturen avspeglar 
den lantliga karaktären och vägar som leder fram 
till gårdarna är ofta grusvägar.  

Trönninge ligger mellan två stora trafikleder, väg 
41 i väst och motorvägen E6:an i öst. Det finns 
ett byggnadsförbud enligt väglagen inom 50 meter 
från E6:an. Trönninge nås från väg 41 genom 
Lindhovsrondellen väster om samhället och från 
E6:an vid trafikplats Varberg Nord, norr om Trön-
ninge.

Trafikstruktur i Trönninge
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Trafikmängd i Trönninge Bilderna ovan visar Pilgatan och korsningen mitt i 
samhället
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Bild ovan, Pilgatan från samhället och västerut
Bild nedan, E6:an mot söder

Bild: entrén till Trönninge från Lindbergsvägen 
i söder

Bild ovan: bostadsgata i sydost med farthinder i form av 
väggupp
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Gång- och cykeltrafi k
Det finns en separat gång- och cykelväg längs 
med Lindbergsvägen från Lugnet och upp till 
korsningen med Pilgatan. I övriga delar finns inga 
separata gång- och cykelvägar. I bostadsområdet 
Trönninge Äng löper flera gångvägar som bland 
annat genomkorsar det centrala grönområdet. 
Uppe på Trönningebjär löper två motionsslingor, 
en längre och en kortare runda. Gångvägarnas 
kontakt med det omgivande landskapet är bristfäl-
lig vilket bidrar till den dåliga kopplingen mellan 
grönområdena och landskapet.

Bild ovan: gång- 
och cykelväg 
längs Lindbergs-
vägen 

 

Bild till höger: 
gångväg i Trön-
ninge Äng

Befintliga gångvägar samt gång- och cykelvägar 
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Kollektivtrafi k
Det finns goda bussförbindelser mellan Varberg 
och Trönninge. Sträckan trafikeras av tre olika 
busslinjer; Varberg-Trönninge-Lindberg-Tofta-
Veddige, Varberg-Trönninge-Lindberg-Valinge 
och Varberg-Trönninge-Lindberg-Kungsäter, med 
sammanlagt 15 turer i vardera riktning. I sam-
hället finns busshållplatser på fyra ställen längs 
Lindbergsvägen. Det går även enstaka arbetsturer 
från Varberg via Trönninge till Ringhals och Värö 
bruk. Närmaste tågstation ligger i Varberg cen-
trum. 

Bilderna visar 
busshållplatser 
längs Lindbergs-
vägen

Kollektivtrafik med upptagningsområde 



39

ANALYS

SLUTSATSER
Trönninge har en tydlig struktur där vägarna 
Lindbergsvägen - Klastorpsvägen/Pilgatan 
utgör stråk genom samhället

Lindbergsvägen är starkt trafikerad och det 
saknas hastighetsdämpande åtgärder 

Närheten till större vägar som E6:an och väg 
41 gör att orten är lättillgänglig men samtidigt 
för det med sig buller och barriärer som är 
svåra att överbrygga

Den östra delen av samhället som har en mer 
lantlig karaktär domineras av mindre vägar 
som på flera ställen är grusade

Det finns goda möjligheter att ta sig in till Var-
berg med kollektivtrafik

Gång- och cykelvägnätet är bristfälligt 

Bild visar järnvägen, Viskaladsbanan, som löper väster om Trönninge
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FUNKTIONER

Handel och service 
Trönninge saknar platser där människor kan 
mötas delvis eftersom det inte finns någon han-
del i samhället. Dock har en pizzeria nyligen 
öppnat vid korsningen Lindbergsvägen/Pilgatan 
där en lanthandel tidigare låg. Närmaste mindre 
livsmedelsaffär ligger i Lugnet, ca två km söder 
om Trönninge. Närmaste större livsmedelsaffär är 
Håstenshallen och Hajen som ligger i norra delen 
av Varberg.

Det finns ett tiotal småföretag i Trönninge, några 
är verksamma inom bygg- och anläggningsbran-
schen och ett par inom transportbranschen. Det 
finns även en frisör i samhället. Verksamheterna 
är utspridda längs med Trönninges huvudvägar. 
Mitt i samhället, vid korsningen Lindbergsvägen/
Pilgatan, ligger Trion som tillverkar cementva-
ror som är den till ytan största verksamheten i 
samhället. Norr om Trönninge ligger Varberg Nord 
som är ett externt handelsområde. Trönninge lig-
ger även nära Värnamovägen och Varbergs norra 
delar där det finns stora handelsområden och 
flera arbetsplatser.

Off entliga verksamheter
Det finns två kommunala förskolor i Trönninge 

och en föräldrarkooperativt ägd förskola. Det finns 
ingen skola eller fritidsverksamhet i samhället. 
Närmaste skola ligger i Lindberg, ca 3 km från 
Trönninge, som även försörjer Tofta samhälle norr 
om Trönninge. Enligt barn- och utbildningsför-
valtningen är förskolorna fulla i området och det 
kommer att behövas en ny förskola med minst tre 
avdelningar, samt en ny skola.

Det finns ett äldreboende, Lindgården, som även 
har servicelägenheter och boende för funktion-
shindrade. Närmaste vårdcentral ligger i Håsten. 

Fritid, kultur och idrott
Det finns ingen idrottsplats i Trönninge. Det 
finns dock en idrottsförening, Trönninge bollklubb 
(TBK), som bildades 1967. Föreningen håller till 
på Håstens idrottsplats, ca 3 km från Trönninge.

Bolsestugan är ett populärt utflyktsmål och på 
ängen norr om stugan firas årligen en midsom-
marfest. Bolsestugan förvaltas av Lindberga 
hembygdsförening som verkar inom fyra olika 
socknar däribland Lindberga som Trönninge ligger 
i. Föreningen ordnar olika evenemang under året 
där en del av dessa äger rum i Trönninge. Söder 
om Trönninge ligger Varbergs ridskola, Kvar-
nagården.

SLUTSATSER
Det finns en del småföretag i samhället och en 
större verksamhet

Trönninge saknar ett fungerande centrum och 
en tydlig mötesplats

Det finns ett litet utbud av kommersiell och of-
fentlig service i Trönninge. Invånarna får söka 
sig utanför Trönninge för service

Närmaste skola ligger i Lindberga som är ett 
mindre samhälle än Trönninge

Det saknas lokaler för nya verksamheter

Bild visar pizzerian i Trönninge
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Funktioner i Trönninge och dess närhet Bilderna visar företaget Trion, en förskola och äldreboendet
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STRUKTURER – Kevin Lynch
Enligt Kevin Lynchs metod analyseras staden 
utifrån ett antal komponenter som framställs 
som grundläggande strukturella element. Dessa 
komponenter har jag använt för att analysera 
Trönninge. De element som analyseras är; bar-
riärer/gränser, stråk/noder, målpunkter/kunt-
punkter, distrikt/områden, landmärken och ut-
blickar/siktlinjer. Kevin Lynchs metod som helhet 
tar utgångspunkt i hur människor upplever eller 
varseblir sin omgivning och försöker fånga den 
allmänna bilden av staden (Lynch, 1960). 

Barriärer/gränser
Trönninge avgränsas av två tydliga barriärer, 
järnvägen Viskadalsbanan i väst och E6:an i 
öst. Dessa barriärer upplevs både visuellt och 
fysiskt och är mentalt svårforcerade. Det finns 
två övergångar och en undergång till E6:an. Vid 
Pilgatan finns en övergång över Viskadalsbanan. 
I söder utgör Himleån och Munkån två andra bar-
riärer som skapar en naturlig gräns i landskapet. 
Antalet passager är få och det finns endast en 
bro över Himleån vid Göingegården. Landskapet 
avgränsas av olika landskapselement som veg-
etationsgränser, trädridåer och vattendrag.  

Stråk/noder
Trönninge genomkorsas av två tydliga rörels-

estråk, Lindbergsvägen och Pilgatan/ Klastorps-
vägen. Dessa möts mitt i centrala Trönninge där 
de skapar en nod. På ett mer regionalt plan utgör 
även väg 41, E6:an och Viskadalsbanan viktiga 
rörelsestråk. Men i relation till Trönninge upplevs 
de mer som barriärer än som stråk. Trafikplat-
serna i utkanten av samhället utgör noder som 
påverkar rörelsen inom området. Dessa består av 
Lassabackarondellen i söder, Lindhovsrondellen 
i början av Pilgatan och trafikplatsen Åttabro vid 
E6:an.

Målpunkter/Knutpunkter
Trönninge saknar en central mötesplats som 
fungerar som målpunkt. Det finns dock ett antal 
mindre målpunkter i och utanför samhället. Piz-
zerian som ligger vid korsningen Lindbergsvägen/
Pilgatan utgör en målpunkt. Bolsestugan med 
sin kulturhistoriska betydelse är ett utflyktsmål 
för lokalbefolkningen och turister. Motorbanan 
på Trönningebjär är en annan viktig målpunkt 
för fritidsaktiviteter. Även Himleån som används 
för fiske och ridskolan söder om Trönninge utgör 
målpunkter för fritidsaktiviteter. En stor målpunkt 
utanför området är skolan i Lindberga som är 
viktig för befolkningen och påverkar rörelsen i 
området. Håstenshallen, i Varbergs norra delar, 
är en annan målpunkt utanför området.

Distrikt/områden
Området består av ett varierat landskap med 
jordbruksmark, åkermark, hag- och betesmark, 
vattenområde och skogsmark där de olika land-
skapstyperna kan ses som olika områden. Man 
kan även skilja på områden genom höjd och 
skala. Andra områden som man kan urskilja är 
olika bebyggelseområden med enhetlig karaktär. 

Landmärken
Trönninges siluett karakteriseras av bergen; Trön-
ningebjär, Trilsberg och Jonsbjär som också utgör 
viktiga landmärken som man kan orientera sig 
efter. Göingegården med sina stora ekonomibyg-
gnader och sädesmagasin fungerar som också ett 
landmärke som tydligt framträder från Lindbergs-
vägen. Även Lindhovs gård som syns tydligt på 
långt håll kan karakteriseras som ett landmärke.

Utblickar/Siktlinjer
Från höjderna kan man utblicka över stora delar 
av samhället och mot Varberg och Varberg Nord. 
Men även från Pilgatan och Lindbergsvägen öpp-
nar sig det flacka odlingslandskapet med långa 
siktlinjer och utblickar ner mot Himleån och upp 
mot Trönningebjär. Siktlinjerna ut över åkerland-
skapet i öster bryts av stora gårdar med tillhö-
rande trädgårdar och vegetetion.
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Trönninges kvalitéer att ta vara på:
- Det öppna landskapet med långa siktlinjer 
och utblickar

- Befintliga gårdar fritt placerade i det öppna 
landskapet

- Mötet mellan jordbrukslandskapet och sk-
ogsbeklädda höjder

- Den låga småskaliga bebyggelsen

- Landskapets siluetter med de karakteristiska 
höjderna

- Trädalléer längs med Lindbergsvägen

- Kulturvärden och landskapselementen 

Analyskarta med Kevin Lynchs strukturella element 
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Branta områden Rum och riktningar
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SWOT-ANALYS

Styrkor
Läget – nära Varberg centrum och kommunikationslederna E6:an och väg 41
Fina naturområden och ett variationsrikt landskap med berg och dalar
Landsbygdskaraktär, nära staden och havet men ändå landet
Identiteten av att byn ligger nära staden och motorvägen men är ändå 
avskiljt från Varberg
Enligt studier som kommunen gjort finns det en stark ”vi känsla”, ett socialt 
samhälle, man är stolt över att bo i Trönninge. 
Närheten till bostadsnära natur, gott om fina rekreationsområden 
Goda förbindelser till Varberg centrum med både kollektivtrafik och med cykel
Den lilla skalan, karaktären. Det är tyst, lugnt och tryggt.
Trönninges historia med Bolsestugan och Göingegårdens kulturhistoriska 
miljö

Möjligheter
Goda expansionsmöjligheter söder och väster om samhället, positivt om 
samhället växer
Attraktiv boendemiljö nära staden men ändå i en lugn och lantlig miljö
Flera fina naturområden kan utvecklas för rekreation även för rörelsehindrade 
Vid en expansion kan underlaget för service stärkas och mötesplatser kan 
skapas
Större inflyttning ger bättre möjligheter för skola och föreningsliv
Fritidssysselsättning för ungdomar, idrottshall
Att stärka den lokala identiteten genom att tydliggöra den historiska anknyt-
ningen

Svagheter
Dålig service, ingen handel eller skola i samhället, förskolorna är fulla
Storleken – litet samhälle, svårt att få underlag för service
Saknas en naturlig mötesplats/samlingspunkt, inget för ungdomar att göra
Litet utbud av lägenheter och hyresrätter 
Dålig tillgänglighet till naturområdena som på flera ställen är svåra att nå 
på grund av nivåskillnader
Stark trafik från Lindbergsvägen som går rakt igenom samhället
Dåligt utbyggt gång- och cykelnät västerut och mot Lindberg (går endast 
från korset in till Varberg)
Buller från närliggande trafikleder, järnvägen och från motorbanan
Dålig förbindelse mot Lindhovsrondellen
Åkermark runtomkring

Hot
Jordbruksmark tas i anspråk 
Stadens expansion – om staden kommer för nära det lilla samhället kan 
det växa ihop med staden vilket inte är önskvärt enligt invånarna ”Trön-
ninge måste fortsätta vara Trönninge, inte växa ihop med Lugnet”
Barriärer som omger samhället minskar expansionsmöjligheterna på lång 
sikt



FÖRUTSÄTTNINGAR





48

FÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Gällande översiktsplan
Ett mål i översiktsplanen 2000 är att Varberg 
ska ha en stadsbild med en måttlig skala och att 
utanför stadskärnan ska det vara en stad med luft 
och grönska mellan husen. Varberg är omgiven 
av värdefull jordbruksmark och enligt översikt-
splanen bör den tydliga avgränsningen mellan 
stad och land finnas kvar även i framtiden. Vid 
framtida exploateringar behöver dock viss jord-
bruksmark tas i anspråk. Utanför den ”gröna 
kringzonen” runt staden utvecklas enligt ÖP 2000 
bebyggelseområdena söderut i Träslövsläge och 
Gamla Köpstad och norrut kring Trönninge. Dessa 
samhällen ligger inom stadsområdet enligt över-
siktsplanen (Varbergs kommun). 

Översiktsplanen 2010, 
FÖP för stadsområdet
Trönninge ingår i den fördjupade översiktsplanen 
över stadsområdet som håller på att tas fram på 
kommunen. Där beskrivs Trönninge som en ort 
med mest villor och parhus men även med ett 
litet inslag av flerfamiljshus. Avståndet mellan 
Trönninge och staden kommer enligt den fördju-
pade överskitsplanen att minska med en utbyg-
gnad av Göingegården. 

Den övergripande utvecklingsinriktningen i kom-
munen är att det ska finnas en tydlig gräns 
mellan tätortsbebyggelse och jordbruksmark i 
stadsområdet. En tätortsutbyggnad kommer att 
behöva ta viss jordbruksmark i anspråk vilket 
betyder att gränsen kommer att flyttas längre ut. 
I ett långt perspektiv är det dock viktigt att hush-
ålla med omlandet för att inte försvåra en framtida 

utbyggnad. I översiktsplanen framhävs att den 
fysiska gränsen mellan tätorterna och omgivande 
jordbruksmark ska vara tydlig. 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för stad-
sområdet ska nya bostäder och verksamheter 
tillkomma antingen som kompletteringsbebyg-
gelse eller som nya områden i nära anslutning till 
samhällen.

En fördjupad översiktsplan för Trönninge samhälle 
är under arbete på stadsbyggnadskontoret och har 
varit ute på utställning hösten 2009. Enligt denna 
fördjupning föreslås ett nytt utbyggnadsområde på 
åkermarken vid Pilgatan, söder om Trönningeb-
jär. Här föreslås även ett område för service och 
skola. Ett målsättning från kommunen sida är att 
Trönninge inte bör växa ihop med Varberg utan 
det ska finnas en tydlig gräns. Övriga riktlinjer 
för orten är att samhället ska kunna utvecklas 
med nya bebyggelseområden med bostäder och 
verksamheter. Hänsyn ska tas till värdefulla kul-
turmarkerna i söder. Det skrivs vidare att kapa-
citeten för Lindberga skola måste studeras vid 
ytterligare utbyggnad (Varbergs kommun).

Omarbetad illustration från ÖP 2010 som visar utbygg-
nadsområden för bostäder och handel
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Gällande Detaljplaner och program
Större delen av Trönninge är planlagt för bostäder 
utom en del mindre områden som är planlagt för 
småindustri och handel. Den äldsta detaljplanen 
är ifrån 1965 och omfattar den norra delen av 
samhället. Den senaste detaljplanen är däremot 
från 2005 och omfattar ett litet område med ca 13 
villor i den södra delen.

Ett program för ett område öster om samhället, 
Hallagården, har tagits fram på stadsbyggnad-
skontoret. Programmet föreslår ett tiotal villor 
inom området och anger att det är viktigt att den 
lantliga karaktären bevaras. Ett program har även 
utarbetats för södra Göingegården med bostäder 

och förskola. Här har flera detaljplaner antagits 
och några återstår. Området innebär ett tillskott 
på ca 400 bostäder (Varbergs kommun).

Söder om Trönninge är ett stort område planlagt 
för ridskoleverksamhet och natur.  

Område som omfattas av detaljplan

Utsnitt från den fördjupade översiktsplanen över 
stadsområdet, Varbergs kommun
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Naturmiljö
Himleåns nedre del omfattas av Naturvårdspro-
gram där det beskrivs som en slingrande flodfåra 
som på båda sidor omges av lummiga och rika 
alskogar med inslag av öppna och betade fruk-
tängar. Området runt Himleån har även höga 
botaniska och ornitologiska värden. Förutom att 
området är av regionalt intresse för naturvården 
är det också ett regionalt intressant våtmark-
sområde. Himleån rinner ut i Farehammarsviken 
som är en del av Getteröns naturreservat och ett 
Natura 2000 område. Himleån som är förorenad 
av utsläpp från jordbruket har mycket höga natur- 
och fiskeribiologiska värden med bland annat lax, 
havsöring och ål. 

Naturvårdsprogrammet omfattar även den sö-
dra delen av Trönninge ”gamla Trönninge by” 
som ligger söder om Jonsbjär ner mot Him-
leån och Hammerkullen som ligger söder om 
Göingegården. Trönninge by beskrivs som ett 
innehållsrikt område med värdefull hagmark och 
ädla lövträd. I området finns flera stengärdesgår-
dar och odlingsspår som vittnar om en kulturhis-
toriskt intressant bakgrund. I anslutning till de 
gamla gårdslängorna växer ask och alm och flera 
grova gamla träd. I de öppnare markerna domin-
erar enbuskar. 

Enligt programmet finns det behov av att öppna 
upp enbuskage och lövdungar ytterligare i områ-
det (Naturvårdsprogram Varbergs kommun). 

Både Hammerkullen söder om Göingegården 
och Hansegård som ligger sydost om Trönninge 
omfattas av värdefulla ängs- och hagmarker. Vid 
Hammerkullen finns en artrik, betesberoende flora 
som delvis trängts undan av gödsling och igen-
växning. Hansegård präglas av betesmark som 
är ett vackert inslag i det öppna åkerlandska-
pet. Det är välbetat och har inslag av en genuin 
hagmarksflora. Enligt Ängs- och hagmarksin-
venteringen är det viktigt att värna om en fortsatt 
betesdrift och att undvika ytterligare villabebyg-
gelse i området (Ängs- och hagmarker i Varbergs 
kommun).

Kulturmiljö
Göingegården, som ligger söder om Trönninge, 
finns med i kommunens program för kultur-
miljövård och utgör en intressant kulturmiljö. 
Gården beskrivs som en storgårdsanläggning med 
anor från 1600-talet med välbevarade byggnader 
från 1800- och början på 1900-talet. Gården 
utgörs av mangårdsbyggnader med tillhörande 
uthus och påminner om viktiga funktioner för 
landsbygden som kvarndrift, mejerinäring och 

brännvinsbränning. Intill vägen ligger en kvarn 
ursprungligen från 1920-talet och ett f.d. mejeri 
som idag används som bostad. Inom området 
finns märgelgravar, stenmurar och åkerholmar 
som är biotopskyddade. Här finns även åkermark, 
äppelodlingar och en skogsklädd kulle i väster 
(Program för kulturmiljövård, Varbergs kommun). 

Gården Lindhov som ligger väster om Trönninge 
och väg 41 finns också med i kommunens pro-
gram för kulturmiljövård. Gården med sina om-
givningar utgör en kulturhistorisk värdefull miljö 
med en kungsladugård från 1700-1800-talen. 
Lindhov är ett statligt byggnadsminne och skyddas 
genom kulturminneslagen. I området finns också 
lämningar efter den medeltida staden Ny Varberg. 
(ÖP 2000) 
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Områden som omfattas av Naturvårdsprogram Lila område ingår i kommunens program för kulturmiljövård och grönt område omfattas av 
värdefulla ängs- och hagmarker
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Fornminnen
I Trönninge finns ett flertal registrerade fornlämn-
ingar. Riksantikvarieämbetet genomförde 2004 
en arkeologisk undersökning av Göingegården 
och delar av Trönninge. Undersökningen visar att 
det finns tecken på förhistoriska boplatsen inom 
området. Lämningarna utgörs av härdar eller kok-
gropar, gropar och stolpfärgningar. Vid en plats 
har man hittat fynd från 1700-1800-talet. 

Strax söder om den gamla bykärnan ”Trönninge 
by” har man hittat en hel del spår efter förhistoris-
ka boplatser. Platsen som ligger på en förhöjning 
ca 250 meter öster om Himleån, är på grund av 
sitt topografiska läge mycket lämplig för bosättnin-
gar under förhistorisk tid (Riksantikvarieämbetet, 
2004).

Fornminnen i Trönninge och dess närhet
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Översvämningsrisk
I de södra delarna av Trönninge som är lågt 
belägna finns det en risk för översvämning från 
Himleån. Detta gäller framförallt vid långvarig 
nederbörd då det kan uppkomma höga flöden i 
ån. Störst risk för översvämning är det mellan 
Kvarnagården och Göingegården samt i de västra 
delarna av området, mot Pilgatan, där åkermarken 
ligger lågt.  

Strandskydd
Himleån och Mobäcken i söder omfattas av 
strandskyddsbestämmelser på 100 meter. 

Strandskydd (gult område) och översvämningsrisk (blått område)
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Buller
Det finns flera olika bullerkällor som påverkar sam-
hället. Lindbergsvägen som går rakt igenom Trön-
ninge är starkt trafikerad och hastigheterna hålls 
inte. Vägen skulle behöva någon form av has-
tighetsdämpande åtgärder för att få ner bullernivån. 

Annebergs motorbana som ligger i den norra delen 
av Tröningebjär är en annan stor bullerkälla. Mo-
torbanan som är en motocross- och folkracebana 
ger ifrån sig stora variationer i ljudnivå som up-
pkommer i omgångar och varar under korta peri-
oder. De bostäder som är mest utsatta för bullret 
ligger öster och sydost om banan. 
Viskadalsbanan i väster ger också upphov till 
buller. Riktlinjer för buller från väg- och tågtrafik 
vid nybyggnation av bostäder är enligt Boverket; 
Ekvivalentnivå inomhus 30 dBA, Maximalnivå in-
omhus 45 dBA, Ekvivalentnivå vid uteplats 55 dBA 
och Maximalnivå vid uteplats 70 dBA. För att klara 
dessa riktvärden utan bullerskyddsåtgärder krävs 
ett skyddsavstånd på 270 meter från Viskadals-
banan. 

Även motorvägen E6:an som går öster om Trön-
ninge ger ifrån sig buller. Enligt översiktliga buller-
beräkningar bör det finnas ett avstånd mellan 250 
meter till 400 meter från vägen för att gällande 
bullernivåer ska klaras (Varbergs kommun, 2007).  

Buller från motorbanan, järnvägen och E6:an
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Djurhållning
Det finns fem gårdar inom området som har 
hästhållning. På Göingegården finns det ett stort 
bestånd av nötkreatur. Utanför området finns 
två stora anläggningar med djurhållning, Lind-
hovs gård och Kvarnagården, Varbergs ridklubb. 
Miljö- och räddningsnämnden i Varbergs kommun 
har följande riktvärden vid avståndsbedömning till 
djurhållning: 50 meter till hage/ridstig, 200-500 
meter till större befintlig hästhållning och 200 
meter till befintlig enskild hästgård. 

Skyddsavstånd till djurhållning



56

FÖRUTSÄTTNINGAR

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp är anslutet till kommunalt nät 
i Trönninges norra, södra och västra delar. Delar 
av området öster om Lindbergsvägen är anslu-
tet till det kommunala nätet och övriga delar har 
lokala avloppslösningar. 

Norr om Himleån finns en pumpstation och från 
denna gäller 50 meters skyddsavstånd till bebyg-
gelse. Norr om pumpstationen går en stomvatten-
ledning över åkern. Enligt servitut ska det finnas 
ett skyddsavstånd till ledningen på 6 meter.  

I Trönninge finns ett kommunalt dagvattensystem 
utbyggt. Inom vissa delar av nya områden kom-
mer lokalt omhändertagande av dagvatten att 
användas.

Söder om Trönninge nära Himleån ligger ett re-
ningsverk. I den södra delen av området ligger en 
gasledning som genomkorsar åkermarken och går 
upp till Varberg Nords industriområde (grön på 
kartan).

Skyddsavstånd till ledningar
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STAD/LAND 
Hur definieras uttrycken stad och land och på 
vilket sätt skiljer de sig åt? Enligt Nationalency-
klopedin definieras en stad som ett geografiskt 
område vilket kännetecknas av en viss typ av 
rättslig status eller en viss typ av markanvänd-
ning. Historiskt sett var en stad en kommunal bil-
dad enhet som brutit sig loss från den omgivande 
landsbygden och som fått stadsprivilegier. Ordet 
”stad” betyder ursprungligen ”plats, ställe”. Detta 
syns också i de övriga nordiska språken då till 
exempel ”sted” på danska betyder just plats (NE, 
2009). I detta arbete som handlar om Trönninge 
syftar betydelsen stad mer på en sammanhållen 
tätortsbebyggelse.

Någon definition på land som i detta arbete syftar 
på landsbygd är svårare att hitta. Ordet landsbygd 
förknippas ofta med det öppna svenska odlings-
landskapet. Statistiska centralbyrån definierar en 
landsbygdskommun som en kommun med mer än 
6,4 % av befolkningen sysselsatta inom jord- och 
skogssektorn och som har en tätortsgrad under 
70 % och som inte är glesbygdskommun (SCB, 
2009). Glesbygdsverket definierar tätortsnära 
landsbygd som områden som ligger 5-45 mi-
nuters bilresa från tätorter med mer än 3000 
invånare. 

På vilket sätt skiljer sig då tätorter från landsbyg-
den? Erik Westerholm och Jan Amcoff skriver i en 
utredning som handlar om glesbygdsverkets roll 
att man kan tala om ”landsbygdens särskildhet”. 
De menar att landsbygden skiljer sig från tätorter 
i två avseenden. Dels de glesa strukturerna och 
avstånden som påverkar nästan alla mänskliga 
aktiviteter och dels den fysiska miljön med na-
turlandskapet, det brukade landskapet och den 
byggda miljön (SOU 2003:29). 

Samspelet mellan städer och tätorter och deras 
förhållande till landsbygden håller på att föränd-
ras. Denna förändring beskrivs i boken ”En stad 
är mer än sina hus”, utgiven av Boverket 1999. I 
avsnittet som handlar om stad och land sägs att 
utvecklingen av städerna har skapat områden som 
liknar en blandning av tätort och landsbygd. Skill-
naden mellan stad och land blir allt mer otydlig 
vilket även påverkas av ökningen av permanent-
boende, fritidshus och turism. För att landsbygden 
ska kunna fungera om inte jordbruket klarar av 
den internationella konkurrensen är det viktigt att 
sträva efter en blandning av funktioner som gyn-
nar stad och landregionen såsom turism, hant-
verk, rekreation och kultur. 
   
Boverket framhåller även att det blir allt vikti-
gare med en regional samverkan mellan städer 

och tätorter, vilket skapar en större konkur-
renskraft och fler arbetstillfällen, som i sin tur 
gynnar landsbygden. I boken menas att tätorter 
kan gynnas av så kallade pärlbandssystem eller 
pärlbandsnätverk som innebär ett system av orter 
där flera orter samverkar. Detta underlättas av 
en bra kollektivtrafikutbyggnad då människor kan 
arbeta i en ort och bo i en annan, i en så kall-
lad arbetsmarknadsregion. Orter som samverkar 
skapar en mer hållbar bebyggelsestruktur och det 
skapas dessutom goda förutsättningar om män-
niskor får tillgång till arbete, utbildning och kultur i 
städer som ligger i angränsning till hemorten. På 
så sätt kan glesa och ömtåliga lokala arbetsmark-
nadsområden omvandlas till nätverk med orter 
som har olika identiteter och en hög tillgänglighet 
(Boverket 1999).  

Ortsstorleken ger olika förutsättningar för tätortsut-
veckling men genom en samverkan mellan olika 
orter blir utvecklingen mer flexibel och hållbar. 
För att skapa möjligheter för städer och tätorter 
att samverka med landsbygden är det viktigt att 
utveckla inre och yttre gröna områden. Staden 
och landsbygden förbinds ofta via gröna stråk 
genom lövskog, ängs- och hagmark och våtmark. 
Det är därför betydelsefullt att det skapas fysiska 
samband mellan stad och land genom till exempel 
vattendrag och grönytor. För att skapa kontakt 



60

FÖRSLAG

mellan stad och land är det viktigt att värna om 
grönstrukturen i planeringen (Boverket, 1999).

Det som karakteriserar en svensk tätort är att den 
är gles och grön vilket ger goda förutsättningar 
för kretsloppsanpassning. Enligt rapporten ”Mil-
jöinriktad fysisk planering” utgiven av Boverket 
och Naturvårdsverket finns det en stark samver-
kan mellan stad och land som kan ses som ett 
ständigt flöde eller ett kretslopp. Basvaror som 
vatten, energi och livsmedel förs in i staden och 
restprodukter återförs till landsbygden. Utbytet 
mellan staden och den kringliggande landsbyg-
den påverkas även av ekonomiska förhållanden. 
Idag transporteras ofta livsmedel långa vägar och 
produceras därför oftast inte i stadens/tätortens 
närområde. Om priserna på energi och drivmedel 
ökar kommer det att påverka de långa transpor-
terna och öka intresset för närodlade livsmedel, 
vilket i sin tur påverkar relationen mellan stad och 
land. 

Landskapet i närheten av tätorterna är särskilt 
viktigt för kretsloppsfunktionerna men också för 
människors möjlighet till naturupplevelser och 
rekreation. Enligt Boverket betyder det gröna som 
omger tätorterna mycket för människans välbefin-
nande, för stadens sundhet och för den biologiska 
mångfalden.

Många städer omges av högproduktiv jordbruks-
mark och när staden successivt byggs ut tas 
ofta jordbruksmarken i anspråk. Det är viktigt att 
värna om jordbruksmarken samtidig som det inte 
får hindra en stad ifrån att växa. Det krävs därför 
ständiga avvägande mellan vad som är viktigt vid 
en utbyggnad och vilken mark som behöver tas i 
anspråk. 
 
En annan fråga är om en stad ska ha tät respek-
tive gles tätortsstruktur för att värna om landska-
pet. Detta bör vägas samman mot andra kvalitets 
- och miljöaspekter i tätorten. Det är även av 
intresse hur sambanden med andra orter i regio-
nen ser ut och hur olika funktioner är lokaliserade 
i förhållande till varandra. Platsen utgör utgångs-
punkten för valet av struktur. Sambanden mellan 
fysiska strukturer och miljön kan ge inspiration 
för olika strategier för utbyggnad av bebyggelse 
och infrastruktur. Den gröna strukturen har stor 
betydelse för människors möjlighet till rekreation 
och för den biologiska mångfalden (Boverket och 
Naturvårdsverket, 2000). 

Det finns olika principer för hur en ort är upp-
byggd och hur den möter det omgivande landska-
pet. Detta beskrivs i en fördjupad översiktsplan för 
Nordanå från 2008, Staffanstorps kommun. Orten 
kan möta landskapet med en sluten struktur med 
byggnader eller vägar som avskärmar och av-
gränsar staden mot landet. Strukturen kan också 
vara öppen med gröna kilar som skapar kontakt 
med landskapet. Med en öppen struktur kan fler 
bostäder få en direktkontakt med landskapet. 

En ort med ett omgivande jordbrukslandkap består 
ofta av flera gårdar som ligger i samhällets yt-
terområden. Gårdarnas kontakt med landskapet 
är viktig att bevara vid en utbyggnad. Om den 
nya bebyggelsen omger gårdarna förlorar de sin 
kontakt med det öppna odlingslandskapet vilket i 
sin tur kan påverka dess historiska och kulturella 
förankring.

Det är viktigt att samhället byggs ut på ett sätt 
som främjar rörelsen mellan olika områden och 
ut i landskapet. Det bör finnas kopplingar mellan 
vägar och gångstråk så att det blir lätt att ta sig 
från en punkt till en annan både inom samhället 
men även ute i landskapet (Staffanstorps kom-
mun, 2008).
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Sluten struktur Öppen struktur

Isolerad från landskapet Kontakt med landskapet

Begränsad rörelse Förbättrad rörelse

Kontakt med landskapet
En öppen struktur har eftersträvats i förslaget som ger fler bostäder direkt-
kontakt med landskapet. Kvarteren utformas som tungor ut i landskapet.

Gårdarnas relation med landskapet
I Trönninge finns flera gårdar och i förslaget bevaras gårdarnas kontakt med 
det öppna landskapet i så stor utsträckning som möjligt. 

Ett fi nmaskigt nät av vägar
I förslaget skapas ett finmaskigt nät av både bilvägar och gång- och cykel-
vägar. Det finmaskiga nätet möjliggör att det blir lättare att röra sig mellan 
landskapet och bebyggelsen samt mellan olika kvarter.
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FÖRSLAG – Trönninge 2020

IDÈ OCH VISION:
”Den sammanhängande staden” – går ut på 
att bebyggelse, gator och grönområden ska hänga 
samman. En tätare bebyggelse ger bättre för-
utsättningar för ökad kollektivtrafik och bör även 
skapa bättre tillgänglighet till grönområden. De 
gröna områdena ska hänga samman för att ge 
större förutsättningar för biologisk mångfald och 
för att människor ska kunna röra sig i samman-
hängande grönstråk. 

”Promenadvänlighet” – det ska vara möjligt 
och tilltalande för den som vill röra sig till fots. 
Attraktiva grönstråk skapas mellan olika områden 
och en god gestaltning av gaturummen eftersträ-
vas. Det ska vara möjligt att röra sig vid attraktiva 
platser som längs med Himleåns vatten, i park- 
och naturrummen. Fysiska hinder och barriärer 
ska reduceras med farthinder, tillgängliga trottoa-
rer och säkra övergångsställen. 

”Öppen struktur med gröna kilar” – som 
skapar kontakt med det omgivande landskapet. 
Landskapet fungerar som identitetsgivande ut-
gångspunkt. En sammanhängande stadsstruktur 
skapas med olika landskapsrum som samtidigt 
orienterar sig ut mot det omgivande landskapet.

Förslaget har en öppen struktur med gröna kilar som letar sig in mellan bebyggelsen och som kopplar ihop den 
befintliga grönstrukutren med den nya  
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Utbyggnadsstrategier
Vid en exploatering av Trönninge finns det olika 
förhållningssätt till var man kan bygga. Nedan 
följer ett resonemang kring var det är lämpligt att 
lägga den största utbyggnaden med utgångspunkt 
i min alanys.

1. Bygga på berg
Alternativet innebär att värdefulla rekreationsom-
råden behöver tas i anspråk för ny bebyggelse. 
Trönninges karaktär som till stor del utgörs av 
bergen Trönningebjär, Jonsbjär och Trilsberg 
kommer att påverkas och horisontlinjen kommer 
att förändras. Det är dock positivt att åkermarken 
bevaras. Bergen är branta på flera ställen och är 
svåra att bygga på.

2. Bygga på åkermark
Att bygga på åkermarken innebär att en större del 
av samhället kan byggas ut och det blir lättare 
att skapa en tät struktur. Om värdefull åkermark 
behöver tas i anspråk påverkas relationen mellan 
stad och land. Gränsen mot Varberg förändras 
och flyttas närmare staden. Utbyggnadsalternativet 
kan innebära att en konflikt skapas med närlig-
gande gårdar som har djurhållning och det kan 
även medföra att värdefulla kulturområden och 
betesmarker går förlorade. Alternativet ger dock 
större möjligheter att utveckla ett levande centrum 

med skola och service som är lätt att nå med 
kollektivtrafik. En utbyggnad på åkermarken gör 
även att det är lättare att skapa en sammanhållen 
bebyggelse.

3. Bygga efter bergets kant
Det finns inte så stora utvecklingsmöjlighe-
ter genom att bygga på bergens kant eftersom 
Trönninge till stora delar redan är utbyggd utmed 
bergens kanter. Det finns dock vissa möjlighe-
ter att bygga på Trönningebjärs södra kant. Här 
kan attraktiva tomter skapas med fina utblickar 
och utsiktsmöjligheter. En utbyggnad här bör ske 
varsamt med tanke på att bebyggelsen syns från 
långt håll och för att inte bygga för kontakten med 
rekreationsområdet på Trönningebjär.

4. Bygga på bergets kant och på åkermark
Alternativet innebär en utbyggnad på en del av 
bergets kant och på delar av åkermarken, vilket 
är en kompromiss mellan de två mittenalternati-
ven. 

Det alternativ som kommer att användas i försla-
get är alternativ fyra, att bygga på bergets kant 
och på åkermarken. Alternativet bedöms som 
mest fördelaktigt då man inte behöver ta lika 
mycket åkermark i anspråk som alternativ två men 
att det ändå skapas en bra grund för service och 

kollektivtrafik samt för en tät och sammanhållen 
bebyggelse. Det är dock viktigt att spara delar av 
grönstrukturen som strövområdena uppe på Trön-
ningebjär, viktiga siktlinjer, utblickar och värdefulla 
natur- och kulturområden. 

Trönninge ligger nära Varberg, det är bara åker-
marken i söder som skiljer Trönninge från Gö-
ingegården och Varbergs norra delar. Det är 
önskvärt både från kommunen och från invånarna 
att Trönninge förblir Trönninge och inte växer ihop 
med Varberg varför denna gräns bör förblir tydlig 
och att ett stråk med åkermark sparas söder om 
Trönninge. Det är samtidigt viktigt att skapa en 
kontakt mellan de nya delarna av Trönninge och 
det omgivande landskapet. Ett sätt att koppla den 
nya bebyggelsen till det omgivande landskapet 
och med den befintliga bebyggelsen är att skapa 
gröna stråk och kilar som leder in landskapet 
bland bebyggelsen. 
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Markanvändning
Förslaget tar utgångspunkt i Trönninges nuva-
rande struktur, skala och historiska bakgrund. Nya 
kvalitéer skapas som kan tillföra samhället någon-
ting positivt. 

Området mot Himleån söder om den föreslagna 
bebyggelsen föreslås bevaras som öppen mark, 
vilken antingen kan brukas eller användas som i 
rekreativt syfte. I den sydvästra delen finns det 
dessutom risk för översvämning då marken är lågt 
belägen mot ån. Här är det viktigt att bibehålla 
utblickar ner mot ån och mot havet. Den öppna 
karaktären i den sydöstra delen föreslås också 
bevaras och kan i framtiden nyttjas som betes-
mark. 

Området söder och öster om Bolsestugan inne-
håller värdefulla ängs- och hagmarker som utgör 
en intressant kulturmiljö som avspeglar ortens 
historia, vilken är viktig att värna om. Denna del 
omfattas av Naturvårdsprogram och det är också 
här som den ursprungliga bykärnan i Trönninge 
låg. 

Naturområdena på och i anslutning till Trön-
ningebjär är viktiga för Trönninges karaktär men 
fyller även ett rekreativt syfte. Rekreationsområ-
dena föreslås bevaras och kompletteras med fler 

strövstråk som görs mer tillgängliga genom nya 
kopplingar till samhället. Motorbanan i anslutning 
till Trönningebjär är en viktig tillgång för Varbergs 
motorintresserade och bör bevaras så långt det 
går med tanke på bullerpåverkan på de nya bo-
städerna. Norr om Trönningebjär samt vid höjder-
na Trilsberg och Jonsbjär finns naturområden med 
skog som är viktig att bevara. 

Utbygganden av Trönninge föreslås åt tre olika 
håll med utgångspunkt i analysen och förutsätt-
ningarna på platsen. 

1. Utbyggnad föreslås söder om samhället i an-
slutning till det nybyggda området vid Bolsevägen. 
Området knyter an till ben befintliga bebyggel-
sen och får en naturlig avgränsning i öster mot 
de värdefulla ängs- och betesmarkerna. I söder 
avgränsas denna delen av de öppna åkermar-
kerna och det bör här hållas ett skäligt avstånd till 
djurhållningen i närheten.

2. Öster om samhället vid Klastorpsvägen före-
slås en mindre utbyggnad där områdets lantliga 
karaktär bör bevaras. Här skapas en gles struktur 
eftersom området är känsligt för exploatering på 
grund av dess kulturvärden, det småskaliga land-
skapet och befintliga gårdsmiljöer. Avgränsningen 

i öster påverkas av karftledningar och av buller 
från E6:an.

3. Väster om samhället kring Pilgatan som en 
fortsättning på Trönninge Äng och upp mot Trön-
ningebjär föreslås den största utbyggnaden ske.
Kring Pilgatan föreslås en tät struktur för att skapa 
ett större underlag för service och kollektivtrafik 
och för att utnyttja jordbruksmarken maximalt. 
Det är dock viktigt att kontakten med landskapet 
bevaras genom utblickar och gröna kilar ner mot 
Himleån. Området söder om Pilgatan och Trön-
ninge Äng kommer att studeras närmare i fördjup-
ningen ”Trönninge Park”.

I anslutning till Pilgatan skapas ett centrum med 
handel och service, vilket även är förenligt med 
kommunens fördjupade översiktsplan för Trön-
nige. Centrumet i Trönninge förskjuts då västerut 
jämfört med idag vilket beror på att samhället 
föreslås växa mer åt det hållet samt att det finns 
mer utrymma för ett centrum. Söder om centrumet 
föreslås ett område för skola och förskola.

I väster, intill centrum och skola, skapas ett sam-
manhängande grönstråk som fungerar som en 
övergång mellan befintlig bebyggelse och det nya 
området. Centralt i grönstråket skapas ett större 
parkrum.
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Öppen mark/Jordbruksmark

Rekreation

Natur

Grönområde

Värdefull ängs- och hagmark

Befintlig bebyggelse

Föreslagen bebyggelse

Handel och service

Vård och skola
Förslag till markanvändning

Inspiration till Trönninge Park har hämtats från 
stadstypen trädgårdsstad som introducerades i 
England på 1800-talet. Det är främst den svens-
ka trädgårdsstaden som har legat till grund för 
området. Karaktäristiskt för den svenska träd-
gårdsstaden är enligt Johan Rådberg en småska-
lig, sammanhållen bebyggelse med olika hus-
typer och fasaduttryck. Gatustrukturen är enkel 
och lättöverskådlig med tydliga skillnader mellan 
huvudgata och lokalgata. Ofta är trädalléer plan-
terade längs med huvudgatorna och varje hus har 
en egen trädgård. Gaturummen är tydliga med 
hus orienterade utefter gatan och med entréer 
som vetter mot gatan. Oftast är bebyggelsen inte 
högre än tre våningar och en blandning av husty-
per är vanligt (Rådberg, 1994). 
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Markanvändningskarta som visar utbyggnadsområden (rosa) och med förslag till centrum och skola i den västra delen

Tendenser till detta bebyggelsemönster kan även 
urskiljas i befintliga bostadsområden i Trönninge 
som Trönninge Äng, närmast det nya området. 
Där har man byggt relativt tätt med smala gatu-
rum och med mycket grönska. Genom att för-
stärka strukturen mot en trädgårdsstad utvecklas 
området mot en starkare princip som det finns 
flera beprövade exempel på. 

Många områden som är byggda efter trädgårds-
stadens principer har nämligen en relativt hög 
exploateringsgrad, betydligt tätare än glesa 
villaområden och jämförbar med många flerbo-
stadshusområden. Detta betyder inte att det finns 
mindre grönytor än i ett vanligt villaområde utan 
tätheten beror på att ytorna tas tillvara genom en 
omsorgsfull planering av gaturum och en genom-
tänkt placering av husen (Lind, 2000).



67

FÖRSLAG

Bebyggelse      
Ett varierat bostadsutbud eftersträvas som kom-
plement till Trönninges nuvarande struktur för att 
skapa en mindre ensidig befolkningsstruktur.  

I de sydvästra delarna av Trönninge föreslås en 
tät bebyggelsestruktur för att skapa större un-
derlag för service och kollektivtrafik. Detta bidrar 
även till att jordbruksmarken utnyttjas i en högre 
grad men det är dock viktigt att kontakten med 
landskapet bevaras genom bland annat gröna 
kilar. 

I området föreslås främst grupphusbebyggelse 
som radhus, parhus och kedjehus, men även 
friliggande villor och flerbostadshus i form av 
stadsvillor och friliggande längor. Volymen och 
skalan anpassas till det som finns i Trönninge 
som präglas av låg bebyggelse i 1-2 våningar. 
För att skapa en stadsmässig front föreslås dock 
något högre bebyggelse längs huvudvägarna och 
närmast centrum i upp till 3 våningar. Trevånings-
huset kan anses ovanligt idag men jag tycker att 
det finns kvaliteér som är värda att ta vara på. 
Husen är inte så höga att solen stängs ute och 
de är inte så låga att exploateringen blir för låg 
för att etablera affärsverksamheter eller kollektiv-
trafik. I den västra delen eftersträvas täta kvarter 
med tydliga gaturum. 

Föreslagna bebyggelsetyper i de olika utbyggnadsområdena visar en tät och varierad struktur i de västra delarna 
medan det skapas en mer gles struktur i de östra delarna som knyter an till befintlig bebyggelse
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De östra delarna av Trönninge består av ett små-
skaligt landskap med små hagmarker och inägor 
omgärdade av stengärdsgårdar. Det är därför mer 
känsligt i dessa delar av samhället varför en mer 
varsam utbyggnad är motiverad här. Denna del 
av Trönninge bör präglas av en glesare struktur 
eftersom det är känsligt för exploatering på grund 
av dess kulturvärden och befintliga gårdsmiljöer. 
Hänsyn ska tas till hur bebyggelsen placeras i 
förhållande till det omgivande åkerlandskapet och 
dess kvaliteter.
 
Ett så kallat ”Lantboende” föreslås i de östra 
delarna (vid Klastorpsvägen) som präglas av en 
lantlig karaktär då det idag finns flera stora gårdar 
i området. Här föreslås större tomter upp till 2000 
m² med friliggande villa- och gårdsbebyggelse 
med möjlighet för odling eller djurhållning i mindre 
omfattning. Landsbygdskaraktären bevaras på så 
sätt och ger identitet till området.

Trafi k
Trönninge genomkorsas av två huvudvägar, Lind-
bergsvägen och Pilgatan/Klastorpsvägen. Dessa 
vägar är relativt starkt trafikerade och hastig-
heterna är höga. För att få ner hastigheten och 
dämpa det trafikdominerande området föreslås 
hastighetsdämpande åtgärder på fyra ställen längs 
Lindbergsvägen, på ett ställe vid Klastorpsvägen 

Övergripande trafiknät visar en tätare struktur i de västra delarna och en glesare i de östra delarna
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och på två ställen längs Pilgatan. De hastighets-
dämpande åtgärderna som föreslås på Pilgatan 
är avsmalningar av vägen med träd i mitten. På 
övriga vägar föreslås avsmalningar i kombination 
med upphöjningar av vägen.

Trönninges huvudinfart föreslås från Lindhovs-
rondellen via Pilgatan, då den södra infarten 
löper genom Lugnet och Göingegården med flera 
farthinder. Pilgatan rätas upp vid järnvägsöverfar-
ten för att skapa en genare och mer säker infart 
till området. Gatan görs om till en stadsgata med 
trädalléer och som ansluter till det nya centrumet 
med handel, skola och förskola. Korsningen vid 
Trions där Lindbergsvägen möter Pilgatan och 
Klastorpsvägen föreslås göras om till en cirkula-
tionsplats för att tydliggöra trafikrörelserna och för 
att göra korsningen mer trafiksäker. Två mindre 
cirkulationsplatser föreslås längs Pilgatan.

Gång- och cykelvägar
Nya gång- och cykelvägar föreslås längs Lind-
bergsvägen upp till Lindberg, som en fortsättning 
på den som idag finns mellan Varberg och kors-
ningen i Trönninge. En gång- och cykelväg fö-
reslås även längs Pilgatan in mot korsningen och 
västerut mot Norra Näs samt inom det föreslagna 
området ”Trönninge Park”, se fortsättningen. 
 

Föreslagna gång- och cykelvägar i området. Cirkulationsplatser och farthinder föreslås längs huvudvägarna och i 
korsningen. 
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Grönstruktur
Vid planeringen av ett nytt bostadsområde är det 
viktigt att beakta behovet av grönområden för 
rekreation och friluftsliv men även för den biolo-
giska mångfalden. Ett av de nationella miljömålen 
som behandlar ”God bebyggd miljö” belyser vikten 
av att ha tillgång till grönområden nära sin bostad 
eftersom det är bra för hälsotillståndet. Det är 
särskilt viktigt vid planering av skolor och förskolor 
(www.n.lst.se). 

Enligt Boverkets skrift ”Bostadsnära natur” finns 
det tre viktiga aspekter att tänka på för att säkra 
den bostadsnära naturen vid planeringen av nya 
bostäder. Aspekterna som man bör tänka på vid 
planeringen är enligt skriften tillgång, nåbarhet 
och kvalitet. Vid planering av nya områden bör 
den bostadsnära naturen ligga inom 300 me-
ter från bostäder och skolor. Det är viktigt att i 
planeringen öka tillgängligheten till den bostads-
nära naturen genom exempelvis stråk och platser 
samt att eventuella barriärer tas bort. Det är av 
stor vikt att den bostadsnära naturen är av god 
kvalitet, vilket kan utvecklas genom gestaltning 
och förvaltning. ”I slättbyggd där tillgången och 
nåbarheten är begränsad kan det vara angeläget 
att öka tillgången genom att plantera ny bostads-
nära natur och arbeta med stråk och närverk ut i 
landskapet. I en mindre tätort i skogsbyggd, kan 

tillgången vara stor med nåbarheten begränsad 
och kvaliteterna oförädlade.” 

Den bostadsnära naturen och landskapet både i 
det privata, halvprivata och det offentliga rummet, 
har en viktig roll som mötesplatser och kan bidra 
till social sammanhållning och integration. (Bo-
stadsnära Natur, Boverket 2007). 

Naturen kan utgöra en koppling mellan stad och 
land, mellan Varberg och Trönninge och mel-
lan Trönninge och det omgivande landskapet. 
Trönninge ligger nära en varierad natur med 
både skogslandskap och öppen åkermark. Dock 
upplevs naturen som något svårtillgänglig med 
svårforcerade höjder och barriärer som Lindbergs-
vägen och Pilgatan. Det finns en relativt dold 
öppning från Trönningevägen in till motionsslingan 
på Trönningebjär. Motionsslingan saknar belysning 
och är allmänt dåligt underhållen. Tydligare och 
fler ingångar till motionsslingan skapas. Informa-
tionstavlor med information om vegetationen och 
hur man orienterar sig i området kan sättas upp 
på olika ställen. Slyröjning behövs i området för 
att öppna gläntor och öka genomsiktligheten

Det finns en utsiktsplats vid den södra delen av 
Trönningebjär som kan göras i ordning med sitt-
platser och en grillplats. 

Gröna stråk skapas mellan stad och land och 
utformas som kilar som fogar in landskapet mel-
lan bebyggelsen. Förslaget karakteriseras av en 
öppen struktur med täta gröna vegetationsband 
som skapar öppna stråkformiga grönområden ut 
mot landskapet.

För att skapa möjligheter att ta sig ut i landskapet 
från bostaden kan man göra åkermarken tillgäng-
lig genom att ta en remsa i ytterkanten och göra 
den beträdbar. I Lunds kommun har man i sam-
arbete med markägare gjort så kallade beträdor 
som på detta sätt gör det öppna men otillgängliga 
åkerlandskapet nåbart (Bostadsnära Natur). Be-
trädor kan skapas från befintliga och nya bo-
stadsområden ner mot Himleån.

Naturområdet kring Himleån består av en värdefull 
natur som kan bli mer tillgängligt för rekreation. 
Ån bidrar till områdets stora kvalitéer och det 
finns goda möjligheter för ett rikt friluftsliv i om-
rådet. Området runt ån bör röjas på sly och ett 
gångstråk föreslås intill åsträckningen. 

Mot Viskadalsbanan i väster skapas en skydds-
plantering med olika träd och växter som skyddar 
mot järnvägen och väg 41.


