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FÖRDJUPNING  - Trönninge Park

Övergripande idéer

Struktur
En sammanhållen struktur eftersträvas där befintliga riktningar som siktlinjer 
och olika landskapselement utgör grunden. Övergången mellan befintlig och 
ny bebyggelse ska upplevas på ett naturligt sätt och mötet med landskapet får 
en medveten gestaltning.

Gröna områden
Ett grönt sammanhållet nätverk av parkrum och gröna stråk eftersträvas som 
knyts samman med den befintliga grönstrukturen. Inom kvarteren skapas inre 
gröna områden där dagvattnet utgör en kvalitet. 

Trafi knät
Ett tydligt nät av gator, gång- och cykelvägar eftersträvas och återvändsgator 
undviks så långt det går. Tillgängligheten och nåbarheten ska vara god för 
alla trafikanter. 

Bebyggelse
En tät bebyggelsestruktur eftersträvas med hus i 1 – 2 våningar. Vid Trön-
ninges västra och södra entré och vid områdets huvudgator skapas en mer 
stadsmässig karaktär med stadsvillor och flerfamiljshus i upp till 3 våningar. 
Byggnaderna placeras nära gaturummet med entréerna vända mot gatan. 

Gaturum/off entliga rum
Gaturummet ges en omsorgsfull gestaltning och det ska finnas tydliga gränser 
mellan privata och offentliga rum.

Avgränsning av det fördjupade området Trönninge Park
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Övergripande förslag
   
Väster om Trönninge föreslås ett nytt område med en stor utbyggnad 
för att skapa ett tillräckligt underlag för service och skola i samhället. 
En tydlig struktur eftersträvas med bebyggelse nedbruten i mindre en-
heter för att skapa överblick och bidra till att sociala kontakter skapas. 
Bebyggelsen gestaltas för att harmonisera med befintlig bebyggelse 
i struktur och skala men den kommer att ges ett samtida uttryck och 
gestaltning. 

Genom en blandning av olika hustyper och upplåtelseformer skapas en 
varierad och attraktiv boendemiljö nära natur och befintlig bostadsmiljö 
som kan attrahera olika typer av hushåll. Förslaget består av både 
enbostadshus, gruppbyggda hus och flerfamiljshus. Flerfamiljshusen 
bildar en entré till Trönninge och bidrar till att tydliggöra gaturummet. 
Bebyggelsen kommer att vara tätast runt kärnan (vid centrum och Pil-
gatan) och gleses ut mot landskapet. Trädgårdarnas avslut mot land-
skapet utgörs av rumsbildande häckar.

Förslaget har utformats på ett sätt så att gränser, gatusträckningar och 
grönstruktur på ett naturligt sätt kopplas till viktiga strukturerande ele-
ment som befintlig bebyggelse, gator, grönstruktur och kulturlandskap. 
Bebyggelsens avslut mot landskapet bildar en båge med gröna kilar 
som gör att landskapet kryper in mot bebyggelsen. Bebyggelsestruk-
turen har orienterats för att skapa visuella kontakter och utblickar med 
det omgivande landskapet i sydväst och mot höjderna i norr.

Övergången mellan befintlig bebyggelse och det nya området utgörs av 
ett sammanhängande grönstråk i nord-sydlig och öst-västlig riktning. 

Visuella siktlinjer ut mot det omgivande landskapet i sydväst och mot höjderna i norr
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Centralt i området skapas ett större parkrum med 
en dagvattendamm. Parken knyts an till områdets 
olika delar genom gröna länkar som löper genom 
kvarteren. Intill den centrala parken skapas ett 
centrum med servicefunktioner och handel. Cen-
trumet knyts ihop med en skola och en förskola 
som också placeras intill parkstråket. 

              

FÖRSKOLA

SKOLA

CENTRUM
TORG

LEK

TORG

TORG

0 meter 10050

Exempel på mindre flerfamiljshus.
Bild: BoKlokhus, IKEA. 

Bild till höger är en illustrationskarta över Trönninge Park
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Bebyggelse

Bebyggelsestruktur
Området ”Trönninge Park” ges en stadsmässig 
karaktär med en relativt tät bebyggelsestruktur. 
Förslaget innehåller en blandning av olika hus-
typer för att skapa en varierad befolkningssam-
mansättning. Bebyggelsen består av friliggande 
enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus och även 
mindre flerbostadshus. Vid Pilgatan och runt cen-
trumkärnan skapas en tätare och högre bebyg-
gelsestruktur som sedan glesas ut mot landska-
pet. Närmast det omgivande landskapet föreslås 
friliggande enbostadshus. 

Pilgatan ges en mer stadsmässig gestaltning 
som ökar upplevelsen av att man kommit in i ett 
samhälle. För att skapa en tydlig entré mot väster 
placeras stadsvillor på båda sidor om Pilgatans 
början som ramar in gaturummet. Den fortsatta 
bebyggelsen längs Pilgatan föreslås som flerbo-
stadshus i tre våningar. Bakom denna stadsmäs-
siga front finns radhus och kedjehus i två våning-
ar och med inredningsbar vind. 

Kvartersstruktur
Området ges en tydlig struktur med bebyggelse 
uppdelad i olika kvarter med ett sammanhållet in-
tryck. Varje kvarter får en egen karaktär som hålls 

ihop av ett gemensamt formspråk, enhetlig färg-
skala och materialval. Kvarteren är tätare kring 
Pilgatan där en rutnätsstruktur skapas i gatunätet. 
I områdets ytterkanter är kvarteren formade som 
tungor ut i landskapet för att så många boende 
som möjligt ska få tomten i direkt anslutning till 
landskapet. Randhus/friliggande enbostadshus 
formar bebyggelsens avslutning ut mot landskaps-
rummet. Radhusen och parhusen ligger innanför 
randhusen/friliggande enbostadshusen och är 
organiserade runt gröna gårdsrum.

Gestaltning
Bebyggelsen i Trönninge består främst av trä och 
tegel men även puts förekommer. Valet av färg 
och fasadmaterial på husen är viktig för områ-
dets helhetsuppfattning och kommer att anpassas 
till befintlig bebyggelse i samhället. Området ska 
präglas av olika volymer och hustyper men med 
en sammanhållen gestaltning och färgsättning 
med stora inslag av trä.

Området får karaktär av en trädgårdsstad med en 
måttlig täthet med grönska mellan bebyggelsen 
och längs gaturummen. 

Bebyggelsen och centrumet är utformat så att de 
följer den befintliga terrängen med något sluttande 
vägar.

Gaturummet
Genom att orientera husens entréer mot gatan 
skapas ett mer livfullt och varierande gaturum. 
Smala gaturum som ramas in av bebyggels 
eftersträvas. Gaturummet ska innehålla mycket 
grönska som trädalléer och häckar. Byggnaderna 
placeras nära gatan för att skapa ett tydligt och 
gemytligt gaturum. Bostadshusen placeras med 
ett bestämt måttförhållande till gatan för att få 
tydliga gaturum. Tomtgränserna ut mot gatan ska 
i de flesta fall utgöras av häckplanteringar. Bebyggelseprincip
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Mötet med omgivande landskap
Bebyggelsens möte med landskapet i söder har 
en framträdande roll i förslaget. Bebyggelsen 
har placerats för att skapa fysiska och visuella 
kontakter med det omgivande landskapet, med 
åkermarken ner mot Himleån i söder och med de 
höga kullarna i norr. 

Strukturen i förslaget bygger på att möta land-
skapet med gröna kilar som sammanlänkar 
landskapet med bebyggelsen och att på så sätt 
landskapet letar sig in bland husen. Det gröna 
parkstråket skapar samband mellan landskapet, 
befintliga grönområden, befintlig bebyggelse och 
den nya bebyggelsen. Gröna släpp mellan husen 
skapar sedan både en visuell och fysisk kontakt 
med de gröna kilarna och parkstråket. 

Övergripande förslag som visar kvartersstrukturen med inre och yttre gröna rum

Bild nedan visar exempel på parkstråket
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FRILIGGANDE VILLOR

PARHUS

RADHUS

KEDJEHUS

FLERBOSTADSHUS

STADSVILLOR

FÖRSKOLA

SKOLA

CENTRUM

3 VÅNINGAR

2 VÅNINGAR MED ETAGE

2 VÅNINGAR

1,5 VÅNING (ETAGE)

1 VÅNING

Antal våningarBebyggelsetyp
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Hustyper - inspirationsbilder 

Samtliga bilder på sidan: BoKlokhus, IKEA
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Friliggande enbostadshus
Den största delen av de friliggande enbostads-
husen i Trönninge Park ligger på kanten ut mot 
landskapsrummet och får direktkontakt med land-
skapet. Bebyggelsen uppförs i en till två våningar 
och ska ligga i kant med förgårdslinje mot gatan 
med entréerna mot gatan. Husen ges en varierad 
karaktär med både trä och puts i fasadmaterial. 

Gruppbyggda hus
Inne i området skapas kvarter med gruppbyggda 
hus som utgörs av radhus, parhus och kedjehus. 
För att skapa tydliga gaturum och platsbildningar 
placeras bebyggelsen i förgårdslinje med entréer 
mot gatan. Husen är i de yttre delarna grup-
perade kring gröna gårdsrum med friliggande 
enbostadshus runt om. Husen byggs i främst två 

Friliggande villa i Breared, Varberg

Villa i Breared, Varberg Kedjehus i NybroGärde, Falkenberg

Parhus i svartmålad trä i Breared, Varberg

våningar och ges olika 
karaktärer inom olika 
kvarter men är i varje 
kvarter enhetliga i färg 
och utformning.

Bild till vänster: BoKlokhus från IKEA
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Flerbostadshus
Närmast Pilgatan och vid centrumet föreslås 
flerbostashus för att skapa en mer stadsmässig 
karaktär. Flerbostadshusen placeras i ett rutnäts-
format gaturum runt avlånga gårdsrum. Höjden 
föreslås till tre våningar. Husen ska rymma lägen-
heter i varierad storlek för att på så sätt kunna 
fungera som komplement till den mest förekom-
mende boendeformen i Trönninge som består av 
enfamiljshus i ett och ett halvt plan.

Flerbostadshus, Limhamn Malmö

Sutterängvillor i Uddevalla, Bohuslän

Kedjehus i Göingegården, Varberg Stadsvilla i cederträ, Västra hamnen, Malmö

Radhus från Mariastaden i Helsingborg

Stadsvillor 
Stadsvillor placeras vid Trönninges entréer och 
vid centrumet för att markera att det händer något 
och för att rama in gaturummet. Stadsvillor består 
av mindre flerfamiljshus med en byggnadsarea på 

upp till 250 kvm. Byggnaderna kommer att uppfö-
ras i två våningar med en indragen tredje våning.
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Trafi k och gator
Det nya området/Trönninge Park angörs från 
Linbergsvägen i söder och från Pilgatan via 
Lindhovsrondellen i öster. Pilgatan görs om till en 
stadsgata med trädallé på båda sidor om vägen 
och med en trärad i mitten närmast centrum. 
Längs Lindbergsvägen skapas en fortsättning på 
den allé som löper från Göingegården och en bit 
upp mot Trönninge. Vägarnas hastighet dämpas 
med hjälp av farthinder i form av avsmalningar. 
Längs Pilgatan skapas en refug med en trädallé 
i mitten av vägen. På två ställen längs Pilgatan 
skapas mindre rondeller för att minska hastig-
heterna och för att minska på antalet korsnings-
punkter.

Ett tydligt gatunät eftersträvas i förslaget och det 
utformas som ett finmaskigt nät utan återvändsga-
tor. Det småskaliga gatunätet anpassas på detta 
sätt till bebyggelsen. Det är viktigt att gatorna 
får en utformning som inte uppmuntrar till höga 
hastigheter. Detta skapas på bästa sätt genom 
att långa raksträckor undviks och att gatorna på 
flera ställen är något krökta vilket gör att siktlinjer 
bryts. 

Bebyggelsens entréer vänder sig mot gatorna där 
angöring och parkering finns. Angöring till bostä-

STADSGATA

LOKALGATA

KVARTERSGATA

BOSTADSGATA

Ett tydligt gatunät eftersträvas vilket utformas som ett finmaskigt nät utan återvändsgator. 
Fyra gatutyper används i förslaget; stadsgata, lokalgata, kvartersgata och bostadsgata.
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derna sker i huvudsak direkt från gatorna och de 
flesta husen har parkering på den egna tomten.
 
Inne i området ”Trönninge Park” utformas en ge-
nomgående lokalgata som löper igenom området 
från Pilgatan ner till Lindbergsvägen. Denna gata 
ges en mer framträdande gestaltning med träd på 
båda sidor om vägen. 

En rutnätsstruktur skapas på bägge sidor om 
Pilgatan och vid centrumet som sedan gleses ut i 
större sammanhängande u-formationer. Gatorna i 
rutnätsstrukturen utformas som kvartersgator med 
längsgående kantstensparkering. Ensidigt place-
rade träd utgör gatornas gröna inslag. 

Övriga gator inne i området utformas som bo-
stadsgator med en glesare trädrad på ena si-
dan om vägen. Bostadsgatorna utformas som 
lågfartsgator för flera trafikslag där biltrafik sker 
på fotgängarnas villkor. Där lokalgatan övergår i 
bostadsgata skapas en uppdelning av markbe-
läggningsmaterial för att tydliggöra mötet.  

Gatorna i området ska ha en god tillgänglighet 
och en stadsmässighet som ger en livfull och 
trygg karaktär. Ett tydligt gaturum ger förutsätt-
ningar för liv och aktivitet

          3 m                    6 m             1 m     3 m

3 m                   6 m               2 m     2 m 

Gatusektion över en bostadsgata med en enkelsidig trädrad. Gatan utformas i övrigt som en lågfarts-
gata där trafik sker på fotgängarnas villkor

Gatusektion över en kvartersgata med en enkelsidig trädrad och med parkeringar längs med gatan

Sektion Kvartersgata

Sektion Bostadsgata
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          3 m        2,5 m               3 m                   3 m            2,5 m      3 m

4 m       1,5 m  1 m            6 m            1 m     2,5 m        4 m         

Sektion Stadsgata

Sektion Lokalgata

Sektion över stadsgatan med gång- och cykelväg, gångväg och med dubbel trädrad samt en mittrefug med 
trädplanteringar

Sektion över lokalgatan med gång- och cykelväg och dubbel trädrad

Exempel på stadsgata med trädplanteringar i mitten av vägen, 
bild från Mariastaden, Helsingborg

Exempel på bostadsgata från Mariastaden, Helsingborg
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PARKERING LÄNGS MED GATA

PARKERINGSRAD INTILL GATA

PARKERINGSYTOR

Parkering
I kvartersstrukturen kommer det att finnas ga-
tuparkering längs med vägarna. Utöver detta 
anordnas gemensamma parkeringsytor inom detta 
område samt till stadsvillorna. Inom vissa radhus-
grupper anordnas gemensamma parkeringar för 
boende och besökare men utöver detta sker par-
kering till de flesta av radhusen inom tomtmarken. 

Parkering till centrum och skola sker i anslutning 
på parkeringsytor som innehåller mycket trädplan-
teringar. Övrig parkering kommer i huvudsak att 
ske på den egna tomten. 

Exempel på kvartersgata med gatuparkeringar från Marias-
taden, Helsingborg

Parkering i området består av parkering utmed gata, parkering intill gata, gemensamma parkeringsy-
tor och parkering på den egna tomten.
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Exempel på en separat gång- och cykelväg från Breared, 
Varberg

Gång- och cykelvägar
En gång- och cykelväg förslås längs med Pil-
gatan och den genomgående lokalgatan inne i 
området. Ett nät av gångvägar föreslås mellan 
kvarteren och ut i naturen. Det ska vara lätt att ta 
sig från en plats till en annan. Gångvägarna pla-
ceras i huvudsak i gröna kilar mellan bebyggelsen 
och i parkstråket.

Kollektivtrafi k 
Två nya busshållplatser föreslås längs Pilgatan 
som idag inte har någon busshållplats. 

NY GÅNG- OCH CYKELVÄG

NY GÅNGVÄG

BEFINTLIG GÅNG- OCH CYKELVÄG

BEFINTLIG GÅNGVÄG

Nya gång- och cykelvägar skapas längs Pilgatan och längs den genomgående lokalgatan inne i om-
rådet vilka ansluter till den befintliga som går in till Varberg.
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Grönstruktur
Grönstrukturen utgör en central del i förslaget där en av huvudtankarna 
är att skapa en öppen struktur mot det omkringliggande landskapet. En 
strävan i planförslaget har varit att utveckla inre och yttre grönområden för 
att underlätta för tätorten att samverka med landskapet och för att skapa 
fysiska samband mellan stad och land.  

Gröna kilar
Bebyggelsen möter landskapet i en båge där gröna kilar letar sig in mel-
lan bebyggelsen. På var sin sida om Pilgatan finns två träddungar med en 
upphöjning på åkermarken, dessa är viktiga att bevara för områdets iden-
titet och karaktär då åkerholmar utgör ett viktigt landskapselement. Gröna 
kilar skapas där åkerholmarna ligger som fogar in landskapet mellan be-
byggelsen.  

Sammanhållet grönstråk
Ett centralt sammanhållet grönstråk har skapats i Trönninge Park. Stråket 
förbinder den befintliga bebyggelsen med den nya och knyter även an till 
befintlig grönstruktur. Stråket löper i öst-västlig riktning där det förbinder 
Trönninge Äng med Trönninge Park och med landskapet. Det löper även i 
en nord-sydlig riktning som förbinder Trönningebjär med Jonsbjär. 

Parkrum
Centralt i det sammanhängande grönstråket bildas ett parkrum som fung-
erar som en sammanhängande kärna i bebyggelsen och kopplar ihop den 
södra delen med den västra delen. Parken utformas som ett lummigt grönt 
rum med träd, gräskullar och med öppna ytor för lek och rekreation. Par-
kens lummiga karaktär utgör en kontrast till det omgivande öppna odlings-
landskapet.  

Gröna kopplingar skapas mellan landskapet och bebyggelsen genom gröna kilar och 
grönstråk
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Det finns två dagvattendammar inom området, den ena ligger i natur-
rummet och den andra placeras i parken. Dammarna gestaltas så att 
de blir ett positivt inslag för de boende och så att området runtomkring 
kan användas rekreativt. De ska ha en urban framtoning med gestaltade 
dammkanter utan staket. Det kommer även att finnas sammanhängande 
promenadstråk genom parken och grönstråken. Parkmiljöerna möbleras 
med robusta material som trä och betong. Grus föreslås som beläggning 
på gångvägar och för cykelvägar föreslås asfalt. 

Gröna gårdsrum
De inre grönområdena består främst av gårdsrum som den yttre be-
byggelsen är organiserade kring. Gårdsrummen är viktiga för områdets 
grönstruktur och ges en omsorgsfull gestaltning med mycket växtlighet 
och med trivsamma platser att vara på. De kommer även att innehålla 
lekytor.

Naturrum
Området angränsar till det öppna landskapet som utgör ett stort natur-
rum vilket letar sig in mellan bebyggelsen. I detta landskapsrum ska 
naturen bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Det kommer dock att 
anläggas en damm för dagvattenhantering och mindre gångstigar som 
leder ner mot Himleån.   

Grön gatustruktur
I Trönninge Park skapas en grön gatustruktur med dubbla trädrader 
längs huvudvägarna och enkla trädrader längs bostadsgatorna. 

NATUR

GRÖNOMRÅDEN

Parkrum

Grön kil

Grön kil

Sammanhängande 
grönstråk

I förslaget skapas inre och yttre gröna rum som består av natur och grönområden



88

FÖRSLAG - TRÖNNINGE PARK

Sinnenas 
trädgård

Gräskullar

Damm

Parklek

Bollplan

Magnoliadalen

SkulpturparkkkkkSS

Grönstråket
Det sammanhängande grönstråket som utgör en 
central del i förslaget är uppdelad i mindre områ-
den med olika teman. Det som är gemensamt för 
de olika delarna är de organiska formerna som 
bildar en kontrast till de raka kanterna och att det 
handlar om aktivitet av något slag. De olika de-
larna i grönstråket är; Sinnenas trädgård, skulp-
turparken, Magnoliadalen, gräskullarna, parkleken 
och bollplanen. 

Sinnenas trädgård vänder sig till alla människor 
både gamla och unga och utgör hjärtat i det sam-
manhängande grönstråket. Trädgården innehål-
ler både olika element som främjar sinnena (se 
exempel på nästa sida) och sittplatser i form av 
bänkar och liggplatser där man kan koppla av. 
Inspirationen till Sinnenas trädgård är hämtad 
från Sinnenas promenad i Halmstad. Begreppet 
Sinnenas trädgård kommer från en trädgård som 
skapades på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm 
och som bygger på tesen att sinnen väcker min-
nen.

Skulpturparken innehåller skulpturer av olika slag 
som även kan användas som sittplatser, klättery-
tor mm. Gräskullarna har genom sina terrängfor-
mer flexibla bruksmöjligheter till att sitta, ligga och 
åka pulka på under vintern. 

Det sammanhängande grönstråket delas upp i områden med olika teman som t ex Sinnenas trädgård och magnoliadalen.
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Inspirationsbilder till grönstråket 
från Sinnenas promenad i Halmstad 
samt skulpturer från Lousiana och 
Hässleholms kulturhus

Ljudkuddar

Låtande prydnadsgräs, talrör och en skulp-
tur i form av en ”gatumusikant”

Ovan: Känselvägg, grantitkub och betongmoln

Till höger: Ljusskulptur i 
glasfiber av Monika Gora
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Gårdsrummen
De gröna gårdsrummen får en genomtänkt 
gestaltning med robusta material i trä och 
betong och växter som fungerar året runt. 
De organiska formerna dominerar och le-
kytorna får en mjuk beläggning i röd asfalt-
gummi med svaga böljningar.  

LEK
I gårdsrummet placeras en 
lekyta i gummi med en gräskulle 
intill. En gemensam yta skapas 
för umgänge med sittplatser 
och med omgivande träd som 
ger intimitet. Genom gårdsrum-
met löper gångvägar som sedan 
fortsätter ut i det stora land-
skapsrumet.

Exempel på gårdsyta i Västra hamnen, Malmö
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4

4.0
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Skola

LEK
I det långsmala gårdsrummet 
skapas en lekyta i gummi med 
en organisk modellering. En 
gångväg med stenbeläggning 
löper igenom rummet. Långa 
rumsliga element skapar sitt-
platser. Även här placeras en 
kulle i gräs. 

Exempel på modellering av gräs
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Genom gårdsrummet innanför 
parhusen löper en vattenränna 
som leder fram till en damm. 
Kanterna på dammen är utfor-
made som sittplatser i trä. Intill 
dammen skapas ett trädäck med 
solsoffor och vegetation. En lång 
bänk för sociala aktiviteter place-
ras mellan träden. 

Exempel på trädäck från Västra hamnen, Malmö
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LEK

Fyra höjder placeras i ett 
landskap med buskar och träd. 
Här finns även långa bänkar 
av trä. En mindre torgyta i 
en avvikande markbeläggning 
placeras mellan en stor lek-
plats och gården. Lekplatsen 
ligger i anslutning till naturen 
genom en grön kil. Lekytan är 
organiskt formad och innehål-
ler olika lekredskap som ligger 
i ett böljande gummilandskap. 

Exempel på lekyta i röd gummibeläggning, Vasaparken
Bild: ortogonal.se
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LEK

Gården som ligger i rutnäts-
strukturen har en symetrisk 
utformning med två stenytor 
omgivna av träd som löper 
mot varandra. Inom dessa ytor 
skapas sittplatser för umgänge 
och avskildhet. Mellan de två 
stenytorna skapas en plats för 
närlek som ligger i anslutning 
till en vattenspegel med ett 
vattenspel. Entréerna vänder 
sig både mot gården och ut 
mot gatan. 
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Centrum och skola
Centrum med handel, skola och förskola fung-
erar som en länk mellan den södra och den norra 
delen. Infarten till centrumdelen kan ske både 
från Pilgatan och från Lindbergsvägen, vilket gör 
det lättillgängligt för alla som bor i Trönninge. 
Eftersom huvudinfarten till Trönninge är tänkt från 
Lindhovsrondellen ligger centrum i ett strategiskt 
läge som det är naturligt att passera. 

Centrum
Centrumet innehåller livsmedelshandel och en 
saluhall som till exempel kan inrymma café, en 
mindre restaurang och småbutiker. Vid behov kan 
det även inrymmas mindre affärslokaler i bot-
tenvåningen på flerfamiljshuset. Intill affären och 
saluhallen skapas ett entrétorg med goda förut-

sättningar för möten med sittplatser, vattenspegel, 
offentlig konst och en mindre uteservering. Bred-
vid torget finns parkeringsytor med trädplante-
ringar. Vid infarten till centrumet skapas en större 
torgyta med en avvikande markbeläggning som 
visar attman kommit till en central plats. Torgytan 
innehåller långa solsoffor och trädplanteringar.

Centrum med möjlighet 
till livsmedelsbutik och 
saluhall
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Inspirationsbilder på torg med handel från Rydebäck och 
saluhall från Varberg. Bilden på vattenspegeln kommer 
från Malmö
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Skola och förskola
Skolan och förskolan placeras nära det sam-
manhängande grönområdet, ”parkstråket”. För 
att skapa en trygg, tillgänglig och varierad miljö 
är det viktigt med natur nära skola och förskola. 
De kommer även att ha tillgång till ett promenad-
stråk som leder upp till Trönningebjär och ner mot 
Hilmeån. Förskolan har kapacitet för sex till sju 
avdelningar och skolan är tänkt som en grund-
skola för årskurs 0 till 6. 

44

Skola

Gummikullar i Vasaparken, Stockholm. 
Bild: utemiljo.se

Skolan med skolgård, fotbollsplan och parkeringsplatser
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Förskola i Halmstad

Förskolan med utemiljö och idrottshall

I anslutning till skolan och förskolan placeras en 
idrottshall för både skolaktiviteter och aktiviteter 
på fritiden. Inom skolomådet finns utrymme för en 
fotbollsplan som även den kan användas utanför 
skolans verksamhet. Stora orangefärgade kul-
lar av gummiasfalt placeras på förskolans gård. I 
dessa finns bland annat infällda studsmattor och 
svängda murar med klättergrepp. Säkra skolvägar 
ska anordnas för att barnen på egen hand ska 
kunna ta sig till skolan.
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Mötesplatser
De gröna stråken och grönområdena ska utformas 
så att de innehåller element som inbjuder till up-
pehåll och funktioner som gör dem till en naturlig 
mötesplats för sociala kontakter. Det finns olika 
förutsättningar för att skapa goda mötesplatser 
och några av dem är:
-orienterbarhet
-sittplatser
-överblickbarhet
-högt flöde av gångtrafikanter
-lägeskvalitéer och vistelsevärden

De gröna stråken i Trönninge Park bidrar till mö-
ten vid rörelse genom området. Hållplatser, boen-
degator samt gång- och cykelvägar underlättar för 
människor att mötas. Goda mötesplatser skapas 
nära livliga stråk och ges olika karaktär. 

Förrutom de gröna stråken skapas tre torgbild-
ningar inom området. Torgen ligger i anslutning till 
vägar och markeras genom en avvikande mark-
beläggning. Syftet är att de ska bidra både till 
möten genom sittplatser och grönska men även till 
hastighetsdämpning genom markbeläggning och 
upphöjning av vägen. Bostads- och kvartersga-
torna är gestaltade för att bidra till naturliga möten 
mellan grannar och övriga boende. Där förgårds-
marken spelar en viktig roll för umgänge.

En tydlig uppdelning av de privata, halvprivata och offent-
liga områdena ger en bättre överskådlighet och de boende 
får bättre kännedom om vem som ”hör till”. Detta ger större 
trygghet i bostadsområdet.

Trygghet
Stor omsorg ska läggas vid utformningen av 
miljön med avseende på trygghet och säkerhet. 
Målet är att Trönninge Park ska vara en trivsam 
och trygg plats att leva i och vistas på för alla 

människor. Det kan också vara att det finns bra 
platser utomhus med möjligheter till möten mellan 
människor. 

Trygghet handlar till stora delar om att se och bli 
sedd. Genom att arbeta med gatumiljöer, fasa-
dutformning och belysning kan man skapa trygga 
miljöer för människor att vistas på under hela 
dygnet. En genomtänkt gestaltning av belys-
ningen, särskilt längs gång- och cykelstråk, ökar 
den upplevda tryggheten men tillför även estetiska 
värden under den mörka delen av dygnet. 

Nya bostäder bidrar till fler människor vid hållplat-
sers närhet vilket förbättrar tryggheten. Bebyg-
gelse och belysning utformas så att det skapas 
överblick och trygghet dygnet runt. Bebyggelsen 
placeras så att den ger översikt över platser där 
människor är i rörelse. 

Det ska finnas tydliga rumsliga ansvarsområden 
där det framgår vad som är offentligt, privat och 
halvprivat/halvoffentligt. Gränsen mellan de of-
fentliga gaturummen och de inre kvarteren eller 
halvoffentliga förgårdar ska vara tydlig. Trygga 
och tydliga miljöer skapas även genom genomgå-
ende rörelser och stråk. Mjuka övergångar ska-
pas mellan offentliga naturstråk och halvoffentliga 
delar inne i kvarteren. 
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Etapputbyggnad
Det är lämpligt att utbyggnaden av Trönninge sker 
succesivt genom etapper eftersom det rör sig om 
en så stor utbyggnad. Förslaget delas därför in i 
fyra olika etapper för exploatering. 

Område A är den första delen som kommer att 
byggas ut eftersom den ligger i ett bra läge intill 
Lindbergsvägen och knyter an till den befintliga 
strukturen i både Trönninge och Göingegården. I 
den första etappen finns även en liten förtätning 
mitt i samhället där företaget Trion ligger idag. 

Område B är den etapp som är viktig att bygga 
ut så fort underlaget för service och skola har 
ökat. Denna del har en högre exploateringsgrad 
med relativt tät bebyggelse. Område C som ligger 
upp mot berget är viktig för att få en stadsmässig 
entré kring Pilgatan vid anslutning från Lindhovs-
rondellen. 

Det sista området för utbyggnad är den östra 
delen av Trönninge där en glesare bebyggelse-
struktur med större tomter föreslås. Denna del 
kan visserligen tillkomma succesivt under flera år 
men är inte lika viktig för underlag till centrum och 
skola eftersom exploateringsgraden är förhållan-
devis låg. 

Förslaget bör genomföras succesivt genom en etappvis utbyggnad
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Nyckeltal

Antal bostäder i Trönninge Park
Villor - 54 st
Parhus - 15 st - 30 lgh
Radhus - 21 st - 90 lgh
Kedjehus - 6 st - 26 lgh
Stadsvilla - 13 st - 52 lgh
Flerbostadshus - 13 st  - 114 lgh

Totalt 366 bostäder

Antal bostäder i övriga utbyggnadsetapper
Etapp C, Norr (upp mot Trönningebjär)
Ca 80 bostäder i blandad form (radhus, parhus och villor)

Etapp A, Söder 
Ca 35 bostäder i form av radhus och villor

Etapp D, Söder
Ca 60 bostäder i form av villabebyggelse

Etapp D, Öster
Ca 40 bostäder i form av gles villabebyggelse

Totalt ca 215 bostäder

Totalt antal nya bostäder i Trönninge - ca 581 st
Antal nya invånare - ca 1300 st = 2200 i Trönninge

Centrum
tomt - 7800 kvm
affär - 730 kvm
saluhall - 685 kvm
parkeringsplatser - 58 st

Förskola (6-7 avdelningar)
tomt - 8700 kvm
parkeringsplatser - 18 st

Skola (Åk 1 - 6)
tomt - 12 000 kvm
idrottshall - 660 kvm
parkeringsplatser - 25 st
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SLUTSATSER
I början av mitt arbete gjorde jag en ortsanalys där jag kom fram till föl-
jande slutsatser.

Trönninge är ett litet samhälle som ligger nära Varberg. Orten präglas av 
två kommunikationsleder som löper rakt igenom samhället, vilket medför 
buller genom höga hastigheter. Gång- och cykelvägnätet är bristfälligt och 
behöver kompletteras på flera ställen. 

Vissa grundläggande funktioner saknas för att få ett samhälle som fungerar 
fullt ut för dess invånare såsom handel, skola och mötesplatser. Det finns 
inget tydligt centrum där man kan mötas.

Trönninge ligger i en vacker natur där höga kullar möter jordbrukslandska-
pet, men naturen är svårtillgänglig och tillgången på allmänna grönytor är 
bristfällig. Samhället har en karaktär som påminner om trädgårdsstaden 
med låg bebyggelse som omges av grönska. Det domineras av villabebyg-
gelse från senare delen av 1900-talet.

När jag har utarbetat mitt förslag har jag utgått ifrån analysen. I förslaget 
har vissa utgångspunkter legat till grund för själva strukturen. Till exempel 
har mötet med det omgivande landskapet varit en viktig del för slutresul-
tatet. Denna utgångspunkt har varit betydande eftersom Trönninge inte bör 
växa ihop med Varberg. Samhället bör därför få en genomtänkt gestaltning 
i dess ytterkant mot söder. 

I förslaget har samhället fått ett tydligt centrum med handel, skola och för-
skola men även en idrottshall och fotbollsplan. 

I det övergripande förslaget har jag studerat var en utbyggnad kan ske med 
utgångspunkt i de förutsättningar som finns. För att få ner hastigheten i om-
rådet har befintliga vägar har jag föreslagit hastighetsdämpande åtgärder. Jag 
har även studerat hur man kan skapa ett övergripande vägnät och var gång- 
och cykelvägarna behöver kompletteras. De befintliga rekreationsområdena 
har gjorts mer tillgängliga och nåbara genom nya gångvägar och sittplatser. 

I min fördjupning av område har en mer ingående gestaltning presenterats. 
Här har jag arbetat med hur bebyggelsen närmar sig landskapet i söder. Jag 
har försökt skapa ett område som förhåller sig till landskapet med en öppen 
struktur där naturen letar sig in bland husen. Gröna kilar och visuella siktlin-
jer har också varit betydelsefullt i skapandet av strukturen där utblickar har 
tagits tillvara.  

Förslaget knyter an till den befintliga strukturen i Trönninge både när det gäl-
ler grönområden och bebyggelse. Det har skapats fler allmänna grönytor och 
centralt i området har en park utformats med utrymme för ett antal aktiviteter. 
Bebyggelsestrukturen har utformats med inspiration från Trädgårdsstaden där 
grönskan spelar en viktig roll. Mellan husen har gårdsrum skapats med en 
genomtänkt gestaltning. Bebyggelsens skala har anpassats till den som finns 
i Trönninge men vid entréerna har en högre höjd föreslagits för att tydliggöra 
samhällets början och slut och för att få en stadsmässighet kring centrumet. 

Förslaget innebär att Trönninge skulle mer än fördubbla sin befolkning från 
900 invånare till över 2000 invånare, vilket innebär att underlaget för service 
är tillräckligt för handel och skola. 

Med detta förslag hoppas jag kunna skapa en trivsam och trygg livsmiljö för 
människor i olika åldrar och bakgrund där det gröna utgör en stor kvalité!
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SWOT-ANALYS efter förslaget

Styrkor
Läget – nära Varberg centrum och kommunikationslederna E6:an och väg 41
Fina och lättillgängliga natur- och rekreationsområden både inom bebyg-
gelsen men även runt omkring
Identiteten av att byn ligger nära staden och motorvägen men är ändå 
avskiljt från Varberg
Goda förbindelser till Varberg med både kollektivtrafik och med cykel
Säkrare trafikmiljö med hastighetsdämpande åtgärder samt fler övergångar 
och ciruklationsplatser i de mest trafikerade korsningarna
Bra utbud av service med livsmedelsaffär och saluhall
Tillfredsställande utbud av lägenheter och hyresrätter såväl som äganderätter
Ett tydligt centrum med platser för möten och för att uppehålla sig på 
Samhället har fått en skola med idrottshall och fotbollsplan och även en ny 
förskola med plats för 6-7 avdelningar

Möjligheter
Större inflyttning ger bättre möjligheter för skola och föreningsliv
Fritidssysselsättning för ungdomar kan öka genom idrottshallen

Svagheter
Stark trafik från Lindbergsvägen som går rakt igenom samhället, men då 
hastigheterna minskar pga hastighetsdämpande åtgärder upplevs trafiken 
inte lika störande
Buller från närliggande trafikleder, järnvägen och från motorbanan som 
dock har minskat genom skyddsplantering
Svårt med ytterligare utbyggnad då marken runtomkring är begränsad
Den starka ”vi känslan” i samhället kan minska då samhället ökar dubbelt 
så mycket i storlek
Den småskalighet som idag karakteriserar Trönninge minskar med en så 
stor utbyggnad
Landsbyggdskaraktären är kvar i de östra delarna men kan minska i de 
västra delarna som får en mer tät bebyggelsestruktur

Hot
Stadens expansion norrut – om staden kommer för nära det lilla samhäl-
let kan det växa ihop med staden vilket inte är önskvärt enligt invånarna 
”Trönninge måste fortsätta vara Trönninge, inte växa ihop med Lugnet”
Barriärer som omger samhället minskar expansionsmöjligheterna på lång 
sikt
Närheten till staden kan göra det svårt för handeln att gå runt i samhället
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