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Förslag

Trönninge hästby
Tanken med ett kategoriboende är att man ska ha sin häst på 
gångavstånd från bostaden och kunna kombinera ett genuint 
hästintresse med ett socialt och ekonomiskt samarbete kring 
gemensamma lokaler, betesmarker och utrustning. Fördelarna med 
detta är att få ett bekvämt hästägande som spar tid då man har 
hästen hemma. De boende i hästbyn sköter gemensamt om stallet, 
vilket blir en avlastning mot att ha en egen hästgård. Man har 
tillgång till en ridanläggning och kan träna sin häst hemma. Det blir 
ett alternativ att ha hästen nära hemmet utan att flytta ut på landet 
och köpa hästgård. 

I Trönninges hästby kommer man att bo i ett naturskönt, lantligt 
landskap med närhet till Varbergs centralort och med skrittavstånd 
till Varbergs ridklubb. Hästbyn kommer att ligga i en befintlig 
gårdsmiljö där det finns och tidigare har funnits mycket gårdar 
och lantbruk. Hästbyn kommer att passa för många olika sorters 
hästägare, tävlingsryttaren, fritidsryttaren, barn och vuxna. 

Vy över hästbyn söderifrån
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Alternativa placeringar av hästbyn
Jag tog först fram två olika alternativ till placering av hästbyn. De 
olika förslagen har olika förutsättningar. Jag utgick från att samla 
hela hästbyn på samma sida om Klastorpsvägen för att i största 
möjliga mån undvika att dela byn och ta ut hästar på en trafikerad 
väg.

Alternativ 1 placerades söder om Klastorpsvägen på området 
som idag är öppen åker- och hagmark (se karta s 38). Det skulle 
innebära ett helt nytt område med bostäder och stall. Lanskapet 
i området är öppet med en hög ljudvolym. Kraftledningen och 
Mobäcken löper genom området. Dessa bildar barriärer då de 
har ett skyddsavstånd på 50 respektive 100 meter. Placeringen av 
hästbyn skulle innebära ett nytt stall på ytterligare en plats i ett 
område där det redan finns många stall. Bostäderna skulle ligga 
öppet mot E6 vilket kan bilda en visuell barriär. Inom området 
finns idag inga befintliga vägar.

Positivt:
Nära Kvarnagården
Markägaren är intresserad av att bygga
Slipper passera Klastorpsvägen

Negativt:
Nära nybyggda hus
Barriärer finns
Nära E6:an
Många stall utspridda 

•
•
•

•
•
•
•

Alternativ två placerades norr om Klastorpsvägen och nyttjade det 
befintliga stallet och en större del av det från kommunen tänkta 
området till hästbyn (se karta s. 38). Här är landskapskaraktären 
mer skiftande, det finns både skog, hag- och åkermark. Här skulle 
bebyggelsen knyta an till den befintliga bebyggelse, vilket är bra 
ur planeringssynvinkel. Man fortsätter en naturlig utbyggnad av 
Trönningeby. Här ligger bebyggelsen mer skyddad och lummigt 
inbäddad. Både positivt och negativt är att det finns ett befintligt 
stall och hagmark. Det är bra att man använder de byggnader 
som redan finns, med det kan uppstå konflikter med de befintliga 
häst- och markägarna. I området finns idag mindre grusvägar som 
används i liten utsträckning. Det finns även en allékantad skogsväg 
som leder fram till gården Håla.

Positivt:
Finns befintligt stall
Samlar hästarna till en punkt
Utnyttjar befintliga byggnader

Negativt:
Räcker storleken på stallet?
Orsakar konflikter
Klastorpsvägen skapar barriär

•
•
•

•
•
•
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Alternativ 1 Alternativ 2
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Hästbyns placering
Jag har valt att placera hästbyn norr om Klastorpsvägen med tanke 
på boendemiljö och den befintliga hästgården som finns där. Jag har 
valt att bygga vidare på befintlig bebyggelse med tanke på bland 
annat ekonomi och kommunalt vatten- och avlopp. 

Då det idag finns en befintlig hästgård känns det som en naturlig 
placering för en stallanläggning. Det finns idag ett stall, en paddock 
och hagmark i området. Genom att använda sig av det befintliga 
stallet samlar man alla hästar på samma ställe, istället för att sprida 
ut dem ytterliggare, vilket är bra om man tänker sig en framtida 
utbyggnad av bostäder. Det kan också bli mer accepterat hos 
allmänheten då det redan idag finns hästar där.

Boendemiljön är mer fördelaktig, då man lägger den i anslutning 
till den befintliga skogshöjden( se bild s 40). Detta minskar 
upplevelsen av E6:an och bullret och ger en mer lummig och 
inbäddad atmosfär.

I området går en liten grusväg, det finns även en allékantad grusväg 
som leder fram till den befintliga hästgården Håla (se bilds 40). 

De som äger en del av marken där jag planerat hästbyn har skickat 
in en hemställan om att få bebygga sin mark, däremot vet jag 
inte hur ägaren av hästgården ställer sig till uppförandet av en 
hästby. Ägarna kan vara negativa till hästbyn och då faller idén. 
Ett alternativ är att bygga en helt ny stallanläggning i närområdet, 
vilket kan skapa konkurrens om beläggning av stallplatserna. Ur 
min synvinkel tror jag att ägaren av hästgården tjänar mest på att 
samarbeta med en hästby. 

 

Planförslag över hela hästbyn med omnejd
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Grytvägen

Bef. allén som blir ridväg

Korsningen Grytvägen/Allén

Östra marken som bebyggs Västra marken som bebyggs
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Hästbyns struktur
Jag har tagit fram en struktur över hur hästbyn ska se ut och vad 
den ska bestå av. 

Bostäder 
By-form
Olika sorters bostäder
Gemensam park och lekplats
Olika trädgårdsstorlekar
Hästutrymme i trädgården

Stall
Stall
Paddock
Ridhus
Parkeringsutrymme för uppställning av transporter
Hagar

Ridvägar
Olika sorters ridvägar och slingor
Varierande natur
Väntboxar vid vägöverfarter

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
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Bostäder
Tanken med hästbyn är att bostäderna skall ligga i nära 
anknytning till stallet. I planområdet utpekat för bostäder går en 
väg, Klastorpsvägen, som är mycket trafikerad. Där finns även 
hästgården Håla, och Grönningegården som har boskap sommartid. 
Idag är motorvägen ett starkt inslag i området. Den är synlig 
på långt håll och det är en hög ljudnivå. För att få en så trevlig 
bostadsmiljö som möjligt placeras bostäderna så att man upplever 
en så minimal störning som möjligt från E6:an.
 
Då ett av mina mål är att skapa olika sorters boende och detta även 
är Varbergs kommuns mål har jag valt att planera för villor och 
flerbostadshus. Området skall vara grönt och luftigt, men samtidigt 
ha ett varierande utbud. Mängden bostäder är svårbedömt. För att 
få ett bra samarbete får inte hästbyn bli för stor och för att få en 
fungerande ekonomi och grund att bygga byn på får det inte bli för 
få bostäder. Jag har kommit fram till att ca 15 fristående villor och 
ett flerbostadshus är en bra storlek på hästbyn. I bostadsområdet 
kommer det finnas en kombinerad park och lekplats, detta för att 
skapa en samlingsplats för olika människor. 

Idag är den befintliga bebyggelsen runt om den föreslagna 
hästbyn i gammal stil. De flesta husen är av trä och inspirerade 
av hallandslängor (se bilder längst ner på sidan). Mitt inne i 
Trönningeby är det mycket 70- och 80-talsbebyggelse. Det var då 
Trönningeby växte som mest. Jag har med tanke på omgivningen 
tänkt att husen skall inspireras av hallandslängor för att passa in 
i den omgivande bebyggelsen. Villorna ska vara av varierande 
storlek och tomtstorlek. Tomterna skall överlag vara ganska stora 

för att få ett luftigt, lantligt och grönskande område. Husen ska 
vara byggda i trä och ha en enhetlig färgsättning. Bostäderna 
skall terränganpassas där det behövs. Alla husen har garage eller 
parkeringsplats på tomten.

Marken som används till bostäderna är idag till största delen 
hagmark och en liten del skog (se bilder s 40). Marken ligger 
utmed Klastorpsvägen och i skydd bakom den skogsbeklädda 
höjden. Jag har valt att utgå från den befintliga infrastrukturen 
i området och behållit de vägar som finns. Två nya lokalgator 
anläggs från Grytvägen till de nya bostäderna. För att ta sig in till 
området kör man in på Grytvägen från Klastorpsvägen.

Bostadsrättshuset:
Flerbostadshuset skall vara inspirerat av ett radhusboende för att 
passa in i miljön. När man bor i lägenhet ska man få en känsla 
av att man bor i en liten villa. Huset består av två våningar där 
bottenplanen har fyra lägenheter på ca 100 kvm med en mindre 
tillhörande trädgård. Övre plan har av 5 stycken lägenheter med 
stora balkonger. Det ska finnas en gemensam trädgård för alla 
lägenheter. Idag finns det intresse från ridgymnasiet att ha några 
lägenheter till sina elever. Detta skulle de övre lägenheterna kunna 
användas till. 
 
Då detta är en hästby skall det finnas roliga detaljer för hästen. 
Man skall till exempel kunna rida hem till sitt hus. Därför skall en 
hästyta kunna anordnas i trädgården, där man tex kan binda upp sin 
häst tillfälligt.

Grönningegården Hus nära planområdet Bostadshus vid gården Håla Hus nära planområdet
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Planförslag
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Förslag till hur bostäderna kan se ut
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Vy österifrån in i området

Vy från nordväst över hela hästbyn
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Stall
Då det idag finns ett befintligt stall i området med rasthagar, är 
detta en bra start i hästbyn. 

Det finns två alternativ för stallet:
Det ena är att man använder sig av det stall som finns idag, hästbyn 
hyr av gårdens ägare, alternativt att gården köps loss.

Alternativ två är att ett nytt stall byggs och att de båda stallen 
samsas om gemensamma utrymmen för att utnyttja det som finns 
idag.

Då det idag i det gamla stallet finns 22 boxar, och där står fyra 
stycken hästar innebär detta 18 lediga boxar. I planförslaget finns 
det 15 villor och ett flerbostadshus på 9 lägenheter. Det blir 24 
boxar. Eftersom det visat sig bland annat genom enkäten att flera 
personer skulle vara intresserade av att ha mer än en häst, får 
man räkna med några extra boxar. Det finns alltså i dagens läge 
inte plats för det antal hästar som kommer att rymmas i byn i 
det befintliga stallet. Det bästa alternativet som jag ser är därför 
att det byggs ett nytt stall till hästbyn. Sedan samarbetar de två 
stallen med gemensamma utrymmen som foderutrymme, förråd, 
ridhus, paddockar osv. Förslaget kan vara att ridhus och paddock 
tillhör hästbyn och att hästgården hyr in sig i ridanläggningen.
Ett anläggningskort kan ordnas för anläggningen så att andra 
ryttare kan hyra in sig, vilket ger en inkomst till hästbyn. 
Stallanläggningen bör i denna storlek organiseras i någon form. Jag 
anser att en styrelse bör utses som sköter ekonomi, regler och kallar 
till möten för anläggningen.

Placeringen av stallet i hästbyn kräver noggran planering. 
Anläggningen måste ligga inom nära gångavstånd från bostaden 
för att skapa en bykänsla. Sedan måste ändå avståndet vara rimligt 
med tanke på skyddsavstånd. Då detta är ett kategoriboende för en 
hästintresserad människa som själv skall ha häst är inte 

ett skyddsavstånd av stor vikt inom området. Enligt min 
enkätundersökning ville alla ha stallanläggningen på nära 
avstånd och nästan ingen tänkte på allergier eller lukt. De senaste 
forskningsrönen från Lena Elfman och Greta Smedje visar att en 
normal spridning av allergen är 50 meter. I och med detta tycker 
jag att ett avstånd på ca 100 meter vore lämpligt. 

Hästbyn kommer att ligga i en befintlig gårdsmiljö där det finns 
och tidigare har funnits mycket gårdar och lantbruk. Jag har därför 
valt att utforma ett stall i vinkel för att det ska passa i en gårdsmiljö 
och i landskapet. Detta ger en gemytlig miljö och en del skydd mot 
ljud och blåst och eventuellt möjlighet att avskärma hästlukt och 
hästallergen. Stallanläggningen ska även till form och fasad höra 
ihop med bostäderna, för att få en enhetlig hästby. 
Jag har valt att ha en långsmal stallbyggnad, detta för att få ett 
ljust stall och en lugnare miljö för hästarna pga att de får färre 
hästgrannar. Det kommer vara två boxrader som löper längs 
ytterväggarna där alla boxar har ett öppningsbart fönster. Stallet 
ska vara modernt och lättskött. Allt som man behöver såsom 
duschspilta, foderutrymmen, omkläddningsrum, förråd och 
sadelkammare skall finnas. En paddock och ett ridhus skall ingå i 
anläggningen. En parkeringsyta för bilar och hästtransporter finns 
i anslutning till stallet. Stallanläggningen skall vara upplyst för att 
kunna nyttjas maximalt året runt. 

En anledning till att skall bygga ett nytt stall är för att locka köpare 
till byn. När man väljer att investera i att köpa en bostad i hästbyn 
förvänatar man sig en bra bostad och ett bra stall. 

Då antalet hästar ökar behöver också hagmarken utökas. Under 
betessäsongen bör det gå en häst per halvt hektar. I förslaget utökas 
hagmarken till 15 hektar.
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Gården Håla, befintligt stall
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En av ingångarna till stallet Perspektiv inifrån stallet

Perspektiv över stallet
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Grönstruktur
Idag består stora delar av hästbyns område av åkermark och 
hagmark. Det finns en skogsbeklädd höjd norr om den befintliga 
hästgården Håla. Denna höjd skall bevaras i största möjliga mån, 
då den ger bullerskydd och minskar påtagligheten av motorvägen.
Det finns vegetation runt gården Håla som skall försöka bevaras, då 
detta ger ett lummigt och inbäddat intryck.
Allén längs grusvägen som går fram till hästgården sparas som 
GC- och ridväg, som en länk mellan bostäder och stall. Träd och 
gärdesgårdar som finns i området sparas i största möjliga mån, 
för att behålla områdets karaktär och för att mycket mark runt 
omkring är öppen. I den Nordvästra delen av planområdet finns 
en skogsdunge som bevaras då det idag är ett alkärrsområde och 
mycket fuktigt där. 

Norr om alkärrsområdet placeras en kombinerad park och 
lekplats, som skapar en samlingsplats för människorna i hästbyn 
och omkringliggande bebyggelse. Anledningen till att jag väljer 
en kombinerad park och lekplats är för att kunna tillfredställa 
människor i olika åldrar med en gemensam samlingspunkt vilket 
förhoppningsvis leder till att den utnyttjas i större utsträckning. Då 
det ligger ett ålderdomshem precis brevid parken skall denna även 
vara en plats för dem. Parken skall vara lantligt inspirerad för att 
passa in i miljön. Det anläggs en gångväg från bostadsgatan till 
lekparken. 

Längs de nya gatorna i bostadsområdena planteras träd för att 
skapa en samhörighet med befintliga vägar som idag är kantade av 
mycket träd.

Allén till Håla Ängen där bostäder föreslås Hagmarken brevid allén Höjden bakom HålaStenmurar som föreslås bevaras
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Ridvägar
Idag finns det dåligt med ridvägar i Trönninge och därför krävs det 
en helt ny infrastruktur inom detta område för att få en fungerande 
hästby. För att nå upp till visionen om ridvägar krävs stora insatser, 
vilket kanske inte är möjligt i Trönninge då mycket av marken 
runt hästbyn idag är brukad odlingsmark. Ett samarbete med 
markägarna är därför ett måste för att få säkra och fungerande 
ridvägar.

I Hanna Elgåkers, doktorand på SLU Alnarp, examensarbete, 
”Planering för tätortsnära ridning - mer än bara ridhus”, ger hon 
förslag på säkrare övergångar vid järnvägar med väntboxar. En yta 
som stängslas in där man kan rida runt tills det är fritt att gå över. 
Detta tycker jag är en väldigt bra och säker lösning att tillämpa vid 
mer Klastorpsvägen. Förutom vid Klastorpsvägen går ridvägarna 
på små vägar eller stigar som ur säkerhetsynpunkt är bra.

Jag har valt att utgå från den befintliga strukturen av stall i 
området och bundit ihop dem med en ridväg (se kartor s 51). 
Detta för att kunna ta sig runt mellan de olika stallen och för att 
kunna få en ridslinga. Jag har i denna ridslingan valt att bygga 
vidare på de ridvägar som finns idag. För att kunna använda 
marken öster om E6:an tecknas ett markägaravtal och ridväg 
anläggs fram till tunneln under motorvägen. En del av ridvägen 
går på Kvarnagårdens mark även där uppförs markägaravtal 
eller samarbete med dem då det finns intresse från deras sida för 
ridvägar. Ridslingorna går dels på nyanlagda vägar och dels på 
befintliga vägar. Överallt där ridslingorna går krävs samtal med 
markägare, boende och markägaravtal. 

Eftersom det finns ett begränsat antal ridvägar har jag valt att 
anlägga en kortare ridslinga i skogen brevis hästbyn. Detta blir 
en bana på ca 2 km i kuperad terräng, för till exempel fram- och 
avskrittning eller galoppträning. Banan skall vara upplyst så den 
kan nyttjas hela året.

Vem som sköter och anlägger ridvägarna är en fråga som måste 
lösas. Jag anser att hästbyn och eventuellt Kvarnagården, då de har 
en stor verksamhet, är de som borde uppföra ridslingan. Hästbyn 
borde ha det yttersta ansvaret för skötseln av ridvägarna. Om man 
arrenderar mark till ridvägarna kan man även avtala in en skötsel 
av ridvägarna hos markägaren.

Man kan inte förbjuda ryttare att använda en ridslinga, men 
däremot kan man gå ihop med stall i området, som förmodligen 
kommer bli användare av ridslingan framöver, för att dela på 
skötsel och kostnader.

Ridvägar som anläggs:
•	 Ridväg som binder ihop de olika stallen i området, på 

nyanlagda ridvägar och på en del befintliga vägar
•	 Kortare Galoppbana/skrittbana
•	 Ridväg till andra sidan E6
•	 Markägaravtal ordnas - samarbete med bland annat 

kvarnagården
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Förslag ridvägar Hästgårdarna i området
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Kommunikationer/Trafiklösningar

Åtgärder:
Trafiklösning på Klastorpsvägen, dels för att underlätta för 
ridvägen och dels för att minska risken för olyckor.
Bygga väntboxar vid övergången för hästarna
Cykelväg längs den enskilda vägen 
Cykelväg genom Trönningeby
Skyltar som informerar om hästtätt område

Hela hästbyn är lagd intill Klastorpsvägen. För att minska 
hastigheten på vägen och för att öka trafiksäkerheten görs en 
trafiklösning. Hastigheten sänks, farthinder anläggs och skyltar 
sätts upp som informerar och uppmanar till försiktighet då det är 
ett hästtätt område. Den anlagda ridvägen korsar Klastorpsvägen 
och skyltar bör därför sättas upp överallt där den korsar eller går 
på bilväg för att informera andra trafikanter om att det finns hästar. 
Om man uppför en hästby krävs ett säkerhetstänkande. Väntboxar 
byggs därför vid överfarten vid Klastorpsvägen (se förslag nedan). 

•

•
•
•
•

Cykelvägen som idag leder från Varberg fram till korset mellan 
Lindbergsvägen och Pilgatan, föreslår jag dras genom hela 
Trönninge. Från denna cykelväg kan man då ta sig säkert till 
hästbyn, via Grytvägen. Ett förslag är att använda den enskilda väg, 
som föreslås som ridväg, även till cyklister (se bild s 53). Denna 
vägen är idag en grusväg som används som bilväg för de boende 
längs vägen. Vägen är också populär att promenera på och en del 
rider där redan idag.

Busshållplatsen ligger idag vid Lindgårdens äldreboende, vilken 
ligger nära hästbyn.

Förslag på väntbox
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Klastorpsvägen Den enskilda vägen

Karta över gång- och cykel väg och busshållsplats
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Samrådsämnen
För att ta reda på hur hästbyar har tagits emot hos invånare i andra 
kommuner har jag tagit hjälp av Falkenbergs kommun som håller 
på att planera två stycken. I deras programsamråd från en av 
hästbyarna har det inkommit synpunkter från bl a allmänheten och 
central och regionala instanser. 

Skyddsavståndet har varit en fråga som kommit upp, där många 
anser att 200 meter, som kommunen satt, är för lite. I de befintliga 
områdena runt omkring finns det familjer med allergier som är 
oroliga. Det har planerats för ett 30-tal bostäder vilket har ansetts 
för mycket. En annan fråga som kommit upp är vid vilken tidpunkt 
man ska uppföra hästanläggningen, innan, under eller efter 
bostäderna är sålda. I närområdet finns en oro för ett ökat antal 
skadedjur och insekter.

Miljö och hälsoskyddsnämnden ser det som en förutsättning för 
hästbyn att alla bostäder är delägare i stallanläggningen.

Det har inkommit flera yttranden om att ridvägarna bör studeras 
vidare då de anses bristfälliga. Det finns inga naturliga ridvägar 
utanför planområdet. 
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Markkonflikter
•	 Gården Håla och dess mark + konflikt med befintliga 

hästägare
•	 Åkern som tas till hagmark
•	 Ridvägar på åkermarken
•	 Ridvägarna på andra sidan E6
•	 Ridningen på enskild väg
•	 Marken ovanför himleån
•	 Husägare runtomkring- allergi och lukt

Många av de synpunkter och problem som framkommit i 
Falkenbergs kommun är liknande de jag haft i Trönninge. 
Skyddsavståndet är en fråga som kan orsaka konflikt. I 
Trönninge ligger de flesta befintliga hus mer än 200 meter från 
stallanläggningen, vilket minimerar risken för konflikter avseende 
allergier och skyddsavstånd. Bostäderna inom hästbyn ligger 
minst 100 meter från stallanläggningen vilket jag anser är fullt 
tillräckligt. När det gäller antalet bostäder har jag valt 15 villor och 
ett flerbostadshus, vilket blir ett 20 tal hästar, vilket jag anser är 
lagom.

En potentiell konflikt i planförslaget kan vara den nya 
stallbyggnaden som uppförs i anslutning till den gamla. Den 
åkermark som görs om till hagmark kan leda till konflikt med de 
två markägarna. För att klara ett ökat antal hästar behövs dock mer 
hagmark. Stora delar av ridvägarna är lagda på åkermark eller i 
kanten av befintlig åkermark, detta kan orsaka konflikt då man tar 
en bit av marken i anspråk. De boende som bor längs den enskilda 
vägen kan också ha synpunkter på ett ökat antal hästar. 

Jag har jobbat med att minska markkonflikten så mycket som 
möjligt. Bostäderna är anlagda på mark som är kommunal eller 
som ägs av en markägare som är intresserad av att bygga bostäder. 
Ridvägarna är lagda längs med Mobäcken och kanterna av 
åkermarken för att göra så lite påverkan som möjligt, på befintliga 
grusvägar samt på Kvarnagårdens mark där det delvis redan finns 
ridstigar. Den befintliga hästgården får genom hästbyn tillgång till 
en ridanläggning vilket kan gynna dem. Karta över potentiella markkonflikter
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Knyta bostad till stall
Min första tanke var att uppföra hästbyn som en 
gemensamhetsanläggning. Det finns olika aspekter som är bra 
med de olika tillvägagångssätten för att knyta bostaden till 
stallanläggningen. I en gemensamhetsanläggning är fastigheterna 
knutna till anläggningen vilket betyder att man genom sin 
bostadsfastighet får en ägandedel i stallanläggningen. Detta 
säkerställer de som bor i området, då det tydligt framgår att det 
ingår en ägandedel i stalldelen. En negativ aspekt är att man inte 
kan knyta bostadsrätter till anläggningen, vilket även gäller för 
servitut. Skulle det bara finnas villor i hästbyn tror jag det bästa 
alternativet vore en gemensamhetsanläggning.

Jag anser att det bästa alternativet för Trönninge hästby är att bilda 
en ekonomisk förening. I en ekonomisk förening går det att ansluta 
alla sorters upplåtelseformer, vilket är bra då det i hästbyn både 
finns bostadsrätter och villor. Det kan vara svårt att ha en blandning 
av villor och bostadsrättslägenheter. Med bara bostadsrätter skulle 
en del av månadsavgiften gå till hästanläggningen, men när man 
köper en villa betalar man ingen avgift. De boende skulle kunna 
betala en medlemsavgift eller månadsavgift till anläggningen. En 
annan lösning är att villorna också blir bostadsrätter. 
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Framtida scenario
En framtida utbyggnad av hästbyn kan tänkas ske på flera olika 
sätt. Ett förslag är en fortsatt utbyggnad åt nordöst inom det 
idag utpekade planområdet från Varbergs kommun för hästbyn. 
Ett annat förslag är en utbyggnad söderut på marken sydöst om 
Grönningegården, söder om Klastorpsvägen. Här har markägaren 
tankar på att bygga bostäder, vilket kan leda till att det blir en trolig 
utveckling. Om man fortsätter hästbyns utbyggnad ditåt måste man 
lösa problemet med att Klastorpsvägen delar byn. 

Ett annat scenario är att det byggs bostäder som inte tillhör hästbyn 
vilket kan innebära en konflikt med hästbyn eftersom den ligger 
så pass nära. Det kan även bli en risk för hästbyn om ”vanliga” 
bostäder uppförs nära hästanläggningen. Detta om de boende i de 
nya bostäderna klagar på djurhållningen t.ex. att gödslet luktar eller 
barn bli allergiska. Då kommer miljö och hälsoskyddsmyndigheten 
göra en bedömning  om djurhållningen medför en risk för 
människors hälsa. Om det bedöms så kan det gå så pass långt att 
djurhållningen förbjuds. Ett nytt bostadsområde som inte tillhör 
hästbyn kan därför påverka möjligheten till djurhållningen i 
framtiden.

Möjliga utbyggnadsområdet
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Diskussion
Jag fick som förslag av Varbergs kommun att planera en hästby, 
som de har planer på att uppföra, som examensarbete. Jag 
utgick därför från deras grundtankar och material. De hade i sin 
fördjupade översiktsplan pekat ut ett område som var lämpligt för 
ändamålet och det var där jag startade. Jag har sedan analyserat 
flera möjliga alternativ till placering av hästbyn. Jag kom fram till 
att den bästa lösningen var att placera hästbyn i anslutning till den 
befintliga hästgården som finns i området, med tanke på boende- 
miljö, att samla hästarna till en punkt och för att minimera riskerna 
för konflikter med de omkringboende.

Jag vet inte hur ägaren av hästgården Håla ställer sig till hästbyn. 
Ägaren är en viktig pusselbit i planerandet. Om de ställer sig 
negativa till planen blir det nästan omöjligt att förlägga hästbyn där 
jag valt att placera den.

Det finns flera problem med hästbyar. Ett av de stora problemen är 
att hitta mark som fungerar för ändamålet. Hästar behöver mycket 
utrymme. Det optimala stället är en tätortsnära, lantlig miljö. Detta 
på grund av att många vill bo tätortsnära, samtidigt som hästen 
behöver utrymme. Man måste vid planerandet av hästbyar väga 
hästintresset mot ”vanlig” utbyggnad. 

Ridslingor är en annan viktig faktor för om området är lämpligt 
för en hästby. Finns det inte lämplig mark för ridande kan det bli 
stora konflikter med grannarna. Det kan även innebära ett svårsålt 
område då ridvägarna ofta är högt prioriterade hos hästägare.

Skyddsavstånd är en annan viktig fråga. Det gäller att skapa en 
minimal störning för de boende runtomkring hästbyn så att inte 
konflikter uppstår. Idag har det med nya forskningsrön visat sig 
att hästallergen inte sprider sig så lätt som man tidigare trott. 
Boverkets rekommendation för skyddsavstånd är 500 meter medan 
den senaste forskningen visar att allergenet sprider sig ca 50 meter.

Kostnaden är en av de saker som avgör hur mycket man kan 
anlägga i byn. Blir priset för högt för stall och bostad kan det bli 
svårt att få personer att bosätta sig där. En av tankarna med hästbyn 
är att få ett billigare och enklare hästägande. Ett annat problem är 
när stallanläggningen skall uppföras. Skall det ske innan, under 
eller efter säljandet av bostäder. Vad händer om ett stall står färdigt 
innan husen är sålda och bara ett fåtal hus sedan blir sålda?  Det 
kan då bli ett dyrt stall för de som bor där. Jag tror det bästa är att 
sätta en gräns för hur många bostäder som skall vara sålda innan 
stallanläggningen byggs så att inte föreningen sätter sig i en svår 
ekonomisk situation.

Hästar kräver mycket utrymme vilket man måste vara väldigt 
medveten om. Planerar man mycket utrymme åt hästbyn 
skapar det i sin tur mindre konflikter med omgivningen och ger 
förhoppningsvis ett mer accepterande hos befolkningen. Jag tror 
ett vanligt fel vid försäljning av små hästgårdar är bristen på mark 
för bete och ridning. En positiv sak jag ser med satsandet på hästar 
är att hålla ”landet” vid liv, då jordbruken blir färre och större kan 
hästar vara bra för att hålla landskapet öppet.

Jag har under arbetets gång insett att det krävs en noggran 
planering för att få hästbyn att fungera. Jag har insett vikten av att 
marken runt omkring hästbyn ska lämpa sig för ridning, då brist på 
ridvägar kan orsaka mycket stora problem.
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Slutord
Det har varit väldigt roligt att jobba med detta projekt för att jag 
fått sätta mig in i en planering som inte är så utvecklad ännu och 
för att jag fått användning av mina hästkunskaper. Jag har lärt mig 
mycket och upptäckt det stora intresset för hästbyar  i många av 
Sveriges kommuner, vilket var en glädjande överraskning.

Jag tycker att idén med hästbyar är väldigt rolig och bra. Om det 
i praktiken är lika enkelt är en annan fråga. Jag tror det kommer 
att planeras mer för hästboende och gårdar i Sverige. Hästsporten 
är stor och det kommer att krävas en mer noggrann planering för 
hästen framöver för att inte orsaka konflikter. 
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Hästby 

Jag heter Emma Gustavsson och studerar mitt femte år fysisk planering. Det innebär att jag 
planerar samhället, ofta får vi titeln Planeringsarkitekt.  
Jag håller nu på med mitt examensarbete där jag planerar en hästby i Trönninge, Varbergs 
kommun. En hästby bygger på att de boende har tillgång till hästbox i ett gemensamt stall 
inom gångavstånd från bostaden. Detta är ett skolprojekt som inte ska förväxlas med 
kommunens arbete, men mitt arbete kommer att presenteras för Varbergs kommun som har 
planer på att eventuellt bygga en hästby. För att kunna göra ett så verklighetsbaserat och bra 
förslag som det går så skulle jag vara väldigt tacksam om du vill svara på min enkät.  

Ålder:  

Äger du en häst? 

Skulle du kunna tänka dig att flytta till hästby (även om du idag inte äger en häst)? 

Stallanläggningen kommer troligen utformas som gemensamhetsanläggningar, vilket innebär 
att varje fastighet har en ägandedel i stall, ridhus och rasthagar. Detta kräver samarbete och 
engagemang de boende emellan, är detta något ni kan tänka er? 

Vad för sorts bostad skulle du vilja bo i, villa, lägenhet eller bostadsrätt? 

Vill du ha en trädgård? Är i så fall tomtstorleken viktigt för dig? 

Hur nära bostaden skulle du vilja att stallanläggningen skulle ligga?  

Skulle hästlukt och allergirisk vara något du skulle fundera över?  

Om du äger en häst som du sedan säljer, skulle du vilja bo kvar i hästbyn då?  

Skulle du vilja att husen var utformade på ett speciellt sätt invändigt? 

Skulle det räcka med en boxplats för dig, eller vill du ha fler hästar? 

Är det viktigt med kollektivtrafik och cykelnät till området? 

Skulle en lekplats eller park i bostadsområdet vara viktigt för dig? 

Övriga tankar eller synpunkter:  

Tack för hjälpen! 

Emma Gustavsson 
Mob: 073-945 96 40 
emgu03@student.bth.se 
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