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Förord

Detta�är�ett�examensarbete�på�30�högskolepoäng�som�utgör�
avslutningen�på�min�utbildning�till�Teknologie�Magister�i�Fysisk�
planering�vid�Blekinge�Tekniska�Högskola.�Programmet�omfattar��70�
högskolepoäng.�Jag�har�arbetat�med�detta�under�hösten��007�och�våren�
�008.

Jag fick genom kontakt med Varbergs kommun ett förslag att planera 
en�hästby�som�examensarbete.�Arbetet�avser�att�ta�fram�en�hästby�och�
diskutera�problematiken�kring�detta.�Jag�har�ett�häst-�och�ridintresse�
sen�tidig�ålder�som�jag�tagit�nytta�av�i�mitt�arbete.�

Jag�vill�tacka�min�handledare�Gunilla�Lindholm,�SLU�Alnarp,�som�
ställt�upp�och�gett�mig�värdefulla�tips�och�min�biträdande�handledare�
Anette Andersson, BTH. Jag vill även tacka Varbergs kommun som 
bistått�mig�med�material.

Jag�vill�även�tacka�min�fästman�Magnus�Cejie�och�Lisa�Ahlgren�för�
genomläsningar�och�tips.

Alla�foton�och�bilder�är�tagna�och�gjorda�av�mig�själv.�I�stort�sett�alla�
kartor�är�också�gjorda�av�mig,�förutom�ett�fåtal�som�jag�fått�lov�att�
använda från Varbergs kommun, vilket är utskrivet på de kartor det 
gäller.

Emma Gustavsson 
Varberg, april 2008
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Sammanfattning
Examensarbetet�presenterar�ett�förslag�till�en�hästby�i�Trönninge,�en�
tätort fem kilometer norr om Varbergs centrum. Förslaget visar hur 
en�hästby�kan�se�ut,�vad�som�behöver�ingå�och�hur�man�ordnar�det�
praktiskt.

Varberg ligger längs kusten i Hallands län ca 7 mil från Göteborg. I 
Varberg finns det idag inga hästbyar, men hästintresset i kommunen 
är mycket stort vilket ger ett bra underlag för en hästby. Varbergs 
kommun�håller�idag�på�att�göra�en�fördjupad�översiktsplan�över�
Trönninge�och�har�som�förslag�att�ett�av�utbyggnadsområdena�skall�
bli�ett�hästboende.�

Hästbyar�är�ett�ganska�nytt�fenomen�som�dyker�upp�på�många�olika�
ställen�i�Sverige.�En�hästby�är�ett�område�där�man�kombinerar�sitt�
boende�med�ett�gemensamt�stall�och�ridanläggning.�Det�kan�ses�
som�ett�alternativ�till�en�egen�hästgård.�Man�bor�nära�sitt�stall�och�
sköter�gemensamt�om�och�har�ansvar�för�stallanläggningen.

Arbetet�är�uppdelat�i�fem�olika�delar;�inledning,�vision,�analys,�
förutsättningar�och�planförslag.�Planförslaget�binder�ihop�min�
vision,�analyserna�och�förutsättningarna�för�området�till�en�lämplig�
utformning�av�hästbyn.
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I�den�fördjupade�översiktsplanen�planeras�fem�olika�områden�
med�ny�bebyggelse�och�med�olika�sorters�boende.�Ett�av�dessa�
planområden�är�tänkt�som�ett�”bo�på�landet”�tema�där�man�tänker�
sig�en�hästby.�Det�tänkta�området�ligger�på�en�plats�med�lantlig�
karaktär där det idag redan finns hästhållning. Planområdet ligger  
nära�ridcentret�Kvarnagården,�där�även�ett�ridgymnasium�har�sin�
bas.

Inledning

Bakgrund och förutsättningar
Varberg ligger på västkusten i Hallands län och har idag 55 856 
invånare och ökar stadigt sin befolkning. I Varbergs centralort 
bor�drygt�hälften�av�kommunens�invånare�medan�ca�10�000�
invånare�bor�i�de�övriga�11�tätorterna�och�ca�15�000�invånare�
på landsbygden. Varbergs kommun gränsar till Falkenbergs, 
Kungsbackas�och�Marks�kommuner.�Kommunen�tillhör�en�av�
sveriges�tillväxtregioner,�vilket�delvis�beror�på�läget�vid�kusten�
och�de�bra�förbindelserna�till�Göteborg,�Borås�och�Halmstad.�Idag�
håller Varbergs kommun på med att arbeta fram en fördjupad 
översiktsplan�över�Trönninge�med�omnejd.�Trönninge�är�en�liten�
tätort�som�har�ca�900�invånare�och�ligger�ca�fem�kilometer�norr�om�
Varberg.�1

1� �www.varberg.se�

Varberg i Sverige Trönningeby i Varberg
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Planområdet 
Planområdet�(rödmarkerat�på�kartan)�ligger�i�östra�delen�av�
Trönninge. Där finns idag en del bostadshus och två gårdar, varav 
en�har�hästhållning.�Åkermarken�som�ligger�öster�om�planområdet�
(grönmarkerat�på�kartan)�är�tänkt�att�kunna�nyttjas�för�bete�och�
foder,�men�den�öppna�karaktären�och�det�brukade�landskapet�ska�
bevaras.�I�detta�område�går�en�kraftledning�och�motorvägen�E6:an.�
Söder�om�området�för�den�fördjupade�översiktsplanen�ligger�en�del�
gårdar�med�hästverksamhet�som�kan�vara�av�värde�i�planeringen�
av�hästbyn.�Arealen�för�planområdet�är�ca��0�hektar.�Det�som�
avgränsar�planområdet�åt�öster�är�motorvägen�E6:an�och�åt�väster�
samhället�Trönningeby.�Söderut�ligger�åkermark�och�längre�söderut�
ett av Varbergs industriområden. Det finns många bra kvalitéer i 
planområdet, det är idag hästtätt och finns det flera små gårdar, det 
är en lantlig miljö nära centrala Varberg. Brister som finns är det 
begränsade�utrymmet�och�avsaknad�av�ridvägar.

Planområdet
Kommunens�utbyggnadsområden�för�den�fördjupade�översiktsplanen.�Häst-
byns�områden�är�markerat�med�rött�och�grönt.
Källa: Varbergs kommun, redigerad av Emma Gustavssson
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Syfte
Mitt�syfte�med�detta�examensarbete�har�varit�att�utveckla�det�
föreslagna�planområdet�i�Trönninge�för�hästboende.�Jag�har�
planlagt�bostäder,�stall,�ridanläggningar,�ridstråk�och�betesmarker,�
med�tanke�på�omgivande�natur,�kulturlandskap�och�skyddsavstånd.�
Tanken�har�varit�att�utveckla�ett�väl�fungerande�boende�för�olika�
människor�med�det�gemensamma�hästintresset.�

Frågeställning
Hur�ser�en�plan�för�en�hästby�ut,�med�tanke�på�bra�boende�för�olika�
familjetyper�och�bra�förhållanden�för�hästhållning�med�stall,�hagar�
och�ridvägar?
Hur�planerar�man�för�en�bra�markanvändning�med�tanke�på�lantlig�
karaktär,�skyddsavstånd�och�att�skapa�en�bra�relation�till�omgivande�
boende?

Avgränsning
Arbetet�består�huvudsakligen�av�att�ta�fram�ett�förslag�till�hästbyn�i�
Trönninge,�som�utgår�från�kommunens�planering�och�som�beaktar�
nuvarande�markanvändning�och�restriktioner�med�avseende�
på�natur�och�kulturmiljö.�Arbetet�kommer�inte�att�behandla�
planprocessen,�samråd�och�förhandlingar�i�samband�med�förändrad�
markanvändning�och�eventuella�inköp�av�mark�som�kan�komma�
i�fråga.�Avsikten�har�emellertid�varit�att�begränsa�påverkan�i�
nuvarande�markanvändning�i�så�stor�utsträckning�som�möjligt.

Tillvägagångssätt
Jag har tittat på de olika aspekter som finns att ta hänsyn till i en 
hästby�som�bostäder,�hästar,�stall,�skyddsavstånd�osv.�

Det�undersökande�arbete�som�föregått�förslaget�omfattar�studier�
på�byggda�och�planerade�hästbyar,�litteraturstudier,�inventeringar,�
gällande�villkor�och�förutsättningar�för�hästhållning,�lagstiftning�
och�restriktioner.�Jag�har�gjort�en�enkät�för�att�få�synpunkter�från�
hästintresserade�personer.�

Jag�har�förutom�fältstudier�och�information�om�området,�
utgått�ifrån�tillgängliga�planer�och�planunderlag�samt�relevant�
planeringslitteratur och referensområden från Varbergs kommun.
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Ordförklaring
Avskrittning:�Skrittar�hästen�efter�ett�träningspass,�nedvarvning.
Duschspilta: Ett�utrymme�där�man�kan�spola�av�hästen.
Framskrittning:�Skrittar�hästen�vid�början�av�träningspasset,�
uppvärmning.
Galopp:�En�av�hästens�gångarter,�detta�är�den�snabbaste.
Krubbitning:�Är�en�beteendestörning�om�kan�drabba�hästen�om�
den�inte�får�möjlighet�att�få�utlopp�för�sina�naturliga�beteenden.�
Hästen�tar�stöd�mot�ett�fastsittande�objekt�med�framtänderna�och�
drar�bakåt�samtidigt�som�den�drar�in�luft.�

Paddock:�En�ridbana�utomhus.
Ridslinga:�En�slinga�som�används�varje�dag�som�
vardagsmotion.
Ridled: är en turistled där det finns service längs vägen som mat 
och�boende.�Ett�exempel�är�Hallands�ridled�som�leder�igenom�
hela�halland.
Sadelkammare:�Ett�rum�där�hästens�utrustning�förvaras
Skritt:�En�av�hästens�gångarter.�Det�är�hästens�långsammaste�
gångart.
Stöv:�Är�hudavlagringar/mjäll�som�sitter�i�hästens�päls
Trav:�En�av�hästens�gångarter.
Vävning:�Med�vävning�menar�man�att�hästen�vaggar�från�sida�
till�sida�under�kortare�eller�längre�tid.�Framdelen�svänger�som�en�
pendel�och�frambenen�utsätts�för�onaturlig�belastning�på�leder�
och�senor�vilket�kan�leda�till�skador.

�� Asteborg�Sara,�Effekten�av�en�aktivitetsboll�på�krubbitning�hos�häst,�s�

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
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�Vad är en hästby för något
En�hästby�eller�hästboende�är�ett�ganska�nytt�fenomen.�Det�är�ett�
samhälle�eller�område�där�de�boende�delar�sitt�hästintresse.�Där�
kan det ingå bostäder, stall, ridanläggning och hagmark. Det finns 
flera sätt att uppföra en hästby på, men en tanke är att man köper 
en�bostad�där�det�ingår�en�äganderätt�i�en�stallanläggning.�Alla�som�
bor�i�byn�har�häst�i�stallet�och�ett�gemensamt�ansvar�för�stallet.�

Idag�har�intresset�för�hästar�blivit�större�och�mark�för�både�bostäder�
och�hästverksamhet�efterfrågas.�Det�planeras�för�hästbyar�i�många�
kommuner�runtom�i�Sverige,�men�få�är�ännu�byggda.�Fördelarna�
med�en�hästby�är�att�få�ett�bekvämt�och�modernt�hästägande,�med�
närhet�till�hästen�men�utan�allt�ansvar�och�alla�kostnader�en�egen�
hästgård�innebär.�

Exempel�på�hästbyar�i�Sverige:
En�av�de�större�hästbyarna�som�planeras�i�Sverige�är�Julmyra�gård�
som�ligger�i�Heby�kommun.�I�Julmyra�planeras�det�för�93�tomter�i�
olika�former.�Man�kan�välja�mellan�en�gård�med�eget�stall,�en�villa�
eller�en�bostadsrätt.�Med�bostadsrätten�följer�stallplats�och�en�andel�
i betesmarken. På området ska det finnas förskola, två mil ridvägar, 
ridhus,�två�ridbanor,�rak-�och�galoppbana,�travbana,�terrängbana�
och en backbana. Idag är de flesta tomterna sålda.

Västerhaninge-söderby, hästby i Haninge kommun: 
Denna�hästby�var�en�av�de�första�som�uppfördes�i�Sverige.�Tanken�
var�en�ny�bebyggelse�omfattande�8�villor�eller�16�parhuslägenheter.�
Hästbyns idé byggde på att de boende skulle ha tillgång till 
hästboxar�i�gemensamt�stall�inom�gångavstånd�från�bostaden�på�
den�redan�etablerade�hästverksamheten�vid�Söderby�Gård.�Tillgång�
till�paddock,�ridytor�och�betesängar�fanns�på�gårdens�domäner.�
Marken�ägdes�av�Söderby�Gård.�Kopplingen�mellan�bostäder�och�
stallverksamheten�var�viktig�för�att�meningen�med�hästbyn�inte�
skulle�gå�förlorad.�Idag�har�de�boende�inget�ägande�i�stallet,�utan�
hyr�en�box�och�betalar�beroende�på�servicenivå.3�,

3� Haninge�Kommun,�
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Vision
Visionen för hästbyn är att det ska bli det ultimata boendet för en 
hästintresserad�person.

För�att�skapa�min�vision�av�ett�hästboende�hade�jag�nog�valt�ett�
annat område än det tänkta från kommunen i Varberg. Detta för att 
utrymmet�är�begränsat�och�för�att�det�idag�är�ganska�svårt�att�ta�sig�
fram med häst i området. De fördelar som däremot finns är att det 
ligger nära Varberg, nära ridcentret Kvarnagården och att det idag 
redan finns hästar i området.  

Min�vision�för�hästbyn�som�område,�liknar�en�hästgård�i�stort�
format,�där�man�känner�en�samhörighet�mellan�bostad�och�stall.�
Tanken�är�ett�samlat�område�med�bostäder�och�stall�som�känns�som�
en�liten�by,�en�blandning�mellan�ett�vanligt�bostadsområde�och�en�
gård�på�landet.�Avstånden�mellan�bostäder�och�stallanläggningen�
skall�vara�kort.�För�att�få�en�fungerande�hästby�krävs�ett�bra�och�
fungerande�samarbete�de�boende�emellan.

Att�ta�sig�runt�i�byn,�mellan�bostad�och�ridanläggningen�skall�
bara�ta�några�minuter�och�vara�lätt,�man�skall�kunna�gå�eller�
cykla. Det måste däremot finnas en möjlighet att ta sig med bil. 
Det måste finnas bilväg fram till stallet, detta på grund av att man 
behöver�kunna�transportera�sin�häst�i�transport�till�och�från�stallet.�
Det�behöver�även�kunna�komma�in�lastbilar�och�traktorer�till�
stallanläggningen�för�transport�av�foder�och�gödsel.�

I området skall det finnas service såsom förskola, mataffär och 
hästsportaffär.�Då�de�boende�kommer�vara�allt�från�barnfamiljer�till�
pensionärer och ungdomar, måste det finnas ett utbud som passar 
många�i�området.�En�av�dessa�saker�är�lekmöjligheter.�För�att�få�
ett�enhetligt�tema�ska�det�vara�en�lekplats�i�en�naturlig�miljö�som�
passar�in�på�landsbygden.�

En�enhetlig�bebyggelse�är�viktig�för�att�få�ett�samlat�intryck.�Man�
skall�kunna�se�att�detta�är�en�speciell�by.�Bostäderna�ska�passa�
in�på�landsbygden�och�på�den�plats�där�byn�byggs.�Detta�för�att�
förankra byn med omgivningen. I hästbyn ska det finnas både villor 
och�bostadsrätter�och�möjlighet�att�ha�sitt�eget�stall�på�tomten.�
Tomtstorlekarna�skall�variera�för�att�tillfredställa�olika�personers�
önskemål.�En�möjlighet�att�kunna�ta�med�och�binda�upp�din�häst�i�
trädgården skall finnas. 

Stallanläggningen�skall�till�form�och�fasad�höra�ihop�med�
bostäderna,�för�att�få�en�enhetlig�hästby.�För�stallanläggningen�har�
jag�tänkt�en�gårdsform�med�två�till�tre�byggnader�som�skapar�ett�
rum�i�mitten�som�kan�nyttjas�för�till�exempel�skötsel�av�hästen.�
Stallet�skall�vara�modernt�och�lättskött�där�både�häst�och�människa�
kan trivas. Allt du behöver skall finnas i stallet, som duschspilta, 
sadelkammare,�tvättrum,�förråd�och�foderutrymme.�Då�det�visat�
sig�att�spridning�av�allergen�till�största�del�sker�av�människor�ska�
det finnas ett omklädningsrum med duschmöjlighet för att minska 
en�spridning.�Stallanläggningen�skall�bestå�av�ridhus,�paddockar,�
hagar�och�parkering�för�bilar�och�transporter.�Stallområdet�är�belyst�
för�att�kunna�användas�maximalt.�Mellan�stall�och�bostäder�snirklar�
sig gröna hagar med vita staket. Det måste finnas tillräckligt med 
hagmark�för�att�tillfredställa�hästens�betes-�och�motionsbehov.�

Ridvägarna�är�väldigt�viktiga.�Man�skall�ha�möjlighet�att�rida�till�
mer än ett ställe. Man skall kunna rida på dagsutflykt eller bara 
en timmes runda. Möjligheten skall finnas att rida på stranden, 
i�skogen,�på�åkern,�i�ridhus�eller�i�paddocken.�För�att�detta�
skall fungera krävs flera olika ridstigar eller flera ridstigar som 
binds�ihop.�Ridvägarna�skall�skapa�rundor�så�man�inte�behöver�
vända�hästen�och�rida�tillbaka�samma�väg�då�detta�kan�vara�en�
säkerhetsrisk�på�grund�av�att�hästarna�ofta�får�väldigt�bråttom�
hem.�Rundorna�skall�vara�lagda�i�vacker�natur.�För�att�få�de�
bästa�förutsättningarna�för�ridvägarna�krävs�ett�samarbete�med�
närliggande�markägare.�
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Förslag�på�hur�en�hästby�skulle�kunna�se�ut.


