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Abstract

Abstract

When the purpose is to create an illustration plan for a new neighbourhood there are 
lots of things to think about. In this report follows a description of the three different 
plan modells SCAFT/TRÅD, garden city and ekological planning. SCAFT is a 
planning model that were used in the 1970s. It contains proposals how to make the 
traffic enviorment safer. TRÅD replaced SCAFT in 1982 and it contains also advices 
how to make the traffic enviorment safer. Garden city was an expression witch was 
invented in the late 1900th century by a man named  Howard Ebenezer. This way to 
plan a city is about creating buildings in a reasonable size where every house has its 
own garden. There is beyound this several other qualitys specific for garden citys. 
When it comes to ecological planning the lack of obvious choises of inspiration 
models is overwhelming. Many citys applys part of the ecological thinking but few 
uses the whole concept.

The territory that this report is about is geographicly oriented in the northeast of 
Varberg in the outskirts of a village called Trönninge. The territory has earlier bean 
used for agriculture purposes. During the process of making the illustration plan 
models over this property the topografic condition has been payed attention to. All 
three of the illustration planpreposals has been gone througt seperatly to acive the 
caracter of its inspiration model. The area of a nursury school with a land 
recomondation of 5000 m² exists in all three proposals.

During the planning accordig to SCAFT/TRÅD adaptation of its traffic planning 
solution has been used as far as it is possible. The final proposal contains a relatively 
separated plan where the different areas has its own caracter concerning building 
types. The illutsration plan proposal with inspiration collected from the garden city 
contains a much more mixt building planning but it contains a more pronounced 
quarter fealing than the other proposals. In the proposal inspierd by ecological 
planning the point of the compass determined the location of the buildings. The best 
location to receive the most sun as possible is east-west whith one of the buildigs 
longest sides facing the south.

To be abel to understand the illusration plan proposals better they nead to be 
reachable when the description is overviewd. The area has a couple of geographic 
deviation in form of two cliffs wich create intresting conditions and has been keept 
intact in all three of the illustation plan proposals.

  

iii



Sammanfattning

Sammanfattning
När ett nytt bostadsområde ska planeras finns oändligt mycket att ta hänsyn till. I 
denna rapport följer en genomgång av de tre olika planeringsmodellerna 
SCAFT/TRÅD, Trädgårdsstad och ekologisk planering. SCAFT är en 
planerigsmodell som började tillämpas på 70-talet. Den innehåller förslag till hur en 
säkrare trafikmiljö ska kunna skapas. TRÅD ersatte 1982 Scaft och innehåller också 
råd till hur trafikmiljön ska bli säkrare. 

Trädgårdsstad var ett uttryck som myntades i början på 1900-talet av en man vid 
namn Howard Ebenezer. Detta sätt att planera städer handlar om att skapa hus i rimlig 
skala där samtliga hus har egen trädgård. Det finns utöver detta ett flertal andra 
egenskaper specifika för trädgårdsstäder. När det gäller ekologisk planering finns inte 
lika många självklara val att ha som förebild. Många platser tillämpar delar av det 
ekologiska tänkandet men få använder alla aspekter. 

Det markområde som är aktuellt i denna rapport ligger nordöst om Varberg i kanten 
av ett litet samhälle som heter Trönninge. Marken har tidigare varit jordbruksmark. 
Vid framtagande av illustrationsplanförslag över detta område har gällande topografi 
beaktats vid varje plan. Alla förslagen har bearbetats vart och ett för sig för att erhålla 
en prägel som visar från vilken planeringsmodell det härstammar. I samtliga 
illustrationsförslag har platsen för en förskola varit given markåtgången till denna är 
5000 m² .

Vid planerandet av illustrationsförslaget enligt SCAFT/TRÅD har stor vikt lagts vid 
att försöka använda de trafiklösningar dessa innehåller. Det slutgiltiga förslaget består 
av en relativt uppdelad plan där olika områden har sin speciella karaktär beträffande 
byggnadstyp. Illustrationsförslaget med trädgårdsstaden som inspirationsmodell 
innehåller mer bladad bebyggelse. Detta förslag innehåller mer markant 
kvatersindelning än de båda andra. I det förslag där den ekologiska planeringen stått 
som modell har lokaliseringen av byggnaderna i öst-västlig riktning alltså så att 
långsidan hamnar åt söder varit det mest väsentliga. 

För att kunna förstå förklaringen av illustrationsförslagen bör dessa finnas till hands 
när beskrivningen om respektive förslag genomläses. Området har ett par topografiska 
avvikelser i form av två bergsknallar. Dessa skapar spännande 
planeringsförutsättningar och har bevarats intakta i samtliga förslag.

Nyckelord

Bostadsplanering, Scaft, TRÅD, Trädgårdsstad, Ekologisk planering, 
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Inledning

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Varbergs kommun ligger i den norra delen av Halland mitt emellan Kungsbacka och 
Falkenberg. I kommunen finns stor variation i naturen med allt ifrån lummiga skogar 
med stora inslag av bok till kargt kustlanskap med klippor och typisk återhållsam 
vindpinad växtlighet. Det finns också ett flertal möjligheter till salta bad och andra 
vattenrelaterade verksamheter. 

De senaste åren har fler och fler människor sökt sig till Varbergs kommun i synnerhet 
själva staden och de kringliggande områdena. För närvarande bor det ca 56000 
människor i kommunen varav ca 27100 i staden. För att möta den ökade efterfrågan 
på hyresrätter, bostadsrätter och tomter undersöker Varbergs kommun intensivt 
markområden där bebyggelsen kan förtätas eller nyexploateras. Kommunen har därför 
beslutat att ta fram ett förslag på hur en eventuell förtätning skulle kunna se ut för ett 
markområde beläget i nordvästra delen av staden ca 3 km från centrum i ett litet 
samhälle som heter Trönninge. Utformandet av detta förslag för detta område kan ses 
som ett första steg mot en förtätning av bebyggelsen här. Området i fråga är beläget i 
en sydsluttning och har tidigare fungerat som jordbruksmark.    

1.2 Syfte och mål
Syftet med denna rapport är att framställa förslag på hur en illustrationsplan för detta 
område skulle kunna se ut samt undersöka olika planeringsmodeller och deras 
tillämpningar. Området i fråga är omkring 10 hektar stort varav ca: 6,9 hektar är 
byggbar mark. Området skall inrymma bostäder av olika slag och med olika 
upplåtelseformer. De upplåtelseformer som kan komma ifråga är äganderätter, 
bostadsrätter samt hyresrätter i form av villor, parhus, kedjehus samt flerbostadshus. 
Det är även tänkt att området ska inhysa en förskola med 3 stycken avdelningar på 
sammanlagt 5000 m². En önskvärd placering av denna förskola finns redan angiven i 
Trönninge med omnejd (fördjupad översiktsplan)[1]. 

1.3 Avgränsningar
Planerandet av ett nytt bostadsområde på jungfrulig mark består av många 
deluppgifter. Detta examensarbete behandla hur den fysiska planeringen skall lösas. 
Denna rapport kommer inte att behandla saker som el, avlopp, eller värme. Den 
kommer inte heller att behandla själva utformningen av husen eller byggnadernas 
höjder eller taklutningar. Rent geografiskt begränsas detta område i söder av en väg 
(Pilgatan) i öster av befintlig bebyggelse, åt norr av en brant sluttning upp mot berget 
Trönningebjär och västerut av ett tänkt industriområde samt en omdragning av den 
befintliga vägen. Vägens sträckning ändras så att en undergång under järnvägen 
(Varberg-Borås) skall kunna göras möjlig i framtiden. Planeringen av detta område 
begränsas också delvis av hur markområdet ser ut rent topografiskt med två 
bergsknallar belägna i nordväst på området. 
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Inledning

1.4 Disposition
Del 2 av denna rapport börjar med en genomgång av de teoretiska 
planeringsmodeller som tillämpats under framställandet av denna rapport. Del 3 
Inventering omfattar en beskrivning av hur området ser ut i dag med tillhörande karta 
och bilder. I avsnitt 4 Analyser av planer redogörs för hur planeringsförslagen 
utvecklats under tidens gång. Här följer också en genomgång av de hustyper som 
använts. En genomgång av förutsättningarna för bullerberäkningen behandlas också 
här. I 5 Slutgiltiga planförslag presenteras de olika planeringsförslagen i tur och 
ordning med tillhörande bilder. Rapporten avslutas med 6 Slutsatts och diskussion. 
Varpå referenser och bilagor följer.
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Teoretiska planeringsmodeller

2 Teoretiska planeringsmodeller
Genomförande och resultatdelen av denna rapport är uppbyggd kring tre olika 
inpirationsmodeller. Dessa är 1 SCAFT/TRÅD, 2 Trädgårdsstad, 3 Ekologisk 
planering. Här följer i tur och ordning en teoretisk beskrivning av dessa. Eftersom 
TRÅD 1982 ersatte Scaft finns det många likheter i dessa råd. 

2.1 SCAFT
För att skapa säkrare vägar med mindre olyckor presenterades 1968 en utredning 
gjord av Chalmers tekniska högskola. Denna kallas för SCAFT vilken innehåller 
riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet. Där SCAFT står för 
Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för forskning om Trafiksäkerhet. 

SCAFT 1968 utgår ifrån fyra allmänna principer, biltrafiknätets utformning, 
gångtrafiknätets utformning och cykel och mopedvägars utformning. 

Allmänna principer Genom att minska antalet konflikter och öka samspelet mellan 
dem som befinner sig i trafiken uppnås trafiksäkerhet. För att underlätta detta samspel 
behövs planering av hur de olika komunikationsnäten ska se ut och samverka. 
Verksamheter som bidrar till ökad trafikmängd bör placeras på ett sådant sätt att 
störande trafik och trafikstockningar undviks. Vid korsningar mellan olika trafikslag 
bör det om möjlighet finns planskiljda korsningar tillämpas. Om detta inte är möjligt 
går det att tillämpa tidsskiljda korsningar med exempelvis trafikljus.

 Det bör vara så lätt som möjligt att överskåda och orientera sig i trafiken och i största 
möjliga mån ska överraskningsmoment undvikas. Trafiknätet ska om möjligt utformas 
så att de olika trafikslagen separeras och att samtliga använder det trafiknät utformat 
för rådande trafikslag. Målpunkters placering bör också de anpassas till trafiknätets 
planering. Det är önskvärt att det så enkelt som möjligt går att nå sin målpunkt inom 
det egna trafiknätet. Förbindelser med lägre framkomlighet ska helst göras så korta 
som möjligt. Skolor, lekplatser, butiker och busshållplatser bör gå att nå via gångnätet 
utan att korsa större vägar. Parkeringsplatser ska om möjligt vara belägna mellan gata 
och hus. Vid planering av vägar bör också betänkas att trafikanterna ska ges fri sikt i 
så stor utsträckning som möjligt och att en tänkt olycka eller olyckstillbud ska få så 
lindriga konsekvenser som möjligt.

Biltrafiknätets utformning. Trafik som inte har sin målpunkt lokalt ska ledas förbi 
området på speciellt utformade leder. I ett tätortsvägtrafiknät bör finnas vägar med 
olika klassificeringar. Följande vägar bör finnas, -primärled är förbindelsen mellan 
olika tätortsdelar samt mellan tätortsdel och fjärrled. -sekundärled leder trafiken inom 
tätortsdelarna samt sammanlänkar dessa med primärlederna. -matarleden leder 
trafiken inom grannskapsenheterna och mellan grannskapsenhet och sekundärled. 
-gata leder trafiken från matarleden till målet inom grannskapsenheten. Gatan leder 
även fram till parkeringsplatser och tomter. 

3



Teoretiska planeringsmodeller

Varje typ av led kräver skyddszoner för att öka trafiksäkerheten dessa är följande 25 
meter vid fjärrleder och primärleder, 10 meter vid sekundärleder, 5 meter vid 
matarleder och 3 meter vid gator. Denna utformningsstandard bör följas så att 
enhetlighet uppnås. Möjliga konflikter i gaturummet undviks genom åtgärder som 
signalering kanalisering eller planskildhet. För att underlätta för bilister i korsningar 
bör 3-vägskorsningar väljas framför 4-vägskorsningar och speciella filer för 
svängande trafik bör anordnas. Det bör finnas möjlighet att överblicka hur hela 
korsningen ser ut och möjlighet att upptäcka människor som vill korsa vägen vid 
eventuella övergångställen. Det bör märkas när matarleden övergår till gata för att 
sänka hastigheten. Detta kan ske genom till exempel annan beläggning som gatsten 
eller liknande [2].

Gångtrafiknätets utformning. Gångvägsnätet ska ha en sådan sträckning att det är 
möjligt att nå samtliga start och målpunkter inom tätorten men också leda till 
målpunkter utanför tätorten. Gångvägar bör utformas så att fordonstrafiken inte 
behöver använda dessa. Det ska dock finnas möjlighet och platts för 
utryckningsfordon att ta sig fram.

 Gångvägar är uppdelade i primära och sekundära nät. De primära gångvägarna är de 
som är hårt belastade av gångtrafik såsom gångvägarna till skolor, lekparker, affärer, 
hållplatser och stora parkeringsplatser. De sekundära gångvägarna leder fram till 
platser med mindre belastning av gående såsom husentréer och kvarterslekplatser. Om 
en gångväg är parallell med en led eller gata bör avståndet vara minst 10 meter mellan 
dem. Gångvägar och trafikleder bör vara planskiljda vid korsningar speciellt vid 
skolor och daghem. För att öka användningen av gångvägar bör dessa fungera som 
genvägar men samtidigt vara så bekväma och upplevelserika som möjligt. Om en 
plankorsning är nödvändig bör den inträffa 10-20 meter från en T-korsning [2].

Cykel och mopedvägars utformning. Utformningen av dessa typer av vägar liknar 
till sträckning och placering gångnätet. Med skillnaden att här är det tillåtet med 
plankorsningar förutsatt att trafikmängden är liten. Vid stor trafikmängd bör 
planskiljda korsningar eftersträvas. [2]

Ett område där dessa planeringsprinciper framgår mycket tydligt är Karlberg i 
Varberg. Här leder matarleden, som heter trädlyckevägen, vidare till gatorna vilka i 
sin tur leder fram till bostäderna i detta område utgörs dessa i huvudsak av villor och 
kedjehus. Varje gata avslutas med en vändplats med anslutning till en gång/cykelväg 
vilken leder till närliggande skola och rekreationsområde. Se figur 2:1 överst på nästa 
sida.
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Figur 2:1. Norra delen av Karlberg. Hybridbild från www.eniro.se

2.2 TRÅD
Publikationen TRÅD, Allmänna råd för planering av stadens trafiknät kom 1982 och 
är tänkt att ersätta SCAFT. I TRÅD läggs vikten på att framhäva samspelet mellan 
gata/trafik och bebyggelse. Här är  utgångspunkten i råden tre olika standarder vilka 
betecknas med olika färgkoder. Grönt innebär hög standard som oftast är möjlig vid 
nyproduktion, gul är en mellanstandard som kan användas när 
planeringsförutsättningarna är svåra som vid förändring av befintliga områden. Rött är 
en låg standard som inte bör tillämpas. TRÅD är uppdelad i olika huvudområden. 
Dessa är Markanvändning och trafik, Framkomlighet och säkerhet, Miljöskydd och 
Skönhet och trevnad. TRÅD ger allmänna råd för planering av stadens trafiknät [3]. 

2.2.1 Markanvändning och trafik.

Det finns många problem i dagens trafiksituation. Många bilar trängs på smala gator 
vilket resulterar i trafikstockningar och irritation. TRÅD tog fram tre stycken 
principer som, om de tillämpas på rätt sätt, kan lösa många av dessa trafikproblem. De 
tre principerna är tänkta att samverka och går inte att tillämpa var och en för sig.

 Lokaliseringsprincipen. Genom att försöka planera så att avstånden mellan bostads- 
och verksamhetsområden blir så korta som möjligt. Att kollektivtrafik och brukandet 
av cykel gynnas samtidigt som biltrafiken leds fram på gator som klarar av större 
trafikbelastning undviks köbildning och trafiken flyter smidigare.

Grannskapsprincipen. Betyder att bostadsområden inom tätorten delas upp i 
grannskap och fordonstrafik som inte har slutmålet i ett grannskap leds ut till 
ringleder och förbindelseleder.
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Trafiktålighetsprincipen.Det som avgör hur mycket trafik och vid vilken hastighet 
denna ska framföras avgörs av två faktorer, dessa är störningar från omgivningen och 
konflikter i gaturummet. För stort trafikflöde regleras genom att ändra hastighet, 
trafiksammansättning eller trafikmängd. Trafiktåligheten är ett underlag vilket bör i 
enlighet med grannskapsprincipen sträva mot att leda trafiken mot huvudnätet.

2.2.2 Framkomlighet och säkerhet. 

Gång och cykelförbindelser. Det ska vara enkelt och bekvämt att använda gång och 
cykelnäten. Dessa bör fungera som genvägar och täcka in största delen av tätorten. 
För att underlätta orientering och navigering bör gång/cykelvägarna vara bra skyltade. 
Grundtanken är att gångtrafikanter och cyklister ska välja dessa speciellt för dem 
utformade vägar istället för att vistas på de trafikerade gatorna. Gång/cykelvägarna 
bör knyta samman målpunkter dit många människor söker sig.

Busslinjenät. Vid planering av bebyggelse och gatunät behöver placeringen av 
framtida busslinjer redan tidigt i planeringen betänkas. För att det i framtiden ska vara 
möjligt för bussar att säkert trafikera en viss linje på angiven tid bör särskiljda 
bussgator övervägas. Även här måste planeringen ske med hänsyn till vilka 
målpunkter som ska gå att nå. För att busstrafiken ska ses som attraktiv bör avståndet 
till en busshållplats inte vara längre än 400 meter för att nå grön standard enligt 
TRÅD och inte längre än 600 meter för att klara gul standard. Samtidigt gäller det att 
knyta samman flera områden med en busslinje för att uppnå effektivitet och 
smidighet. 

Bilnät. Bilnätet består av olika delar, utanför tätorter finns landsbyggsnätet. I 
tätorterna delas bilnätet upp i huvudnät och lokalnät där huvudnätet innehåller 
genomfarter och infarter som leder in trafiken i staden. Huvudnätet innehåller även 
huvudgator som kopplar samman olika delar av staden. Lokalnätet innehåller 
lokalgator vilka kan fungera som uppsamlingsgator som leder till huvudgatorna. 
Lokalgatorna bör vara utformade så att genomfartstrafik undviks. För att nå en bra 
standard och framkomlighet krävs att respektive väg anpassas för en viss 
referenshastighet (Se figur 2:2). Samtliga figurer med tillhörande text i avsnitt 2.2  är 
hämtade ur TRÅD allmänna råd för planering av stadens trafiknät [3].

Figur 2:2. Standardnivåer vid olika referenshastigheter
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Korsningar. De mest olycksdrabbade partierna av vägtrafiknätet är korsningarna. Här 
används inte de tre standardnivåerna grön, gul, röd utan här är utgångspunkten ett 
diagram som är baserat på antalet polisrapporterade olyckor under fem år (lodrät 
axel). Vid liten trafikbelastning och lite olyckor är trafiktåligheten svår att bedöma 
vilket genererar triangeln till vänster (se figur 2:3 nedan) Vågrät axel fordon i 1000-
tal.

Figur 2:3. Ungefärliga gränser för åtgärdsbehov i en korsning

Korsningsavstånd. För att uppnå grön standard när det gäller korsningsavstånd på de 
olika vägtyperna finns två tabeller att tillgå (se figur 2:4, 2:5)

Figur 2:4. Standardnivåer vid olika korsningsavstånd och referenshastigheter 
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Figur 2:5. Högsta antalet utfarter på vardera sida av gatan som vid olika hastigheter ger 
angiven standardnivå.

Friområde. För att följderna av en avkörningsolycka ska bli så lindriga som möjligt 
behövs ett friområde mellan gatan och kvartersmarken bredvid. Hur stort detta 
friområde ska vara beror på vilken referenshastighet vägen har (se figur 2:6).

Figur 2:6. Standardnivå vid olika hastigheter och olika mått på friområdets bredd.

2.2.3 Miljöskydd. 

Buller. Vid nyplanering av ett område bör planeringen genomföras så att ljudnivån 
hamnar inom rimliga gränser. När vägen ändå är placerad nära ett bostadsområde kan 
det ibland vara nödvändigt att utesluta tung trafik från denna väg. Det finns angivna 
värden för hur hög decibelnivå som bullret får ha (se figur 2:7)
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Figur 2:7. Standardnivå vid olika värden för buller inom och utomhus (ekvivalent ljudnivå 
för dygn)

Luftföroreningar. När gator och bostadsområden planeras bör förutsättningarna för 
en god ventilation eftersträvas. Smala gator med hus tätt inpå på båda sidor där 
ventilationsluften tas från gatusidan är inget bra alternativ. Istället bör öppna gaturum 
med större bredd än vad husen är höga vara en målsättning. I en tätort bör det också 
finnas ytor där motorfordon inte får köra vilket skapar emmisionsfria ytor.

Vibrationer. Uppkomsten av störande vibrationer beror på en kombination av tung 
trafik, höga hastigheter och ojämn vägbeläggning. Dessa vibrationer kan också vara 
direkt skadliga för fastigheter och andra konstruktioner. Om hastigheten sänks så 
minskar vibrationerna och om tung trafik leds om och vägen får en annan beläggning 
kan dessa problem minska betydligt.

2.2.4 Skönhet och trevnad

För att göra stadsmiljön trevligare att vistas i finns mycket att ta hänsyn till. Det är 
viktigt att skapa en trevlig miljö för samtliga färdmedel. Det gäller också att det ska 
vara möjligt att känna vilken hastighet som råder inom ett visst område utan att 
behöva skyltar. Detta går ofta att styra genom att utforma ett område där hastigheten 
ska vara låg, småskaligt med smala snirkliga vägar. Det ska också vara lätt att 
orientera sig i en stadsmiljö för motortrafik, gående och cyklister.  

2.3 Trädgårdsstad
Termen trädgårdsstad föddes för mer än hundra år sedan i England. En man vid namn 
Ebenezer Howard skrev 1889  boken Tomorrow: A Peaceful Path To Real Reform 
Boken kom dock att bli mer känd när andra upplagan gavs ut 1902 under namnet 
Garden Cities of Tomorrow.

Howard var amatöruppfinnare men försörjde sig som parlamentsstenograf. 
Grundtanken i Howards bok kretsade runt de tre magneterna som påverkar folk vart 
de ska flytta. De tre magneterna är Staden, Landet och Trädgårdsstaden där 
trädgårdsstaden skulle kombinera de båda andras fördelar. Det skulle vara billigt att 
leva i trädgårdsstaden men samtidigt skulle den vara välplanerad och ha god miljö och 
hälsosamma omgivningar. Storleken på en Trädgårdsstad skulle inte vara större än 
2400 hektar. Där stadsbebyggelse stod för en sjättedel av bebyggelsen, resten av 
marken skulle användas för jordbruk. När denna storlek var nådd skulle det inte 
tillåtas fler byggnationer utan då skulle en ny stad börja anläggas i närheten och de 
båda städerna skulle länkas ihop genom järnvägslinjer.
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 Schematiskt skulle trädgårdsstaden vara cirkelformad med en stor park i mitten och 
gator som löper radiellt. Runt parken skulle museer och andra kulturella institutioner 
ligga varpå bostäderna följde i två etthundra meter breda ringar med tomter på 250 
m². Husen skulle vara traditionella engelska radhus.[4]

Dessa idéer har använts och översatts till många språk till exempel Gartenstädte på 
tyska Havne-byer på danska Citès-Jardins på franska och Trädgårdsstad på svenska 
[5]. När termen trädgårdsstad används i Sverige i nutid finns det oftast inte så stor 
anknytning till tankarna om den engelska trädgårdsstaden som förekom mellan 1900 
och 1930. Många försöker marknadsföra allt från ett villaområde med några träd i till 
flerfamiljshus som är byggda i lantlig miljö som trädgårdsstäder. Den engelska 
utopistaden har här blivit ett sätt att göra reklam. Den svenska trädgårdsstaden har 
enligt Johan Rådberg, Den svenska trädgårdsstaden [4] en speciell karaktär som 
består av låga hus med små trädgårdar vända från gatan och en speciell utformning av 
gator, platser och torg. Måttlig täthet mellan husen är ett annat riktmärke. Ofta är hus 
och byggnader i en trädgårdsstad orienterade längsefter gatan med entréer i direkt 
anslutning till trottoaren. Parkeringar för de boende i området brukar vara placerade 
mellan byggnader men ofta används ena sidan av gatan som parkeringsplats t.ex. i 
kvarteret Kolonin i Norrköping [4]. Husen i sig är oftast inte högre än tre våningar 
och en blandning av hustyper är vanligt.

Hur den svenska trädgårdsstaden ser ut beror oftast på hur området där den är belägen 
ser ut, staden anpassades efter omgivningen. På motstående sida mot entréerna är 
trädgårdarna placerade, dessa ligger mot varandra och bildar på så vis en lugn plats 
utan störande biltrafik.

Ett nyligen exploaterat område där tankesättet trädgårdsstad används är Biskopshagen 
i Växjö. Här har de engelska trädgårdsstäderna och gammal småskalig svensk 
bebyggelse stått som förtecken. Denna stadsdel var planlagd som trädgårdsstad redan 
1912 men har fått anpassas till dagens trafiksituation och biltäthet. Stor vikt har lagts 
vid att skapa tidlösa fasader men samtidigt försöka skapa ett samspel mellan 
byggnader gator och trädgårdar. Viss anpassning har också skett i förhållande till 
befintlig topografi och växtlighet.[6] (Se figur 2:8 nästa sida). 
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Figur 2:8. Illustrationsbilden är hämtad ur [6] Biskopshagen Växjö
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2.4 Ekologisk planering
När termen ekologisk planering används berörs samtliga delar och funktioner i 
samhället. Termen ekologi betyder enligt [7] -vetenskapen om de levande varelsernas 
relationer till sin omvärld. Det finns olika åtgärder vilka går att tillämpa för att planera 
ett område på ett mer ekologiskt sätt. Här ska anpassning av planeringen så att 
tillvaratagandet av solenergi optimeras, lokalt omhändertagande av dagvatten och hur 
det med hjälp av trädgårdar och grönytor går att åstadkomma en ekologis miljö 
behandlas. 

2.4.1 Tillvaratagande av solenergi

Ett sätt att anpassa en byggnad ekologisk är att placera den på ett så optimalt sätt som 
möjligt för tillvaratagande av så mycket passiv energi från solen som möjligt. Detta 
innebär att den ska vara orienterad så att en av långsidorna ligger i söder. Vid en 
avvikelse med 45º minskas instrålningen med 15 % [8]. På grund av omgivande 
terräng är det oftast omöjligt att inte avvika från ett direkt söderläge men en så 
söderorienterad långsida som möjligt bör ändå eftersträvas. 

Även byggnadens form och utformning spelar stor roll när det gäller passiv energi. 
Den mest energieffektiva byggnaden näst efter en klotformad byggnad är byggnader i 
form av en kvadrat. Det är egentligen inte så konstigt eftersom det handlar om att 
innesluta mesta möjliga volym med så få kvadratmeter vägg som möjligt. För att 
byggnaden ska vara som mest energieffektiv bör så många fönster som möjligt 
placeras på söderfasaden och så få och små fönster som möjligt mot norr [8]. Med 
stora glasytor mot söder är det viktigt att tänka på avskärmningen annars kan det bli 
olidligt varmt på sommaren. 

Eftersom infallsvinkeln på solljuset sommartid är cirka 54º (60º N) bör detta ljus 
avskärmas med ett rejält tilltaget taksprång. Vintertid står solen mycket lägre ( cirka 
7º) vilket leder till att solljuset släpps in [8]. För att denna värme från solen ska vara 
möjlig att ta tillvara behöver den lagras på något sätt. Om byggnaderna utförs med 
tung stomme, alltså en bärande mittenvägg inuti huset byggs av betong eller något 
annat stenmaterial, kommer denna vägg att lagra värme under dagen för att sedan 
släppa ifrån sig värme under natten. Behovet av tillförd värme blir således inte lika 
stor som utan denna vägg. Huset blir mer värmetrögt och mer behagligt att vistas i.

Ett annat sätt att ta tillvara solens energi är att på sydsidan av taket montera solfångare 
för varmvattenproduktion. Sommartid täcker solfångarna ofta hela behovet av 
varmvatten. Nackdelen med dessa är att när de behövs som mest under de kalla 
månaderna producerar de inte så mycket varmvatten på grund av att solen lyser inte så 
mycket och så starkt som på sommaren. Placering av solfångare är oftast taket på 
byggnaden men tillämpningar finns där delar av fasaden fungerar som solfångare [9].

12



Teoretiska planeringsmodeller

2.4.2 L.O.D

L.O.D är en förkortning för lokalt omhändertagande av dagvatten. När ett 
markområde exploateras innebär detta att många ytor asfalteras eller bebyggs på annat 
sätt. Tidigare när området var orört absorberades det mesta regnvattnet direkt av 
marken. När ytan sen blir hårdgjord leds ofta detta vatten bort i dagvattenledningar 
som i sin tur leder till att miljöbelastningen ökar och vattenbalansen rubbas. För att 
undvika detta kan speciella dammar anläggas dit dagvatten kan ledas via ränndalar 
och rörledningar. I dessa dammar kan sedan vattnet på naturligt sätt sjunka ner i 
gjorden eller avdunsta i luften. Till dessa dammar kan avledningsrör från bland annat 
hängrännor och dagvattenbrunnar kopplas. Ofta upplevs en L.O.D damm som ett 
trevligt inslag i tillvaron då vattensamlingar ofta omges av växtlighet och skapar en 
lugnande miljö [7]. 

2.4.3 Trädgårdar och grönytor

Ofta är det utrymmet mellan byggnaderna i en stad som formar staden till en helhet 
men givetvis är avvägningen hur detta utrymme ska användas oändligt svårt då det 
finns flera olika grupperingar i samhället och varje gruppering tycker på sitt sätt [10]. 
Med planterad växtlighet i stadsmiljön finns flera fördelar. Varma sommardagar 
fungerar träd som solskydd vilket innebär att en byggnad som delvis skuggas av 
växtlighet inte har lika stort nedkylningsbehov som samma byggnad utan detta skydd. 
I en stadsmiljö där det finns mycket växtlighet är antalet smutsparticklar mindre. Träd 
och planteringar i stadsmiljö tillför också ett estetiskt värde i en miljö som annars kan 
upplevas steril och smutsig [8].

När det gäller utformningen av egna trädgårdar finns det många olika saker som avgör 
hur ytan används. Genom att i planeringsskedet tänka på hur trädgården förläggs i 
förhållande till själva byggnaden avgör ofta hur attraktiv trädgården ifråga blir. 
Genom att skapa trädgårdar där det med relativt enkla medel går att få en 
insynsskyddad plats med möjligheter för eventuell odling blir bostadsområdet mer 
attraktivt. Om trädgården planeras så att den om möjligt ej störs av bilvägar skapas en 
bullerfri grön rekreationsplats möjlig att uppleva för samtliga i hushållet [7,9]. 
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3 Inventering av Trönningebjär

Figur 3:1. Karta över Trönningebjär.

Bild 3:1. Pilgatan mot nordväst samt de befintliga byggnaderna mitt på området samt den del  
av området som ej brukas aktivt i jordbrukssyfte. Foto H. Blockgren.
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Området Trönningebjär är beläget där jordbrukslandskap möter skog och berg. Större 
delen av området är relativt platt med två avvikande bergsknallar. I nordöstra delen av 
området ökar stigningshöjden markant. Vid en geoteknisk undersökning har det visat 
sig att större delen av området har bra geotekniska förutsättningar för bebyggelse. Den 
delen av området som har något sämre bärförmåga är lokaliserad mellan 
bergsknallarna och den befintliga byggnaden mitt på Pilgatan. Här bedöms jorden 
vara sättningskänslig om belastningarna överskrider rådande 
effektivitetsspänningsnivå med 20 till 50 kPa [1].

Bild 3:2. Byggnader belägna i sydost på området.  Foto H.Blockgren.

 Området nordöst om stenmuren (markerad på kartan) samlas vid nederbörd mycket 
ytvatten vilket leder till att terrängen blir svårforcerad till fots. Ovanför stenmuren 
(mörkgrönt område på kartan) består växtligheten närmast stenmuren till största delen 
av relativt unga björkar uppskattningsvis runt 20-30 år. Markvegetationen består av 
gräs mossa och snåriga buskar i huvudsak björnbärsbuskar. När sluttningen blir 
brantare övergår växtligheten till äldre skog bestående av i huvudsak gran och fur. I 
dagsläget finns tydliga spår av viltstigar troligtvis brukade av rådjur. Eftersom 
området i fråga ligger i kanten av ett större jordbruksområde med ganska lite 
vindskyddande vegetation mellan havet och området utsätts området tidvis för relativt 
hårda vindar. Området ligger i en sydsluttning och belyses av solen under hela dagen. 
Eftersom området ligger nära kusten utsätts det för dimma framförallt på våren då 
solen lyser på det kalla havet. En stor del av detta område har tidigare använts som 
jordbruksmark (ljusgrönt område på kartan) vilket tydligt går att se. Området till 
vänster om fastigheten mitt på Pilgatan brukas fortfarande medan området till höger 
om samma fastighet ligger i träda.  Pilarna på kartan visar hur bilderna på följande 
sidor är tagna. För att erhålla en överblick av området kring Pilgatan se bilaga 1.
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Bild 3:3. Norra sidan av stenmuren mellan mur och bergets fot. Foto H.Blockgren.

Bild 3:4.  Den mindre av bergsknallarna på området. Foto H.Blockgren.

Bild 3:5. De befintliga byggnaderna mitt på området från nordväst. Foto H.Blockgren.
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Bullerförutsättningarna för området är en aning speciella eftersom det finns flera olika 
bullerkällor. Pilgatan utgör en av dem. Skyltad hastighet är 70 km/h men efter flera 
besök på platsen verkar detta ej efterföljas. I väster löper Viskadalsbanan mellan 
Varberg och Borås detta är en stor bullerkälla men eftersom den är belägen ca 200 
meter bort och det endast går 22 tåg om dagen är detta inget stort problem [1]. En 
annan bullerkälla är Annebergs motorbana vilken är belägen nordväst om detta 
område. Givetvis kommer de boende i detta område att höra när det är aktivitet på 
motorbanan men enligt bullerzonskarta (se figur 3:2) ligger det blivande 
bostadsområdet utanför den bullerstörda zonen och arbetsprocessen pågår för att 
dämpa ljudet från motorbanan ytterligare. Se bulerzonkarta nedan, gult område är 
påverkat av buller från motorbanan. 

Figur 3:2  Bullerkarta hämtad ur [1] Trönninge med omnejd (fördjupad översiktsplan) med 
motorbanan markerad med rött streck.
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4 Analyser av planer
För att möjliggöra framtagandet av tre olika illustrationsförslag med inspiration 
hämtade från olika modeller har det varit nödvändigt att följa en viss strategi. För att 
skaffa bättre kännedom om hur området ser ut har flera besök på platsen ägt rum. 
Utifrån dessa besök samt studerande av givet kartmaterial [1] skissades ett flertal 
möjliga förslag. Dessa utvärderades och reviderades under tidens gång och resulterade 
steg för steg till ett slutresultat.

De första skisserna handlade det om att försöka se vilken sträckning vägarna skulle 
kunna ha för att nå fram till alla delområden på markområdet. Vidare bedömdes och 
utvärderades vilken typ av byggnader som passade bäst på de olika delområdena.  I 
många fall har både byggnader och vägar omplacerats för att uppnå en så bra 
placering som möjligt.  

Vid planerandet av dessa tre förslag har ett antal olika byggnadstyper använts. På alla 
tre förslagen förekommer samma typ av byggnader. Orsaken till detta är att om de tre 
planförslagen ska vara jämförbara bör byggnadstyperna vara likartade. Därför 
tillämpades fem olika hustyper och en sorts garage under hela planeringsprocessen 
som schablonbyggnader. Dessa byggnaders utseende och egenskaper beskrivs 
utförligare under avsnitt 4.4 Beskrivning av hustyper i planeringen.

Det har funnits en del saker att ta hänsyn till under planeringen bland annat skulle 
detta område innehålla en förskoletomt på 5000m² och de båda befintliga 
fastigheterna på området skulle lämnas orörda. När det gäller fastigheten placerad mitt 
på området bidrar detta till att marken närmast Pilgatan delas i två delar vilket bidragit 
till bryderier i planeringen.
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4.1 Planering enligt SCAFT/TRÅD modellen

Figur 4:1. Skiss över området med inspiration hämtad från SCAFT och TRÅD

För att kunna använda SCAFT och TRÅDs grundtankar vid planeringen av ett område 
i storlek med ovanstående behövs grundtankarna anpassas efter storleken. Samtliga 
vägar förutom Pilgatan är vad SCAFT refererar till som matarleder och 
angöringsgator. Det förekommer en fyrvägskorsning efter rondellen men med hänsyn 
till att trafikbelastningen från fastigheten mitt på området inte är så stor är den mer att 
betrakta som en trevägskorsning. När utfarterna från de befintliga fastigheterna har sin 
ut/infart via rondellen försvinner två farliga utfarter på Pilgatan.

Genom att planera detta område utifrån en centralt placerad matarled kan gång och 
cykelvägar planeras så de börjar vid vändplatserna på angörningsgatorna och därför 
blir helt skiljda från biltrafiken och i de flesta fall på detta område får de en genare 
sträckning än bilvägarna.  Placeringen av de olika gatorna bygger mycket på hur 
området ser ut och är anpassade för att på effektivaste sätt kunna nå så många tomter 
som möjligt med relativt få meter väg. Genom att använda sig av angöringsgator med 
en vändplatts vid gatans slut undviks genomfartstrafik. 

Under planeringsarbetet med detta förslag gjordes bedömningen att för att nå bästa 
resultat utifrån rådande planeringsmodeller, har delområden med homogen 
bebyggelse tillämpats.
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4.2 Planering enligt Trädgårdsstadmodellen

Figur 4:2. Skiss över området med inspiration hämtad från trädgårdsstaden.

För att på bästa sätt försöka fånga en trädgårdsstads kvartersbildningar på en relativt 
liten yta innebär att avsteg måste göras från de typiska kvartersindelningar där husen 
ligger placerade längs gatorna och där trädgårdarna ligger vända mot varandra på 
motstående sida om byggnaden. Här har tyngdpunkten lagts på att försöka skapa en 
slags måttlighet i relationen mellan vägar och byggnader. Avsteg har gjorts från 
trädgårdsstadens princip då byggnaderna på denna planidé ligger längre ifrån gatan än 
i en traditionell trädgårdsstad.

När det gäller att förflytta sig till fots eller med cykel inom detta område har 
bedömningen gjorts att samtliga vägar flankeras av gång/cykelväg på åtminstone ena 
sidan av vägen och i många fall på båda sidor. Detta har i sin tur varit 
utrymmeskrävande men för att nå en trädgårdsstads småskalighet, när byggnaderna i 
sig redan är relativt låga, har detta setts som nödvändigt.

Även under planeringsskedet av detta förslag har revideringar av slutförslaget skett 
löpande. De första förslagen hade en annorlunda uppbyggnad av gatustrukturen men 
dessa hade onödigt många meter väg tillhörande ganska få byggnader varför det 
förslaget tidigt fick kasseras.
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4.3 Planering enligt Ekologisk modell 

Figur 4:3. Skiss över området med inspiration hämtad från ekologisk planering.  

Att omsätta ekologiska grundtankar till ett illustrationsplanförslag innebär, att det 
klart måste framgå hur förslaget är ekologiskt. I detta fall har byggnadernas placering 
rent väderstrecksmässigt varit avgörande. I utgångsläget var tanken att samtliga 
byggnader skulle vara orienterade i öst-västlig riktning med ena långfasaden mot 
söder. Det visade sig senare, när planeringsarbetet fortskred att små justeringar var 
nödvändig. Där detta förekommer är avvikelsen ett par grader vilket inte har så stor 
inverkan vid tillämpandet av solfångare på taken. 

En sak som också spelade stor roll vid den ekologiska planeringen var att lämna platts 
för växtlighet och grönytor. Detta har haft stor inverkan på hur byggnader och vägar 
placerats. 

Även i detta planförslag har vägarnas placering i stort varit avgörande för 
byggnadernas placeringar. På samma sätt som i SCAFT/TRÅD planen har vägarna 
placerats så att genomgående trafik undviks och gång/cykeltrafiken främjas.

Byggnaderna på den ekologiska illustrationsplanen skiljer sig aningen från övriga 
planer. Här har varje byggnad fått en förstuga vilken tydligt syns på det slutgiltiga 
planförslaget se bilaga 5. Denna förstuga finns för att förhindra kall luft från att 
strömma in i byggnaderna då entrédörren öppnas. I princip fungerar denna luftsluss så 
att först öppnas förstugans dörr och stängs när man passerat varpå husets dörr öppnas 
och endast den kalluft som finns i förstugan strömmar in.
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4.4 Beskrivning av hustyper i planeringen
För att planeringsbeskrivningen ska bli lättare att förstå följer här en genomgång av de 
olika hustyper som använts i planeringen. Anledningen till att dessa byggnadstyper 
ser ut som de gör beror på inspiration har hämtats från byggnader som förekommer i 
området kring Varberg. Eftersom de följande figurerna endast schematiskt visar hur 
byggnaderna på området ser ut avbildas dessa utan konsekvent scala. Förutom dessa 
byggnadstyper tillkommer även miljöstationer på 9m².

Villa stor (äganderätt) Detta är en enplans villa på ca 150 m² innehållande tre sovrum, 
kontor, vardagsrum, kök samt två toaletter och separat tvättstuga. Vinkeln på huset 
skapar en insynsskyddad och till viss del vindskyddad uteplats vilken här är markerad 
med horisontella streck.

Villa liten (äganderätt) Detta är en enplans villa på 130  m² innehållande tre sovrum, 
sammanhängande kök och vardagsrum samt två toaletter varav den ena även fungerar 
som tvättstuga. Eftersom uteplatsen sträcker sig längs hela byggnaden är detta lätt att 
nå från såväl kök, sovrum och vardagsrum vilket skapar en trevlig yttre koppling 
mellan dessa rum. Uteplatsen är här markerad med horisontella streck

Kedjehus (Äganderätt/bostadsrätt)Detta är ett kedjehus på ca:100 m² fördelat på tre 
sovrum, kök och vardagsrum i vinkel samt två toaletter varav den ena är utrustad som 
tvättstuga.
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Parhus (Bostadsrätt/hyresrätt) Detta är ett parhus med två stycken treor på ca:70 m² 
vardera. Rummen består av vardagsrum separat kök och två sovrum. Här finns även 
en toalett med tvättmöjligheter.

Flerbostadshus (Bostadsrätt/hyresrätt)Detta är ett lägenhetshus bestående av sex 
stycken lägenheter varav fyra är treor på cirka 58 m² och två tvåor på cirka 50 m² . 
Både tvåor och treor har sovrummen placerade på motstående sida mot balkongen och 
samtliga lägenheter har sammanhängande kök/vardagsrum. Samtliga lägenheter har 
kombinerad tvättmaskin/torktumlare i badrummet. Dessa lägenheter har även 3 m² 
stora förråd i anslutning till balkongerna.

Garage Detta är ett garage för en bil på cirka 20 m² .
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4.5 Bullerberäkning
Utgångsläget för bullerberäkningarna är gjorda utifrån tänkt förslag hämtat från [1] 
Trönninge med omnejd (fördjupad översiktsplan). Det finns fyra förslag på hur 
trafiksituationen kan se ut och för att undvika att ha räknat med för låg bullernivå 
valdes det förslag som anger mest antal bilar/dygn Detta förslag går ut på att 
iordningställa befintliga vägar. Bland annat genom den uträtning av pilgatan som 
förekommer på illustrationsplanförslagen se bilaga 3, 4, 5. Trafikmängden enligt 
denna modell kommer år 2015 att vara 6600 fordon per dygn. Eftersom det inte 
nämns hur stor andel av detta som är tung trafik har jag utgått från 10 %. Enligt 
rådande fördjupad översiktsplan [1] trafikeras Lindbergsvägen (se bilaga 1) i 
dagsläget av ca 4 % tung trafik. Om ovan nämnda trafikförslag går igenom ökar även 
andelen tung trafik.

 Metoden för bullerberäkningarna är hämtade ifrån [2] Scaft 1968 (riktlinjer för 
stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet). 6600 fordon/dygn ger en ljudnivå på 
65 dB och med hjälp av bullervall är denna ljudnivå nere på endast 50dB. För 
fullständig beräkning se bilaga 2. Eftersom bullernivån på uteplats högst får vara 
55dB är detta inom gränsen [1]. Förutsättningarna för bullerbedömningen är en rak 
väg utan lutning vilken flankeras av en bullervall som är 2,5 meter hög och där 
mottagaren av bullret befinner sig ca två meter över vägbanan. 
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5 Slutgiltiga planeringsförslag
5.1 SCAFT/TRÅD
Detta planförslag tillämpar grundtankar från SCAFT och TRÅD. Eftersom dessa 
egentligen är avsedda att användas vid nyplanering av städer [2] SCAFT 1968 
(riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet) var det nödvändigt att 
korrigera och sålla i grundtankarna för denna typ av planering. Samtliga gator på detta 
område är vad SCAFT refererar till som entrégata vilket innebär en förhållandevis låg 
hastighet. Eftersom resten av Trönninge har markant bykänsla har även detta 
planeringsresultat sådana inslag för att passa in. Planeringen resulterade i en relativt 
uppdelad plan där varje delområde har sin karaktär beträffande byggnadstyp. 
Villakvarteren med äganderätt är placerade så att de inte störs av trafiken till 
flerbostadshusen. På grund av att detta område inte är speciellt stort är dock 
störfaktorn från biltrafik inne på området mycket liten. Under främst morgnar och 
kvällar kommer det att förekomma aningen mer trafik på området då barn skall 
lämnas och hämtas på förskolan (blåmarkerad på planförslaget) men tack vare att 
infarten till förskolan är placerad nära infarten till området blir detta inget stort 
problem. För att underlätta lämning och hämtning av barn på förskolan för föräldrar 
boende på detta område finns det gång/cykelvägar som mynnar ut vid förskolan.

5.1.1 Områdets struktur

Här följer en beskrivning av detta område. I beskrivningen används höger och vänster 
istället för väderstreck och de befintliga byggnaderna benämns 1 och 2 där 1 är 
byggnaderna mitt på området intill Pilgatan och 2 är byggnaderna i sydöst, se 
plankarta. För att kunna orientera sig genom beskrivningen bör planförslaget vara 
tillgängligt. Se bilaga 2. För teckenförklaring se bilaga 6

För att möjliggöra säkra in- och utfarter till och från detta område och för att effektivt 
sänka farten på förbipasserande trafik har en rondell placerats mellan områdesgräns 
sydöst och befintlig byggnad 1. Tidigare hade de befintliga byggnaderna egna utfarter 
på Pilgatan men i detta förslag är dessa utfarter borttagna och båda fastigheternas 
från- och tillfarter leds via rondellen. När denna rondell passerats leder områdets 
mötesfria huvudgata fram till en fyrvägskorsning där vägen till vänster leder till 
befintligt hus 1 och vägen till höger leder in till förskolan och befintlig byggnad 2. 
Denna väg leder också till en parkering som tillhör tre flerbostadshus placerade här.
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När fyrvägskorsningen passerats rakt fram uppenbarar sig strax en väg till vänster 
denna leder ned till fem parhus och en villa placerade parallellt med Pilgatan. Om 
även denna väg passeras följer efter en bit ytterligare en väg till vänster. Denna väg 
leder förbi sju stycken parhus och sedan vidare till ett villaområde bestående av tio 
stycken villor. I anslutning till dessa finns det ett område för rekreation och lek. Här 
finns även plats att parkera bilen i anslutning till grönområdet på ett av sex stycken 
parkeringsrutor. 

Figur 5:1. Sju stycken parhus. Skala 1:1000.

Figur 5:2. Villor samt parkeringsplatts tillhörande det gemensamma grönområdet. Skala 
1:1000.

26



Slutgiltiga planeringsförslag

Efter även denna väg ligger det rakt fram ett område med fjorton stycken kedjehus 
vilka är placerade utmed mindre stickvägar. Den något större vägen leder upp till ett 
villaområde med sex stycken mindre villor vilket ligger ovanför den tidigare nämnda 
stenmuren. Här har gatan anpassats utifrån hur miljön tidigare såg ut och vägen följer 
stenmuren på ovansidan. Vägen tar i väster slut vid en vändplats belägen ovanför den 
större av de tidigare nämnda bergsknallarna och här finns även två större villor. 
Härifrån finns det en cykel/gångväg som sträcker sig mot det gemensamma 
rekreationsområdet samt en mindre fotbollsplan.

Figur 5:3. Kedjehusområde, villaområdet ovanför stenmuren samt norra hörnet av 
förskoleområde  Skala 1:1000 

5.1.2 Exploateringstäthet

Detta illustrationsplanförslag innehåller 8 stora villor, 10 små villor, 14 stycken 
kedjehus, 11 parhus, 3 flerbostadshus och 52 stycken. garage. Dessa byggnader har 
tillsammans en total bruttoarea på 7500m² . I detta fall är den totala byggbara ytan 
6.9ha alltså 69000m². Detta ger ett e-tal på 7500/69000=e=0.108. För att ha något att 
sätta detta i relation till så brukar ett område med styckbyggda småhus ha ett e-tal på 
0,1-0,18 och områden med kedjehus/parhus 0,15-0,23. [11]. Detta område har 
jämförelsevis en relativt låg exploateringsgrad men med hänsyn taget till 
kringliggande område med stor bykänsla känns detta riktigt.
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5.2 Trädgårdsstad
I detta planalternativ har trädgårdsstaden stått som inspirationsmodell. Eftersom det 
finns ett flertal olika tolkningar av hur en trädgårdsstad ska uppfattas har 
markområdets karaktär varit styrande för hur planförslaget ser ut. Detta i sin tur 
innebär att det inte är helt enkelt att härröra detta förslag till trädgårdsstaden. En 
regelrätt trädgårdsstad består till största delen av två till trevåningshus som placeras 
nära gatan och med trädgårdar som vetter mot varandra vilket bildar näst intill slutna 
kvarter [4,5]. 

På denna plan har avsteg gjorts från detta i den meningen att några av husen ligger 
längre från gatan än i en traditionell trädgårdsstad. Inte heller byggnadstyperna är de 
som normalt brukar användas när det är fråga om trädgårdsstäder. Vid utformande av 
detta planförslag har allt skalats ner en aning. Byggnaderna som använts är i regel 
mindre, några tvåvånings flerbostadshus förekommer dock. För att ändå kunna 
anpassa småskaligheten med grundtankarna hämtade från trädgårdsstaden utgörs 
kvarteren av villor, kedjehus, parhus och fåtalet flerbostadshus. Eftersom avsteg också 
gjorts från hur tätt husen står blir resultatet att detta planförslag upplevs som luftigare 
än en trädgårdsstad. 

Alla dessa avsteg har gjorts för att planeringsmodellens grundtankar inte direkt går att 
tillämpa på ett såpass litet område som detta och för att anpassa planförslaget till 
platsens rådande topografiska förutsättningar och lämningar från tidigare 
verksamheter. Även i detta förslag har de befintliga stenmurarna fått fungera som 
naturliga avgränsningar, fast inte i riktigt lika hög grad som de andra båda förslagen.

 För att främja gång och cykeltrafikanterna är gatorna på detta förslag försedda med 
trottoarer på båda sidor om de flesta vägar på området. Det finns också ett par 
genvägar för cyklister eller gående på detta område. Inte heller på denna planmodell 
förväntas buller från biltrafik inne på området bli speciellt störande men även här 
kommer det att förekomma ökad belastning morgnar och kvällar vid hämtning och 
lämning vid förskolan (blåmarkerad även på denna plan) men det är endast ett fåtal 
som berörs.

5.2.1 Områdets struktur

Här följer en beskrivning av hur detta område ser ut och liksom föregående 
beskrivning används uttrycken höger och vänster istället för väderstreck och de 
befintliga byggnaderna benämns även här 1 och 2 där 1 är byggnaderna mitt på 
området intill Pilgatan och 2 är byggnaderna i sydöst. För att kunna orientera sig 
genom beskrivningen bör planförslaget vara tillgängligt. Se bilaga 3. För 
teckenförklaring se bilaga 6.

I även detta planförslag angörs området via en rondell placerad på samma ställe som i 
föregående planeringsförslag. Och liknande föregående planförslag leder infartsvägen 
fram till en fyrvägskorsning där vägen till vänster leder till 1 och där vägen till höger 
leder in till ett område med sex stycken parhus och där vägen också fungerar som 
infartsväg till förskolan och 2.
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Figur 5:4. Sex stycken parhus, nordvästra kanten av förskoletomten och befintligt hus öster.  
Skala 1:1000

Efter fyrvägskorsningen leder vägen sedan vidare. Rakt fram ungefär mitt på området 
finns en grupp med kedjehus placerade längs två parallella gator som sträcker sig upp 
mot en övre tvärgata som två ”uppåtsträvande trädstammar”. Anslutningarna till 
denna övre tvärgata har därför fått formen av två stiliserade trädkronor. Mellan dessa 
finns små grönområden med små delar av den tidigare stenmuren bevarade. 
Längsmed den övre tvärgatan ligger två små områden bestående av fyra respektive 
fem villor, dessa skiljs dock av ett skogsparti där stigningen är för markant för 
husplanering.

Figur 5:5. Kedjehusområde, del av förskoleområdet samt övre villaområdet. Skala 1:1000

Till vänster om tidigare nämnda kedjehuskvarter finns även här ett villaområde med 
inslag av kedjehus som i nordväst övergår i ett område med hyreshus och kedjehus. 
Här finns sammanlagt tre stycken hyreshus och fem kedjehus varpå vägen avslutas 
vid en villa längst upp.

29



Slutgiltiga planeringsförslag

Figur 5:6. Flerbostadshus, villor, kedjehus samt grönytor för rekreation. Skala 1:1000

På detta område finns gång/cykelvägar på båda sidor om de flesta vägarna vilket ska 
göra det möjligt att snabbare transportera sig inom området med cykel eller gåendes 
än med bil, därför finns det också några genvägar för dessa. Beläget ungefär 
mittemellan de två bergsknallarna finns på denna planen ett område med mera parklik 
karaktär där det ska finnas möjligheter till rekreation och lek för mindre barn.

5.2.2 Exploateringstäthet 

Detta illustrationsplanförslag innehåller 19 stora villor, 21  kedjehus, 9 parhus, 3 
stycken flerbostadshus och 57  garage. Dessa byggnader har en total bruttoarea på 
8350m². Detta ger ett exploateringstal på 8350/69000=e=0,12 vilket visar att detta 
område är aningen mer exploaterat än SCAFT/TRÅD förslaget men i det stora hela är 
exploateringsnivån förhållandevis låg.
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5.3 Ekologisk planering
När det gäller ekologisk planering så har placeringen väderstrecksmässigt varit klart 
avgörande för hur planeringen utförts. Detta mest för att det på ett naturligt sätt ska gå 
att ta tillvara på energi ifrån solen, både genom passiv uppvärmning och för att 
förbättra möjligheten att placera solfångare på taken. Det har dock inte varit möjligt 
att placera samtliga hus i bästa tänkbara söderläge utan vissa avvikelser förekommer. 
På denna plan har samtliga hus en förstuga vilken inte finns med i husbeskrivningen i 
avsnitt 4.4. Förstugans funktion är att förhindra att kall luft strömmar in i huset.

Även i detta förslag har stor hänsyn tagits till de topografiska förutsättningarna och 
byggnaderna ligger på många ställen placerade längre ifrån de trafikerade vägarna än i 
de tidigare förslagen, detta gäller i synnerhet flerbostadshusen. Att detta förslag har 
fler flerbostadshus än de övriga två finns det också en tanke med då lägenheterna i ett 
flerbostadshus har mindre andel ytterväggar än villor och på så vis mindre andel ytor 
där värme kan läcka ut [8]. I planeringen av detta område har stenmurarna på området 
haft betydelse. Dessa utgör i flera fall naturliga gränsdragningar och naturliga 
tomtavgränsningar. Det är också med stor hänsyn taget till dessa som några av 
vägarna på området placerats. Även i detta förslag fungerar gång/cykelvägarna som 
genvägar och därför mynnar flera av dem ut vi förskoletomten. På denna plan ligger 
entrén till förskolan på vänstra sidan vilket är avvikande från de båda andra förslagen. 
Här valdes denna infart på grund av att så få boende på området som möjligt ska bli 
störda av bullret från trafiken till och från förskolan.

5.3.1 Områdets struktur

Även detta planförslag beskrivs med uttrycken höger och vänster istället för 
väderstreck och de befintliga byggnaderna benämns även här 1 och 2 där 1 är 
byggnaderna mitt på området intill Pilgatan och 2 är byggnaderna i sydöst se 
plankarta. Även här är förskoleområdet blåmarkerat. För att kunna orientera sig 
genom beskrivningen bör planförslaget vara tillgängligt. Se bilaga 4. För 
teckenförklaring se bilaga 6. 

Figur 5:7. Två flerbostadshus med tillhörande parkeringar och miljöstation samt befintligt  
hus 2 Skala 1:1000

31



Slutgiltiga planeringsförslag

Detta område angörs via en rondell som har samma placering som de båda andra. 
Liknande de andra planerna leder infartsvägen fram till en fyrvägskorsning och precis 
som i de andra förslagen leder vägen till vänster fram till 1 medan vägen till höger 
leder fram till 2 via parkeringsplatserna till flerbostadshusen som är placerade här. 

Efter fyrvägskorsningen finns en avtagsväg till höger. Den väg som leder fram till 
förskolan fungerar också som infart till fem stycken kedjehus. Om denna infartsväg 
istället passeras leder vägen fram till ytterligare en fyrvägskorsning där den högra 
vägen leder genom ett kedjehusområde upp till en väg belägen ovanför en av 
områdets stenmurar där byggnadstyperna rakt fram är villor och åt vänster leder fram 
till ett område med villor och kedjehus blandat.

Figur 5:8. Kedjehusområde, infart till förskoleområdet samt villaområdet ovanför stenmuren 
Skala 1:1000
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Vägen till vänster leder fram till en miljöstation och parkeringsplatserna tillhörande 
två av de fem flerbostadshus som ligger grupperade här. Rakt fram genom korsningen 
ligger tre stycken parhus på höger sida och på vänster sida finns infarterna till 
parkeringsplatser tillhörande de resterande tre flerbostadshusen på detta område.

Figur 5:9. Fem flerbostadshus med tillhörande parkeringar samt överst i bild tre parhus.  
Skala 1:1000

Rakt fram efter dessa parkeringsplatser finns ett område med sex villor och tre parhus 
här finns även en gemensam grönyta med möjligheter till rekreation och lek för 
mindre barn. Denna grönyta går även att nå från området ovanför stenmuren via en 
gång/cykelväg.
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Figur 5:10. Grönområde, parhus och villor samt gång/cykelväg över grönområde. Skala 
1:1000

På detta förslag finns inga vägar som går runt ett helt område vilket leder till att det 
endast finns en väg till varje byggnad. Detta gör att risken för att någon väg ska bli 
mer belastad än de andra sjunker och på så vis minskar risken för störande buller. Här 
finns också plats att plantera träd och buskar längsmed samtliga vägar vilket 
sommartid, om det är lövträd, fungerar som naturliga partickelfilter och på så vis görs 
luften hälsosammare att andas [5].

5.3.2 Exploateringstäthet

Detta ekologiskt inspirerade illustrationsplanförslag innehåller 6 stora villor, 6 små 
villor, 21 stycken kedjehus, 6 parhus, 7 stycken flerbostadshus och 42 garage. Dessa 
ger en bruttoarea på sammanlagt 7784m². Vilket ger ett e-tal på 7784/69000=e=0.11. 
Detta gör att det ekologiska illustrationsplanförslaget har något högre 
exploateringsgrad än SCAFT/TRÅD förslaget och något lägre exploateringsgrad än 
Trädgårdsstadsförslaget. Inte heller detta förslag med inspiration hämtat från 
ekologisk planering har särskild hög exploateringsgrad men som nämnts tidigare är 
syftet med dessa planeringsförslag att bevara bykänslan som finns i det kringliggande 
området.
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6 Slutsats och diskussion
Syftet med denna rapport var att skapa ett illustrationsplanförslag för ett område i 
närheten av Varberg. Utgångspunkterna för hur planeringen gått tillväga har haft sina 
rötter i tre olika planeringsmodeller. Det har inte alltid varit helt enkelt att försöka läsa 
in hur en viss planmodell är uppbyggd för att sedan omsätta detta i planeringen av ett 
område som är förhållandevis litet sett ur planmodellernas perspektiv. SCAFT/ TRÅD 
var tänkt att tillämpas vid nyplanering av städer och genom åren har kompletteringar 
och nyare tillkommigt. För att anpassa dessa tankar på det området som denna rapport 
berör har det krävts omfattande sållnings- och bearbetningsarbete. Ofta under 
planeringsarbetet har anpassning till platsen vägt tyngre än att följa någon av 
planeringsideérna. När det gäller anpassningen till grundtanken trädgårdsstad försökte 
jag omsätta de grundläggande tankarna och anpassa även dem till den befintliga 
platsen. Eftersom det inte finns någon renodlad ekologisk planeringsmodell att tillgå 
har denna egenhändigt konstruerats och korrigerats efterhand för att sedan försöka 
omsätta idéerna praktiskt. 

De tre förslag som presenterats är tre möjliga förslag på hur detta område skulle 
kunna exploateras. Om de tre förslagen ställs mot varandra syns flera likheter. I 
samtliga förslag har tomterna byggnaderna står på antagit lika stora ytor. 

Denna rapport med tillhörande bilagor har utformats från den frågeställning som 
ställdes upp i syfte och mål. Tre illusrationsplanförslag har skapats efter de kriterier 
som fanns givna och på samtliga tre finns flera olika sorters upplåtelseformer. För att 
underlätta planeringen en aning skapades inledningsvis de olika sorterna av typhus 
influerade från olika delar av samhället. Här har inspiration hämtats från flertalet byar 
och småsamhällen belägna runt omkring Varberg. 

När det gäller valet av typhus har jag medvetet valt bort radhus. Detta beror på att jag 
personligen tycker att den boendeformen inte passar in i området. Istället har jag valt 
att använda mig av parhus innehållande två lägenheter i. I ett parhus har man tillgång 
till både fram och baksida av sin tomt och i samtliga av mina förslag finns garage till 
varje parhuslägenhet. 

Vid planeringsarbetet har mycket hänsyn tagits till den befintliga områdessituationen. 
Tidigare i rapporten har det nämnts att det förekommer ett antal stenmurar på detta 
markområde. I många fall har dessa fått agera naturliga avskiljare för till exempel var 
tomtytan för ett specifikt hus ska sluta. På många håll på området är dessa stenmurar i 
ganska dåligt skick och skulle behöva restaureras. Om de stenar som tas bort på vissa 
ställen används vid restaureringen av de kvarvarande murarna blir dessa enhetliga 
eftersom inget material utifrån behöver användas.

Jag har valt att i samtliga fall bevara de två bergsknallarna som finns på området i 
obrukat skick. Eftersom de består av massiv sten är åtgärder rörande dessa mycket 
resurskrävande. Jag har på alla tre planeringsförslag valt att förlägga olika former av 
grönytor och rekreationsområde mellan och runt omkring dessa båda bergsknallar. Jag 
anser att de skapar ett mervärde för grönytorna och skapar spännande höjdvariationer 
i detta annars så platta landskap.

35



Slutsats och diskussion

Då det fanns önskemål om placeringen av förskoleområdet från kommunens sida har 
jag valt att tillgodose dem och låta förskolan ligga ungefär där de föreslagit. Det som 
däremot inte var helt enkelt att finna placering för var den rondell som leder till 
området ifråga. På de första planförslagen låg den placerad mitt emellan de båda 
befintliga byggnaderna men efter noggranna överväganden insåg jag att den frigör 
mer yta med den placering den slutligen fick. I samtliga av förslagen har utfarterna 
från de båda befintliga byggnaderna letts om och istället för att mynna ut på Pilgatan 
har de fått utfartsvägar via rondellen. Tanken bakom detta var att ur 
säkerhetssynpunkt slippa två farliga utfarter på Pilgatan och istället leda ut dem 
genom rondellen där påfarten på Pilgatan sker mycket säkrare. Utfarten från det 
befintliga huset i öster har i flera av fallen även fått fungera som förbindelseväg till 
förskolan, det har helt enkelt varit den bästa angörningsvägen för denna verksamhet.

Om detta arbete skulle utvecklas ytterligare bör samtliga hushöjder och taklutningar 
slås fast. Vidare hade en volymstudie givigt mer insikt om hur ett tänkt 
bostadsområde hade kunnat se ut om planerna skulle ha förverkligats. En 
tredimentionell modell hade också givit mer information om hur området verkligen 
skulle kunna se ut. 
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Bilaga 2 bullerdiagram

Båda dessa diagram är hämtade från [11] och gäller delen av området längsmed Pilgatan efter 
rondellen. Före rondellen gäller 50 km/h och därför är ljudet lägre där.
Ovanstående diagram ger en minskning av bullret med ca: 16db varpå decibelnivån blir 50 db 20 
meter från vägmitt. 
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