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Granskning Antagande
detaljplan

Program Detaljplane-
samråd

Planprocessen
Programmet upprättas som ett första steg i 
planprocessen i enlighet med Plan- och bygglagens 
(PBL) regler.

I ett första skede upprättas samrådshandlingar för 
programmet, som sedan sänds ut för synpunkter. 
Inkomna synpunkter samlas och kommenteras i en 
programsamrådsredogörelse. Därefter revideras 
eventuellt handlingarna och efter ett nytt politiskt 
ställningstagande kan programförslaget godkännas.

När programmet godkänts går detaljplaneprocessen 
vidare genom att detaljplaneförslag tas fram. 
Programområdet kommer att planeras i ett flertal 
detaljplaner och i dessa kommer delområdena 
redovisas mer detaljerat. Även i dessa skeden kan 
förslaget justeras och det kommer finnas möjlighet 
att framföra synpunkter på föreslagna detaljplaner.

Planhandlingar
Planprogram (denna handling).

Övriga handlingar
• Miljökonsekvensbeskrivning , övergripande för 

hela planprogramområdet (Ramböll, 2016). 
• På grund av planprogrammets närhet till 

Getteröns naturreservat tillika Natura 
2000-område, har kommunen genomfört 
samråd och ansökan enligt 7 kap. 28a 
§ miljöbalken. I samband med ansökan 
genomfördes en miljökonsekvensbeskrivning 
(Ramböll, 2016). 

• Samrådsredogörelse

Underlag
• Systemhandling, vatten och avlopp (Norconsult, 

2014)
• Dagvattenutredning (Norconsult, 2014).
• Kompletterande PM till Systemhandling 

vatten och avlopp för ”Program södra 
Trönninge” (2014-01-08) samt ”Program södra 
Trönninge” - dagvattenutredning inför Natura 
2000-prövning (koncept 2014-08-07)

• Naturvärdesinventering (Calluna, 2015).
• Natura 2000-tillståndsprövning-beslut                                             

(Länsstyrelsen, 2016)
• Kontrollprogram för påverkan på Natura 

2000-område (Ramböll, 2016). 
• Kompletterande trafikutredning för 

planprogram Södra Trönninge (ÅF, 2017) 
• Trafikutredning Södra Trönninge (ÅF, 2013) 
• Trafikförslag Östergatan genom Södra 

Trönninge (ÅF, 2015) 
• Trafiknätsanalys (ÅF, 2016) för Varbergs 

kommun. 

• Trafikanalys Lindhovsrondellen PM (ÅF, 2017)
• Trafikanalys Lindhovsrondellen, (ÅF, 2017) 
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Inledning

Förord

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav genom 
planbesked den 22 maj 2012, uppdraget att utforma 
ett planprogram för Södra Trönninge. 

Planprogrammet för Södra Trönninge har tagits 
fram för att på ett övergripande plan belysa frågor 
om trafikföring, rörelsestråk, bebyggelsegrad, 
gestaltning, grönstruktur och funktioner inom hela 
den södra delen av Trönninge, från Pilgatan till 
Himleån samt mellan Bolseområdet och Himleån.

Planeringsarbetet är omfattande då syftet är att 
skapa planstöd för minst 900 bostäder i norra 
Varberg. Då denna utveckling inte överensstämmer 
med den utveckling som föreslagits i den gällande 
fördjupade översiktsplanen för Trönninge 

skall områdets framtida struktur studeras i 
planprogrammet.

Syftet med planprogrammet är att beskriva 
förutsättningarna för en fortsatt stadsutbyggnad 
av Varberg mellan bostadsområdet Göingegården 
och Trönninge. Dessutom ska programmet bidra 
till en mångfald av landskapstyper som skapar 
goda förutsättningar för rekreation och en attraktiv 
boendemiljö. De ekologiska värdena ska värnas och 
utvecklas bland annat genom en öppen hantering 
av dagvattnet och bevarande av Himleåns närmiljö.

Emma Karlsson   Julia Anding
Planarkitekt,    Planarkitekt, 
Projektledare    Projektledare

4PLANPROGRAM FÖR SÖDRA TRÖNNINGE

Medverkande
Projektgruppen från Varbergs kommun har bestått av: 

Jens Bengtsson   Landskapsarkitekt, Hamn- och Gatuförvaltning
Sofia Lindgren    Trafikplanerare, Hamn- och Gatuförvaltningen
Kristina Hellerström   Arkitekt, Samhällsutvecklingskontoret
Rasmus Kaspersson   Kommunekolog, Samhällsutvecklingskontoret
Sara H Dahlström    Exploateringsingenjör, Samhällsutvecklingskontoret 
Anders Herloff   Planeringsingenjör, Vatten & Miljö i Väst AB
Mikael Bergenheim   Planeringsingenjör, Vatten & Miljö i Väst AB
Julia Anding    Projektledare, Stadsbyggnadskontoret
Emma Karlsson   Projektledare, Stadsbyggnadskontoret

m.fl.

Julia Anding Emma Karlsson
Planarkitekt Planarkitekt



Plandata

Programområdet ligger i Trönninge, cirka 3 km 
norr om Varbergs stadskärna. Området omfattar 
cirka 130 hektar. 
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Karta över programområdet

Jordbruksmark norr om Lindbergsvägen  och  
Trönninge skola

Jordbruksmark söder om Lindbergsvägen

Tidigare ställningstaganden

Riksintressen och förordnanden

Ekologiskt särskilt känsliga områden (3 kap. 3 
§ miljöbalken)
Ekologiskt särskilt känsliga mark- och 
vattenområden är områden som är viktiga att 
skydda mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 
Ekologiskt känsliga områden är på grund av sina 
mark- och vattenförhållanden instabila. Dessa 
områden kan vara svårt påverkade eller innehålla 
hotade växt- och djurarter. I programområdets 
västra kant rinner Himleån som är ett ekologiskt 
känsligt område. 

Område med särskilda 
hushållningsbestämmelser (4 kap. 2 § 
miljöbalken)
Turismens och friluftslivets intressen ska särskilt 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
Hallandskusten hör till de områden som har 
särskilda hushållningsbestämmelser där hänsyn 
ska tas till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 
miljöbalken. Detta område begränsas i öster av 
väg E6. Bestämmelsen utgör dock inte hinder för 
utvecklingen av befintliga tätorter.



Natura 2000-område
Programområdet är lokaliserat drygt 1 km öster 
om Natura 2000-området Getteröns fågelreservat, 
ett av Sveriges mest värdefulla fågelområden. 
Syftet är att ge ett långsiktigt skydd åt de arter och 
naturtyper som finns inom området. Verksamheter 
eller åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i ett Natura 2000-område kräver 
tillstånd enligt 7 kap. 28 § miljöbalken. Tillstånd 
får endast lämnas om verksamheten eller åtgärden, 
ensam eller tillsammans med andra pågående 
eller planerade verksamheter eller åtgärder, 
inte skadar livsmiljön eller utpekade arter inom 
området. Varbergs kommun erhöll tillstånd för 
exploatering av Södra Trönninge 2016-08-29 och 
den avser en exploateringsgrad på 900 bostäder. I 
samband med tillståndsansökan genomfördes en 
separat miljökonsekvensbeskrivning för påverkan 
på Natura 2000-området och ett kontrollprogram 
upprättades för att övervaka dagvattentillförseln 
till Himleån och fågelområdet (2016-12-02). 

Generellt strandskydd
Enligt 7 kap. 13–18 §§ miljöbalken omfattas 
Himleån av ett generellt strandskydd på 100 m. 
Inom strandskyddat område får inte anläggningar 
eller byggnader  uppföras om det hindrar 
allmänheten från att färdas fritt eller åtgärder 
utföras som väsentligen förändrar livsvillkoren för 
växt- och djurarter. Strandskydd kan upphävas 
inom detaljplan om det finns särskilda skäl enligt 7 
kap. 18 § Miljöbalken. I detaljplanen för skola och 
idrottshall i Trönninge på Göingegården 1:13 och 
3:1, antagen 2015-04-01, upphävdes strandskyddet 
till 20 meter från Himleån. 

Generellt biotopskydd
Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken omfattas bl.a. 
stenmurar, åkerholmar och märgelgravar i 
jordbruksmark av generellt biotopskydd. Åtgärder 
som påverkar objekt med generellt biotopskydd 
kräver dispens från länsstyrelsen. De generella 
biotopskydden inom programområdet är kartlagda 
i naturvärdesinventeringen och består av allér, 
åkerholmar, stenmurar, märgelgravar samt 
öppna diken. Deras placering finns beskriven i 
naturvärdesinventeringen. 

Övriga riksintressen
Riksväg 41 som ligger i anslutning till 
programområdet utgör riksintresse för 
kommunikationer och ska skyddas enligt 3 kap 
8§ Miljöbalken. Viskadalsbanan i planområdets 
nordöstra kant är av riksintresse för omledning 
av godstrafik vid planerade avbrott och akuta 
företeelser. Exploateringen får ej leda till att 
riksintressena Viskadalsbanan och väg 41 påtagligt 
skadas, vilket behöver beaktas i kommande 
detaljplaner. Detsamma gäller även för E6an som 
ligger öster om programområdet.

Detaljplan
Programområdet omfattas idag i huvudsak inte 
av detaljplan. Ett mindre område vid Himleån, 
i anslutning till Österleden och Kvarnagården 
ridcenter, är planlagt för naturmark med gång-/
ridvägar samt med gång-/ridbro över Himleån.

Inom programområdet ligger Trönninge skola.  
Detaljplanen vann laga kraft 2015-05-06. Skolan är 
utbyggd och invigd hösten 2017. 

Illustration av detaljplan, Trönninge skola
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Översiktsplan
Fördjupad översiktsplan för Trönninge med 
omnejd antogs av Kommunfullmäktige 2010-06-
15. I den fördjupade översiktsplanen anges en större 
utbyggnad av i första hand bostäder i Trönninge 
med omnejd. Totalt omfattar den fördjupade 
översiktsplanen en expansion av Trönninge med 

Fördjupad översiktsplan för Trönninge med omnejd
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cirka 900 bostäder, inklusive cirka 400 bostäder 
som ingår i planprogram för Göingegården södra. 
Den fördjupade översiktsplanen innehåller också 
ett tillskott i Trönninge med ny centrumbildning, 
skola och förskola.



Miljöbedömning

Behovsbedömning

I samband med upprättandet av detta program 
genomfördes en behovsbedömning som visade på 
att en miljökonsekvensbeskrivning behövde tas 
fram.  

Miljökonsekvensbeskrivning

För att belysa miljökonsekvenserna 
av planprogrammet har två olika  
miljökonsekvensbeskrivningar tagits fram, en 
övergripande och en inför ansökan om tillstånd 
att vidta åtgärder som kan påverka Natura 
2000-området Getterön (enligt 7 kap. 28a § 
miljöbalken). 

I den översiktliga miljökonsekvensbeskrivningen 
ligger fokus på påverkan på naturmiljön (framförallt 
med avseende på fågellivet) och människors 
hälsa (framförallt med avseende på buller). Den 
sammantagna bedömningen är att konsekvenserna 
för naturmiljön kommer att bli stora. Bedömningen 
baseras framförallt på anläggandet av ny vägbro 
över Himleån. Graden av störning beror på 
utformningen av bron samt vilken hänsyn som tas 
i anläggnings och driftskedet.  Påverkan på arters 
populationsnivå bedöms bli liten då det finns 
områden med motsvarande miljöer på andra platser 
i närområdet. Buller kan påverka boende utmed 
nya Österleden, med erforderliga skyddsavstånd 
bedöms dock påverkan bli liten. Risken för 
kumulativa effekter av föroreningsbelastning och 
av påverkan på fågellivet bedöms som liten. 

I miljökonsekvensbeskrivningen för ansökan enligt 
7 kap. 28a § miljöbalken ligger fokus på påverkan 
av dagvatten på Getteröns Natura 2000-område. 
Tillförsel från området förväntas innehålla 
låga halter av föroreningar tack vare föreslagna 
dagvattenlösningar (dammar och diken). I 
kombination med utspädning i recipienten bedöms 
därmed inte dagvattentillförsel skada de livsmiljöer 
som avses skyddas inom Natura 2000-området. 
Ianspråktagandet av mark för bostadsändamål 
bedöms inte heller störa eller skada livsmiljöer för de 
fågelarter som är utpekade i Natura 2000-området. 

Naturvärdesinventering

En naturvärdesinventering genomfördes 2015 
(Calluna 2015) för att identifiera värdefulla 
miljöer och generella biotopskydd inom 
planprogramområdet. Tio områden har klassats, 
från ”högsta naturvärde” (Himleåns strandzon) 
till ”högt naturvärde” (Himleån och Träslövs 
by), ”påtagligt naturvärde” (Skogskullen, Hamre 
kulle, allé vid Lindbergsvägen och märgelgrav 
väster om Trönninge) och ”visst naturvärde” 
(betesmark vid Kvarnagården och bryn öster 
om Trönninge by). Områdena är markerade på 
kartan nedan och flertalet är även beskrivna under 
Planeringsförutsättningar, Mark och vegetation. 
Generella biotopskydd som utpekats inom 
området omfattar allér, stenmurar, småvatten och 
åkerholmar. 
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Karta över områden med höga naturvärden.
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Karta över områden med biotopskydd
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Planeringsförutsättningar

Markägoförhållanden

Planprogramområdet är cirka 130 hektar och 
merparten av området ägs av Derome förvaltning 
AB. Fastighetsbildning för Trönninge Skola pågår 
och den bildade fastigheten ska ägas och förvaltas 
av Varbergs kommun.
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Ägoförhållanden

Varbergs Kommun

Derome Förvaltning Ab
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Karta över programområdet och markägoförhållanden

en beskrivning av de områden som bedöms inneha 
högst naturvärden. 

Trönninge by

I nordöstra delen av programområdet ligger 
Bolsestugan. Området i närheten av stugan har en 
lång kontinuitet av beteshävd och här finns en rik 
hagmarksflora med bland annat stagg, backtimjan, 
darrgräs och gulmåra. Naturbetesmarkerna 
har bedömts till ”högt naturvärde” i 
naturvärdesinventeringen. 

Hamre kulle

I anslutning till programområdet, på södra sidan 
av Himleån ligger Hamre kulle, ett större natur- 
och rekreationsområde med skogs- och ängsmark. 
Naturvärden knutna till ängsmiljön förekommer 
framförallt i den västra delen, utanför planområdet, 
då de östra delarna av området tidigare brukats 
som åker och är gödselpåverkade. Där finns även 
värdefulla bryn- och skogsmiljöer, framförallt i 
områdets norra del. Hamre kulle har bedömts till 
”påtagligt naturvärde” i naturvärdesinventeringen.

Skogskullen

Utmed Lindbergsvägen, sydväst om Göingegården, 
ligger en tidigare skogsbetesmark med ädellövträd. 
I området finns ett flertal grova ekar och alar och 
rikligt med död ved med värde för t.ex. mindre 
hackspett och gröngöling, som noterats i området 
(rödlistade som ”nära hotad”). Två signalarter för 
skog påträffades vid naturvärdesinventeringen; 
rostfläck och lönnlav. Skogspartiet ansluter 
direkt till en nyckelbiotop som ligger utanför 
planprogramområdet. Skogsskullen har bedömts till 
”påtagligt naturvärde” i naturvärdesinventeringen.

Himleån 

I den sydvästra delen genomkorsas området 
av Himleån och dess lummiga bård av lövträd. 
Himleån och tillhörande naturområde utgör en 
unik miljö för Varberg, såväl ur naturvårds- som 
rekreationssynpunkt. Himleån är klassad som 
riksintresse för fritidsfisket samt för bestånden 
av havsöring och lax. I ån har även ål (rödlistad 
som ”akut hotad”), elritsa och flodkräfta (”akut 
hotad”) observerats. Vid Göingegården delar ån 
upp sig i två fåror, en lämning efter den tidigare 
kvarnen i området. Väster om E6:an har Himleån 
kvar sitt naturliga meandrande lopp.  Öster om 
E6 är ån i stora delar dikad och uträtad. En delvis 

Mark och vegetation
Planprogramområdet utgörs till största delen 
av åkermark, men innehåller även betes- och 
ängsmarker samt vatten- och våtmarksmiljöer 
med omgärdande kantzoner av lövträd. Inom 
åkermarken finns ett flertal diken, stenmurar, 
åkerholmar och märgelgravar. En dubbelsidig 
allé står utmed Lindbergsvägen, från Himleån till 
Trönningeängs bostadsområde. Den jordbruksmark 
som finns klassificerad inom området anges vara 
av medelkvalitet (klass 5). Åkermarken är även 
rastlokal för t.ex. vitkindad gås och trana. Området 
är förhållandevis flackt, från cirka 5 meter över 
havet i väster och närmast Himleån, till cirka 14 
meter över havet i öster.  

Inom planområdet finns höga naturvärden. En 
naturvärdesinventering utfördes 2015 (Calluna, 
2015) med syfte att beskriva och värdera områden 
av betydelse för biologisk mångfald. Nedan följer 



iordningställd stig löper utmed Himleåns södra 
sida som senare ansluter till Göingegårdens 
bostadsområde. Området utmed Himleån utgörs av  
strandbrinkar, översvämningsytor och en lövridå 
av framförallt al. Det är en värdefull och skyddad 
miljö för t.ex. fåglar och groddjur, och en viktig 
spridningskorridor för växter och djur i det annars 
till stora delar öppna landskapet. Den naturliga 
flödesvariationen skapar naturlig störning med t.ex. 
småvatten, våtmarker och död ved. Hög artrikedom 
av fåglar finns inom området med häckande arter 
som gröngöling (rödlistad som ”nära hotad”), 
mindre hackspett (”nära hotad”), forsärla, göktyta 
(”nära hotad”), steglits, stenknäck och sannolikt 
även kungsfiskare (”sårbar”). En observation av 
strandpadda (rödlistad som ”sårbar” och fridlyst 
enligt artskyddsförodningen) finns i nedre delen 
av området, sannolikt i anslutning till närbelägen 
märgelgrav. Spår av Utter (”nära hotad”) har 
observerats utmed Himleån i planprogramområdets 
mellersta del. Fler rödlistade arter bedöms 
kunna finnas i området. Två signalarter för skog 
påträffades vid naturvärdesinventeringen; glasfläck 
och ulota. Himleåns strandzon har bedömts till 
”högsta naturvärde” i naturvärdesinventeringen. 
Himleån mynnar i Getteröns naturreservat tillika 
Natura 2000-område.

Allé vid Lindbergsvägen

Längs Lindbergsvägen mellan Göingegården och 
Trönninge ligger en dubbelsidig allé med längre 
kontinuitet av framförallt ask och al. Dess placering 
i öst-västlig riktning ger förutsättningar för både 
solexponerade och skuggiga miljöer och erbjuder 
således en rik variation på livsmiljöer. Allén fungerar 
även som spridningskorridor i det annars öppna 
jordbrukslandskapet. Traslav och guldlocksmossa 
har observerats i allén, vilka är signalarter för högre 

naturvärden knutna till lövträd. Allén är klassad till 
”påtagligt naturvärde” i naturvärdesinventeringen 
och omfattas även av generellt biotopskydd.

Märgelgrav väster om Trönninge by

Väster om Trönninge by ligger två märgelgravar 
omgivna av framförallt al som erbjuder värdefulla 
livsmiljöer för bland annat grod- och kräldjur. 
Märgelgravarna är klassade till ”påtagligt 
naturvärde” i naturvärdesinventeringen och 
omfattas även av generellt biotopskydd.

Trönningebjär

I anslutning till programområdet, nordöst om 
Pilgatan ligger Trönningebjär. Trönningebjär är ett 
cirka 25 hektar stort kuperat naturområde i norra 
delen av Trönninge. Området, som har spår av dess 
tidigare historia som betesmark, är nu bevuxet med 
blandskog, framförallt tall. Södra delen utgörs av ett 
rasbrantområde. Från toppen av området har man 
utsikt över Varberg med omnejd. Trönningebjär 
undersöktes inte i naturvärdesinventeringen. 

Skyddade eller utpekat värdefulla områden

Ett antal områden/biotoper inom eller i anslutning 
till planprogramområdet är skyddade eller sedan 
tidigare utpekade som särskilt värdefulla:

•	 Generella biotopskydd (7 kap. miljöbalken) 
- Småvatten, stenmurar, åkerholmar och 
allé i jordbrukslandskapet.

•	 Objekt med naturvärde (Skogsstyrelsen) – 
Två områden längs Himleån, varav ett inom 
planprogramområdet. 

•	 Nyckelbiotop (Skogsstyrelsen) – Ett område 
som angränsar mot planprogramområdets 
sydvästra sida. 

•	 Ängs- och betesmarksinventeringen – Ett 
område som angränsar mot planprogram-
områdets nordöstra sida.

•	 Naturvårdsprogram – Planprogrammet 
berör fyra områden som är utpekade i 
Varbergs kommuns naturvårdsprogram: 
Nr 160 Skogskullen (klass III, delvis 
nyckelbiotopklassat), Nr 43 Himleåns nedre 
lopp (klass II), Nr 44 Trönninge by (klass 
III) och Nr 42 Hammers kulle (klass III). 

•	 Våtmarksinventeringen – Område 94 (klass 
2) utmed Himleån.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande 
styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken och 
syftar till att minska miljöpåverkan från diffusa 
påverkanskällor, till exempel trafik och jordbruk. 
Miljökvalitetsnormer finns uppsatta för bland 
annat luft, vatten och buller. Enligt 2 kap. 10 § 
Plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormerna 
i 5 kap. miljöbalken följas vid planläggning. 
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För det aktuella planprogramområdet bedöms 
Miljökvalitetsnormen för vatten vara aktuellt. 
Luftkvaliteten i området är i utgångsläget god 
och bedöms inte försämras så att normerna för 
utomhusluft överskrids. Miljökvalitetsnormen för 
buller avser framförallt kommuner med fler än 100 
000 invånare. 

Karta över programområdet 
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Himleån, och slutligen Getteröns fågelreservat, 
utgör recipient för programområdets dagvatten. 
Enligt den senaste klassificeringen har Himleån 
”måttlig ekologisk status” och ”god kemisk 
status”. Miljöproblemen i vattenförekomsten 
är framförallt kopplade till övergödning genom 
tillförsel av näringsämnen från jordbruksmark 
och enskilda avlopp, fysisk påverkan och 
förekomst av laxparasiten Gyrodactylus salaris. 
Miljökvalitetsnormen är ”god ekologisk status” 
2027. Slutrecipient är en mindre vattenförekomst 
i Getteröns fågelreservat som står i förbindelse 
med Balgöarkipelagen. Vattenförekomsten har 
klassificerats till ”måttlig ekologisk status”, 
framförallt på grund av tillförsel av näringsämnen 
från såväl intilliggande jordbruksmark som 
från det kommunala avloppsreningsverket. 
Miljökvalitetsnormen är ”god ekologisk status” 
2027.

Artskydd
I artskyddsförordningen (2007:845) 4–9 §§ finns 
regler för de växt- och djurarter som skyddas 
genom EU:s fågeldirektiv respektive art- och 
habitatdirektiv, och de arter som omfattas av 
nationella och regionala fridlysningsbestämmelser. 
Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att 
avsiktligt fånga eller döda djur, avsiktligt störa djur, 
särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, 
övervintrings- och flyttningsperioder, avsiktligt 
förstöra eller samla in ägg i naturen och skada 
eller förstöra djurens fortplantningsområden eller 
viloplatser. Förbuden gäller alla levnadsstadier och 
inkluderar samtliga vilda fåglar samt de vilda arter 
av djur som kräver noggrant skydd enligt bilaga 1 
till artskyddsförordningen. Med vilda fåglar avses 
alla i Sverige naturligt förekommande fågelarter. 
Dispens från artskyddsförordningen prövas av 
Länsstyrelsen. 

Trafik och parkering
Lindbergsvägen trafikeras i dagsläget av ca 2300 
fordon/dygn norr om Himleån. Pilgatan trafikeras 
av cirka 2 500 fordon/dygn (källa: trafikmätningar 
genomförda av Varbergs kommun 2016 och 2017). 
Inom programområdet finns idag ingen allmän 
parkering.
I samband med byggnationen av den nya skolan 
byggs två cirkulationsplatser och en ny huvudgata 
ansluter till Lindbergsvägen från nordväst. På 
Lindbergsvägen direkt söder om Trönninge 
skola har en ny timglashållplats byggts. Gång- 
och cykelvägen utmed Lindbergsvägen har 
breddats till 5 meter på den norra sidan (3 meter 

cykelväg och 2 meter gångväg) enligt standard 
för arbetspendlingsstråk i Cykelplan 2016–2020. 
En gång- och cykelväg har inte byggts ut utmed 
den nya huvudgatan (Östergatan) men behöver 
hanteras i kommande detaljplan direkt öster om 
den nya skolan. 

Kommunen är huvudman för Pilgatan, 
Klastorpsvägen och Lindbergsvägen fram till 
korsningen Pilgatan/Klastorpsvägen. För gatorna 
i den äldre bebyggelsen i området ansvarar 
vägföreningar. En översyn av huvudmannaskapet 
behöver göras i samband med att detaljplanerna till 
programmet tas fram. Hastighetsbegränsningen 
är idag 40 km/h på Lindbergsvägen och den nya 
huvudgatan (Östergatan). Lokalgatan inne på 
skolområdet, Kockatorpsvägen, har en begränsning 
på 30 km/h.  

Befintlig teknisk försörjning

Vatten och Spillvatten

Vatten och spillvatten är anslutet till allmänna 
ledningar i områdets norra, södra och västra delar. 
Öster om Lindbergsvägen är delar av området anslutet 
till allmänna ledningar, övriga delar har idag lokala 
avloppslösningar.
Norr om Himleån finns en pumpstation för spillvatten.

Tvärs över planområdet, norr om befintlig 
pumpstation, går en större vattenledning som förser 
kommunens norra delar med vatten. Denna ledning 
ska ersättas med ny ledning i nytt läge. Totalt omfattar 
sträckan 2,5 km vattenledning varav 300 meter förbi 
Trönninge skola är idag nedlagd i mark.
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Dagvatten

Området söder om Pilgatan och norr om 
Lindbergsvägen:
Delområdet gränsar i öster till befintliga 
dagvattenledningar i Trönninge. Det finns befintliga 
dagvattenledningar i Pilgatan som utgör avgränsningen 
i nordost till området. Tvärs över området löper ett 
öppet dike i sydvästlig riktning. Till detta dike avleds 
idag dagvatten från befintligt bostadsområde söder 
om Pilgatan samt bostadsområdet som är beläget norr 
om Pilgatan och söder om Trönningebjär. Det finns 
en märgelhåla precis på gränsen mellan området och 
befintligt bostadsområde söder om Pilgatan. Denna 
märgelhåla används i dagvattenhanteringen. Diket 
och märgelhålan är viktiga för dagvattenhanteringen 
i området och behöver bevaras. 
Ett dike leder söderut längs Viskadalsbanan. Till diket 
avleds dagvatten från området norr om Pilgatan, strax 
öster om Viskadalsbanan. Dikets funktion behöver 
bevaras.
Dagvatten från Trönninge skola leds till en damm 
väster om skolan och därifrån vidare till Himleån.
Området söder om Lindbergsvägen:
Genom delområdet passerar en befintlig 
dagvattenledning. Denna ledning avleder dagvatten 
från det befintliga bostadsområdet söder om 
Bolsevägen. 

Gasledning
Parallellt med ovan nämnda vattenledning sträcker 
sig en gasledning till Varberg Nords industriområde.

Geotekniska förhållanden

Geoteknik

En geoteknisk undersökning har genomförts i samband 
med framtagandet av fördjupad översiktsplan för 
Trönninge med omnejd. Denna utredning delade in 
området i tre olika delområden, med olika egenskaper. 
Denna indelning redovisas på kartan ovan vilken 
förklaras i kommande stycke.

Område A - Goda geotekniska förutsättningar för 
exploatering och bebyggelse.

Område B - En övergångszon mellan fastjordsområde 
och områden med lös lera till stora djup. De 
begränsade höjdskillnaderna inom området 
innebär dock gynnsamma förutsättningar ur 
stabilitetssynpunkt. För byggnader eller större 

belastningar såsom uppfyllnader och dylikt måste 
det beaktas att sättningar liksom bärighetsproblem 
kan uppstå. Mindre byggnader, såsom enbostadshus, 
bedöms kunna grundläggas direkt i mark. 
Kompletterande geotekniska undersökningar krävs 
inför detaljprojektering av varje objekt. Schaktning 
kräver välstuderat genomförande. Uppfyllnader inom 
detta område bör begränsas till ca 2,0 meter jord.

Område C - Området utgörs till stor del av lera till 
relativt stora djup. Kompletterande geotekniska 
utredningar krävs. De begränsade höjdskillnaderna 
inom området innebär att området har gynnsamma 
förutsättningar ur stabilitetssynpunkt. Den lösa 
lerjorden innebär dock att marken är känslig för 
höga lokala belastningar, exempelvis uppfyllnader. 
Uppfyllnader upp till 0,5 meter bör efter översiktlig 
bedömning kunna göras.

Delområdet är känsligt för belastning på marken. 
Kompletterande geotekniska undersökningar krävs 
inför detaljprojektering av varje objekt. Mindre 
byggnader, motsvarande enbostadshus, bedöms dock 
kunna grundläggas direkt i mark.

Karta geoteknisk undersökning
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Störningar och risker

Djurhållning och jordbruk mm.

Hänsyn ska tas till Kvarnagårdens Ridcenter, som har 
en omfattande ridverksamhet söder om Himleån med 
planlagda ridområden. Området sträcker sig även norr 
om Himleån, öster om planområdet. Enligt gällande 
riktlinjer är skyddsavståndet till stall och ridhus 500 
meter. Kvarnagårdens Ridcenter består av Varbergs 
Ridklubb, Ridgymnasiet och Varbergs Ridskola. Det 
bedrivs en omfattande verksamhet på såväl ungdoms- 
som seniornivå.

Ledningar (explosionsrisk, skyddsavstånd bebyggelse)

Området genomkorsas idag av en gasledning som 
går till Varberg Nord industriområde. Denna ledning 
skyddas med hjälp av ledningsrätt. Ledningsområdet 
är 6 meter brett. Skyddsavståndet till byggnader från 
gasledningen ska vara minst 2 meter och ledningen 
ska ligga på ett djup om 0,6 meter i grönyta och 1 
meter där det är förekomst av tung trafik.  I samband 
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med utbygganden av de planerade bostadsområdena 
kommer gasledningen att behöva flyttas. För att 
minimera påverkan på exploaterbar mark så ska 
ledningen förläggas i Östergatans vägområde. En 
lämplig placering skulle kunna vara i gång- och 
cykelbanan, detta för att inte störa planteringen av 
träd i grönytor. Ledningsrätt för den nya gasledningen 
kommer att sökas och ledningsrättsområdet planeras 
bli 4 meter. Bredvid ledningen för naturgas ligger även 
optokablar för bredbandskommunikation.

I samma ledningsstråk går en huvudvattenledning 
för dricksvatten. Ledningen sträcker sig längs 
kusten norrut. Denna ledning skyddas med hjälp av 
ledningsrätt på 8 meters bredd, 4 meter på respektive 
sida av ledningen. Denna huvudvattenledning 
kommer att ersättas med en ny huvudvattenledning 
som kommer att anläggas längs Himleåns sträckning. 
När den nya ledningen är i bruk kommer den nu 
befintliga huvudvattenledningen att tas ur bruk och 
ledningsrätten kommer att upphävas. Ledningsrätt 
för den nya huvudvattenledningen kommer att sökas 
och ledningsrättsområdet planeras bli 10 meter.

Programområdet genomkorsas av en, för rikstelefoni/
data, betydande kabelanläggning.  I samband med 
utbygganden av nya planerade bostadsområden 
kommer ledningen att behöva flyttas. För att minimera 
påverkan på exploaterbar mark så ska ledningen 
förläggas i Östergatans vägområde.

Avloppspumpstation (lukt, skyddsavstånd)

I den västra delen ligger gamla Trönninge reningsverk, 
som idag fungerar som avloppspumpstation. 
Skyddsavstånd till anläggningen är 50 meter.

Buller och Vibrationer

Viskadalsbanan:
Viskadalsbanan trafikeras av regionaltrafik med cirka 
elva turer per dag (i vardera riktningen). Godstrafik 
förekommer med cirka ett tåg i vardera riktningen per 
dag mellan Strängbetong i Veddige och Varbergs station.
Järnvägen är av riksintresse för omledning av 
godstrafik vid planerade avbrott och akuta 
företeelser, vilket kan innebära att mängden 
godståg tillfälligt kan öka betydligt på sträckan. 
Trafikverkets framtidsprognos för år 2020 pekar mot 
en utvecklad trafik på Viskadalsbanan och scenariot 
är 24 persontåg per dygn och cirka fyra godståg per 
dygn (uppgifter från 2010). Skyddsavstånd enligt 
genomförd buller- och vibrationsutredning är 350 
meter om inga åtgärder görs. Vid enbart persontrafik 

på Viskadalsbanan behöver skyddsavståndet vara 
cirka 100 meter. Rekommenderat maxvärde för 
buller får överstigas max fem gånger per dag. För 
att minimera konsekvenserna vid en eventuell 
urspårning får inte bebyggelse av personintensiva 
ytor ligga närmare än 30 meter från spårmitten. 
Banans underbyggnad är av äldre modell och en 
nyare banvall skulle skapa lägre ljudnivåer.

Väg 41:
Väg 41 är den huvudsakliga infartsvägen till centrala 
Varberg för boende norr om stadsområdet, vilket 
även innefattar kommande utbyggnadsområden 
i planeringsstadiet i Årnäs, Trönningenäs och 
Bläshammar. Vägen ligger på ett sådant avstånd 
ifrån planområdet att dess bullernivåer inte 
blir dimensionerande, Viskadalsbanan är som 
bullerkälla av större omfattning.

Motorbana:
Norr om programområdet, på Trönningebjär, finns 
Annebergs motorbana. På denna motorbana körs både 
motocross och folkrace. Banan är av typen naturbana, 
och har funnits i Trönninge sedan 1950-talet. Det 
bedrivs bland annat ungdomsverksamhet för åldrarna 
5 till 15 år och det arrangeras årligen ett antal större 
evenemang. En bullerutredning har genomförts i 
samband med FÖP Trönninge vilken därefter har 
kompletterats vid planläggning norr om Pilgatan, etapp 
1 och 2. Dessa utredningar visar att bullernivåerna 
söder om Pilgatan (inom programområdet) ligger 
under gränsvärdena när det gäller motorbanans 
verksamhet.

Farligt gods

Viskadalsbanan är av riksintresse för omledning 
av godstrafik vid planerade avbrott och akuta 
företeelser. Enligt Trafikverkets yttrande i samband 
med FÖP Trönninge gäller att bebyggelse eller 
personintensiva ytor inte bör ligga närmare än 30 
meter från spårmitt. 

Förorenad mark

Inom programområdet finns förorenad mark inom 
det gamla reningsverkets område (nuvarande 
pumpstation). Inom detta område råder även 
skyddsavstånd från befintlig pumpstation. I 
programmet föreslås detta område lämnas orört och 
skyddsavståndet beaktas.
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Längs Viskadalsbanan kan förorenad mark 
förekomma. Banvallen bör beaktas med hänsyn till 
förorenad mark. I dagsläget saknas information 
om banvallens innehåll, detta bör utredas vidare i 
detaljplanearbetet.

Översvämningar

I samband med långvarig nederbörd kan 
höga     flöden uppkomma  i  Himleån,  framförallt        
mellan Kvarnagården och Göingegården. 
Åns avrinningsområde är 201 km2 och 
årsmedelvattenföringen ca 2,8 m3/s. Vattenståndet i 
Himleån strax uppströms Munkåns utlopp kan variera 
med 2,3 meter, vilket kan generera översvämningar 
främst i de västra delarna av området. I genomförda 
utredningar (GF Konsult, 2006 och Norconsult, 2009) 
har en trolig högsta högvattenyta och det avstånd som 
krävs för att klara avrinning från bebyggda områden, 
redovisats (se FÖP Trönninge).

Emissioner

I genomförd miljökonsekvensbeskrivning för FÖP 
Trönninge har översiktliga beräkningar av kvävedioxid 
och partiklar i en punkt 20 meter från Lindbergsvägen 
(vid 3600 fordon/ dygn) gjorts enligt tidigare Vägverkets 
beräkningsmodell. Dessa visar att halterna är hälften 
eller mindre av motsvarande miljökvalitetsnormer. 
Vidare anges då att erfarenhetsmässigt kan förutsättas 
att även övriga miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
underskrids med stor marginal. Förordningar om 
miljökvalitetsnormer (MKN) finns för kvävedioxid, 
svaveldioxid, bly, partiklar, kolmonoxid och bensen 
i utomhusluft. Den i FÖP Trönninge förväntade 
trafikökningen på Lindbergsvägen medför en 
ytterst marginell ökning av vägens haltbidrag. Vid 
en trafikmängd på 7400 fordon/dygn underskrids 
fortfarande miljökvalitetsnormen med stor marginal 
(Se vidare miljökonsekvensbeskrivning avseende FÖP 
Trönninge med omnejd).

Markradon

Enligt en översiktlig kommuntäckande kartläggning 
av markradonförhållanden från 1988 finns radon i 
området kring Bolsestugan ”tänkbar högradonmark”. 
I övrigt anges i denna rapport inga riskområden inom 
Trönninge samhälle. Inom programområdet finns 
därför inga kända radonrisker där exploatering är 
planerad.

Fornlämningar och kulturhistoria
Göingegården har anor från 1600-talet, med 
välbevarade byggnader från 1800- och tidigt 1900-tal.
Inom programområdet finns en skogsklädd kulle i 
väster och åkermark samt gårdsbyggnader, djurstallar 
och kvarn. Det finns även märgelgravar, stenmurar 
och åkerholmar inom området som alla vittnar om 
ett gammalt kulturlandskap och är biotopskyddade. 
Söder om programområdet finns mangårdsbyggnad 
och uthus samt äppelodlingar.
Direkt norr om den östra delen av programområdet, 
längs Bolsevägen, ligger Bolsestugan, en så kallad 
ryggåsstuga som bevarats på sin ursprungliga plats. 
Det är en allmogebyggnad från 1700-talet. Stugan ägs 
av Varbergs kommun och disponeras av Lindberga 
hembygdsförening.
Göingegården och dess ägor har studerats avseende 
fornlämningar (Riksantikvarieämbetet UV väst 
2004:27). Ett flertal områden har bedömts som 
intressanta att utreda om området blir aktuellt för 
exploatering. I övriga delar av Södra Trönninge 
finns ett flertal registrerade fornlämningar. Vidare 
arkeologiska utredningar som krävs kommer att 
genomföras i respektive detaljplan. 

Arkeologisk utredning eller arkeologisk 
förundersökning i avgränsande syfte kommer även 
behöva göras i samband med vägutbygget i norr då 
sträckningen angränsar till lämningar efter medeltida 
stadsbebyggelse Ny Varberg. Detta för att säkerställa 
att vägområdet inte berörs.

Längs med Himleån finns även exempel på 
tegeltillverkning och rester av tegelugnar. Dessa 
medeltida lertäkter kan i dagens landskap spåras 
som relativt stora gropar i närheten av Himleån. 
Idag är dessa gropar mestadels beväxta med 
alsumpskog och innehåller även en intressant 
markflora.

Befintlig bebyggelse

Göingegårdens gårdsbebyggelse ligger inom 
programområdet och är, som beskrivits ovan, en 
kulturhistoriskt intressant storgårdsanläggning. Inom 
programområdet, på den norra sidan av Himleån, 
ligger ”Smedjan”, som är kopplad till gårdsmiljön. 
Övriga byggnader inom programområdet utgörs av 
Kockatorpet, en mindre, äldre gård och de mindre 
servicebyggnader som ligger inom det område 
som tidigare utgjorde Trönninge reningsverk. 
Denna kommunala fastighet fungerar idag som en 
pumpstation. Inom programområdets norra del finns 
även en privatägd villafastighet, Trönninge 8:8. Direkt 
norr om den östra delen av programområdet, 
längs Bolsevägen, ligger Bolsestugan. Centralt i 
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programområdet, norr om Lindbergsvägen, öster 
om Himleån ligger Trönninge skola. Skolan är en 
F-9 skola med kapacitet för 800 elever. I anslutning 
till skolan ligger idrottscentret ”Tresteget”. 

Planerad bebyggelse i närområdet

I anslutning till programområdet, norr om Pilgatan 
planeras det för totalt cirka 250 nya bostäder. Idag 
finns det två förskolor samt ett antal bostäder norr 
om dessa. Öster om detta område, norr om Pilgatan, 
pågår detaljplaneläggning för cirka 165  nya bostäder i 
varierad upplåtelseform. 

Service

Centralt i programområdet, norr om 
Lindbergsvägen, öster om Himleån ligger Trönninge 
skola. Skolan är en F-9 skola med kapacitet för 800 
elever. I anslutning till skolan ligger idrottscentret 
”Tresteget” innehållande en friidrottshall, en 
truppgymnastikhall och en skolidrottshall. 

Det finns idag fem förskolor i Trönninge, tre 
kommunala   och två föräldrakooperativ.  Söder om 
programområdet, i södra Göingegården, finns en 
personalkooperativ förskola.

I Trönninge finns ett äldreboende, Lindgården, 
samt två anläggningar med servicelägenheter för 
äldre och funktionshindrade.

Vårdcentral finns i bostadsområdet Håsten, cirka 5 
kilometer från planområdet.

Dagligvarubutik finns i bostadsområdet Lugnet, 
cirka 1,5 kilometer ifrån programområdet. I övrigt 
finns i Trönninge en mindre samlingslokal som 
drivs av Lindberga församling och en pizzeria.

I Trönninge finns idag en återvinningscentral, 
belägen intill korsningen Lindbergsvägen/ Pilgatan.

Kollektivtrafik trafikerar Lindbergsvägen med 
tätortslinje 2, som trafikeras med kvartstrafik i 
högtrafik, annars halvtimmestät trafik. På vardagar 
trafikeras Lindbergsvägen dessutom även av buss 
620 och 664 två turer om dagen. Buss 662 och 664 
stannar även på Pilgatan. 

Programförslag
Avgränsningar av programområdet

Programområdet sträcker sig ifrån Pilgatan och 
Viskadalsbanan (med undantag för koppling 
mot Lindhovsrondellen) i norr, Göingegården 
och Himleån i väster till Bolsevägen i öster och 
industriområdet Kvarnagården i söder.

Programmets innehåll och sammansättning

Programmet föreslår en tätare utbyggnad av 
Trönninge än vad som anges i den fördjupade 
översiktsplanen. Programområdet bedöms 
kunna innehålla minst 900 bostäder i blandad 
upplåtelseform och storlek. Bebyggelsen förslås 
variera i höjd från enplanshus i en våning till 
flerbostadshus i fem till sju våningar.

Centralt inom området mitt emot Trönninge skola 
föreslås centrumbebyggelse med samlingslokal och 
vårdcentral. Kopplat till denna service möjliggörs 
även för kommersiell service och kontor.

Himleåns natur- och rekreationsområde är en stor 
tillgång i området och föreslås vara en central del 
av exploateringen södra Trönninge. Detta område 
föreslås bevaras och utvecklas som ett natur- och 
rekreationsområde. Öppen hantering av dagvatten 
ska ses som en tillgång i området och tillsammans 
med gröna stråk genom området vara en betydande 
del av gestaltningen.

Gestaltningsprinciper

I arbetet med framtagandet av planprogrammet 
har ett antal gestaltningsprinciper tagits fram för 
både bebyggelsen och den allmänna platsmarken. 
Dessa gestaltningsprinciper ska ligga till grund för 
framtida detaljplanering av området. I samband med 
detaljplaneläggning ska även gestaltningsprogram 
tas fram för att vidare klargöra för utformning av 
gaturum, allmänna platser, dagvattenhantering 
och för bebyggelsen i hela området.

En naturlig variation av bebyggelsen efterfrågas, 
dock med en enhetlighet för de övergripande 
strukturerna med det offentliga rummet och 
gatustrukturen. Att skapa variation mellan 
bebyggelsens olika delområden är också väl anpassat 
till intentionen att området byggs ut i etapper under 
en längre tid. Inom varje ”bostadskluster” bör en 
gemensam gestaltningsprincip gälla med avseende 
på volymer, färgläggning, val av växtlighet, 
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materialval, etcetera. Detta kan dock med fördel 
varieras inom programområdets olika delar.

Området föreslås i huvudsak exploateras med 
bostäder samtidigt som stor hänsyn tas till 
naturpartierna och Himleåns dalgång och dess 
kvaliteter. Programmets grundidé är att exploatera 
de öppna ytorna och bevara samt utveckla 
befintliga gröna partier för lek och rekreation. 
programområdet inrymmer minst 900 bostäder, 
skola, idrottshall samt viss service. Bostäderna 

som föreslås ska erbjuda variation både vad 
gäller bebyggelsetyper och upplåtelseformer. 
En genomgående gata (Östergatan) föreslås 
sammanlänka Österleden med Lindhovsrondellen 
och skapa ett huvudstråk genom föreslagen 
exploatering. Parallellt med Östergatan planeras 
även ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik.

Gestaltningsprinciperna för det offentliga rummet, 
bebyggelse, service och trafik går att utläsa mer 
ingående under respektive rubrik i kommande stycke.
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Område A: 1-3 våningar, minst 50 bostäder
Område B: 2-5 våningar, minst 200 bostäder
Område C: 2-7 våningar, minst 300 bostäder
Område D: 1-4 våningar, minst 50 bostäder
Område E: 1-3 våningar, minst 20 bostäder
Område F: 1-3 våningar, minst 30 bostäder
Område G: 1-5 våningar, minst 100 bostäder 
Område H: 1-3 våningar, minst 80 bostäder
Område I: 1-5 våningar, minst 50 bostäder



Bebyggelse och service

Områdestyp, Storlek och Upplåtelseform
Trönninge har idag ett relativt homogent bostadsutbud, 
och det kan med fördel kompletteras med andra 
boendeformer och storlekar. Det finns ett behov av 
mindre        bostäder.       Radhus    och       flerbostadshus  
med större   och mellanstora lägenheter behöver 
komplettera utbudet, men det bör också finnas plats för 
fler villor, både små och stora.
Inom programområdet behöver service i form av 
äldreboende, förskola, gruppboende, vårdcentral, 
och trygghetsboende för äldre samt möteslokal för 
ungdomar tillgodoses.
Området kommer byggas ut i etapper och det är viktigt 
att se till helheten och att uppnå ett visuellt intryck 
av sammanhållna delområden med gemensamt 
formspråk och karaktär samt uppnå en gatubild 
med hus och gaturum i samspel med varandra. En 
naturlig variation av bebyggelsen kan uppnås om 
området byggs ut under en längre period vilket kan 
öka orienterbarheten i stadsdelen. 

Planprogrammet delar in exploateringsområdet i olika 
delområden och dessa beskrivs närmare här nedan. 

Utredningsområde för växthus och/eller 
kolonilotter och ridverksamhet

Varbergs kommuns drift- och anläggningsavdelning 
behöver eventuellt omlokaliseras. En lämplig 
placering kan vara i anslutning till Östergatan i 
södra delen av programområdet, detta behöver dock 
utredas ytterligare. Om en sådan placering är aktuell, 
är behoven för drift- och anläggningsavdelningen 
följande: Yta för maskinpark, upplag, förråd, 

växthus med mera på 20000 kvadratmeter. 
Därutöver behövs kontor för 20 anställda och 
omklädningsrum, matsal och konferensrum för 
cirka 70 personer, samt parkeringsplatser för dessa. 
Dessa byggnader bör i så fall anläggas i område G

Alternativ/kombinerad användning av 
utredningsområdet skulle kunna vara koloni/
odlingslotter. 

I de södra delarna av utredningsområdet finns ytor 
för utvecklandet av hästverksamhet där det finns 
möjlighet för hagar, ridhus, uteboxar, paddock 
med mera. Lokalisering för en ny träning- och 
tävlingsanlägging för ridsporten i Varberg skulle 
kunna samlokaliseras med Kvarnagården och 
samordnas med dess verksamhet.

Utredningsområde för friidrottsarena

Två utredningsområden för friidrottsarenan 
är utpekade i planprogrammet varav området 
vid skolan är detaljplanerat för ändamålet. 
Närhet till Tresteget är viktigt vid lokalisering av 
utomhusarena för friidrotten då omklädning är 
planerat att ske där och både utomhusarena och 
friidrottshall används för utövandet. Även för 
skolan är närheten viktig för deras möjlighet att 
nyttja friidrottsarenan för skolidrott utomhus. 
Vid investeringsbeslut för Tresteget fanns krav att 
framtida utemiljö för friidrotten ska möjliggöras i 
anslutning. En lokalisering av friidrottsarena i det 
norra alternativet ses som ett sämre alternativ ur 
samordningssynpunkt med Tresteget men bättre ur 
trafiksynpunkt.
En lokalisering av friidrottsarena vid skolan kan ses 
som ett bättre alternativ när det gäller närheten till 
Tresteget men sämre sett ur trafiksynpunkt. Hänsyn 
måste även tas till den kapacitet som friidrottsarenan 
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Förslag friidrottsarena



kommer behöva så att det utpekade området vid 
skolan är tillräckligt. Ett alternativ är att nyttja det 
norra alternativet som parkering. Vid exploatering 
av område A är det därför viktigt att även beakta 
behov för friidrottsarenan. Utredningsområdet 
vid skolan kan eventuellt behöva utökas och 
en lokalisering av friidrottsarena i norra delen 
kommer kräva en egen koppling i form av gång- 
och cykelbana till skolan. Idrottsanläggningen i 
Södra Trönninge ska motsvara Påskbergsvallens 
friidrottsanläggning. De trafikutredningar som 
gjorts har inte tagit hänsyn till en sådan anläggning, 
detta behöver utredas i detaljplaneskedet. 

I en översiktlig studie (Lämplighetsstudie, 
friidrottsanläggning i Trönninge, ÅF, 2015-
01-28) görs bedömningen att det aktuella 
området kan fungera som plats för en framtida 
friidrottsanläggning. Erforderliga nivåer för 
risk, buller och vibrationer klaras. Inga krav 
på riskreducerande åtgärder uppkommer men 
åtgärder som kan vidtas till en låg kostnad bör 
alltid utföras. Åtgärder för att omhänderta och 
fördröja dagvatten måste utredas med hänsyn till 
ett begränsat utrymme och närheten till Himleån. 
För att minimera störningar från anläggningen 
till planerade bostäder och skola i närområdet 
såväl från trafikbuller och vibrationer från järnväg 
krävs en genomtänkt planering både vad avser 
utformning av friidrottsanläggningen och framtida 
närliggande bostäder. Störningar som uppkommer 
i form av buller och ljus bedöms vara möjliga att 

hantera vid projektering. Hur anläggningen nås 
som gående och cyklist och om anläggningen 
kan nås med kollektivtrafik bör studeras samt 
allmänhetens tillgänglighet att röra sig i området. 
Om friidrottsarena inte blir aktuell inom föreslagna 
områden skall det norra området införlivas i  
exploateringsområde A. 

Exploateringsområde A

I området väster om Östergatan, föreslås en låg, 
relativt tät bebyggelse i en till tre våningar. Detta 
område bedöms inrymma minst 50 bostäder. I 
området föreslås kedjehus, samt ett mindre antal 
tomter med friliggande villor i väster. Byggnaderna 
ska gruppera sig kvartersvis runt en gemensam 
lekyta, eller ligga i anslutning till ett naturparti. 
Husen ska placeras nära gatan för att åstadkomma 
ett tydligt och varierat gaturum. Parkering ska ske 
på den egna tomten.

Exploateringsområde B

Exploateringsområde  B  som ligger söder om 
Pilgatan, öster om Östergatan och avgränsas av 
ett grönstråk i söder bedöms inrymma minst 200 
bostäder. Täta kvarter med hyres- och bostadsrätter i 
tre till fem våningar samt en gemensam gård föreslås 
närmast Pilgatan och ut med Östergatan. Även på 
andra sidan Pilgatan, utanför programområdet 
planeras för exploatering. Det är viktigt att den 
bebyggelsen närmast Pilgatan i område B, kopplas 
ihop med den planerade bebyggelsen. Norr om det 
tvärgående grönstråket föreslås villor, par-, rad- och 
kedjehus i två till tre våningar. Denna bebyggelsen 
ska ha en tydlig koppling mot grönstråket. 

Exploateringsområde C

I exploateringsområdet mitt emot skolan 
föreslås en högre exploatering med bland annat 
bostäder i form av flerbostadshus. Bebyggelsen 
inom området ska variera i höjd från två till 
sju våningar där den högre bebyggelsen läggs 
mot Östergatan och Lindbergsvägen. I det här 
området ska även vissa centrumfunktioner 
inrymmas. I exploateringsområde C är  avsikten att 
verksamheter ska kunna etablera sig i bottenplan. I 
området möjliggörs även etablering av kommunala 
servicefunktioner såsom till exempel vårdcentral. 
Dessa funktioner är lämpligt att placeras centralt i 
området i anslutning till ett torg. Även en möteslokal 
för ungdomar, för Lindberga församling och för det 
lokala föreningslivet efterfrågas. Byggnaderna som 
placeras utmed Östergatan och Lindbergsvägen 

21PLANPROGRAM FÖR SÖDRA TRÖNNINGE

TRÖNNINGE 
SKOLA

GÖINGEGÅR-
DEN

LINDBERGSVÄGEN

PILGATAN

BOLSESTUGAN

KVARNAGÅRDEN 
RIDVERKSAMHET

LINDHOVSRONDELLEN
VI

SK
AD

AL
SB

AN
AN

STORMHALLSVÄGEN

VÄ
G

 4
1

LI
N

D
BE

RG
SV

ÄG
EN

ÖSTERGATAN

ÖSTERGATAN

HAMRE KULLE

TRÖNNINGEBJÄR

SKOGSKULLEN

A

B

H

GF

E
DI

C

Teckenförklaring
    Planerad byggelse
   Be�ntlig vägstruktur
    Ny vägstruktur
    Torg
    Utredningsområde, friidrottsarena
    Utredningsområde, ridverksamhet/   
          växthus/koloni
    Naturmark
    Dagvattenhantering

Karta, norra delen av programområdet



ska ha fasader mot gatan med en fönstersättning 
som förmedlar öppenhet.  Mot det föreslagna 
grönstråket som avgränsar området norrut och 
mot befintlig bebyggelse i öster föreslås parhus 
och/eller kedjehus i två till tre våningar. Detta 
exploateringsområde bedöms inrymma minst 300 
bostäder.

Exploateringsområde D

Söder om Lindbergsvägen, väster om Östergatan 
föreslås en något tätare bebyggelse i form av 
flerbostadshus och radhus på två till fyra våningar. 
Byggnaderna som placeras utmed Lindbergsvägen 
ska ha fasader mot gatan med en fönstersättning 
som förmedlar öppenhet. 
I de södra delarna av detta exploateringsområde 
föreslås bebyggelsen trappas ner till en till 
tre våningar grönområdet. Här föreslås även 
lokaliseringen av ett äldreboende och en förskola. 
Exploateringsområdet D bedöms inrymma minst 
50 bostäder.

Exploateringsområde E

Söder om Lindbergsvägen, öster om Östergatan 
föreslås villor, parhus och/eller kedjehus i en låg, 
relativt tät bebyggelse med en till tre våningar. 
Bebyggelsen ska visa hänsyn mot befintligt 
bostadsområde och koppla ihop det med det nya. 
Husen skall placeras nära gatan för att åstadkomma 

ett tydligt och varierat gaturum. Parkering ska 
ske på den egna tomten. Exploateringsområde E 
bedöms inrymma minst 20 bostäder.

Exploateringsområde F

I området väster om Östergatan, föreslås villor, 
parhus eller kedjehus i en låg, relativt tät bebyggelse 
med en till tre våningar. Den nya bebyggelsen 
bör ligga i grupperingar med utblickar mot de 
omgivande naturområdena. Husen skall placeras 
nära gatan för att åstadkomma ett tydligt och 
varierat gaturum. Parkering ska ske på den egna 
tomten. Exploateringsområde F bedöms inrymma 
minst 30 bostäder.

Exploateringsområde G

I området öster om Östergatan, föreslås villor, parhus 
eller kedjehus i en låg bebyggelse med en till tre 
våningar. Byggnaderna ska gruppera sig kvartersvis 
runt en gemensam lekyta, eller ligga i anslutning till 
ett naturparti. Husen skall placeras nära gatan för 
att åstadkomma ett tydligt och varierat gaturum. 
Parkering ska ske på den egna tomten. I området 
föreslås även punkthus i fem våningar enligt ”hus 
i park” konceptet. Hushöjderna kan differentieras 
något inom området. Dessa punkthus tar väl vara 
på möjligheten till utsikt, samtidigt som hänsyn tas 
till kontakten med naturen. Exploateringsområde 
G bedöms inrymma minst 100 bostäder.

Exploateringsområde H

Exploateringsområde H bedöms inrymma minst 
80 bostäder. Här föreslås villor, parhus eller rad-/
kedjehus i en till tre våningar. En förskola kan 
behöva lokaliseras här, vilket behöver utredas när 
området detaljplaneläggs. Området ska präglas 
av grönska, små trädgårdar till de flesta bostäder 
och gemensamma gårdar. Gaturummen har 
trädplanteringar och bebyggelsen riktar sig ut 
mot gatan. Parkering ska ske på den egna tomten. 
Söder om Himleån ligger ett större stall vilket 
innebär att ett säkerhetsavstånd måste hållas till 
bostäder på grund av risk för allergener, enligt 
gällande riktlinjer är detta avstånd 500 meter. 
Söder om bostadsområdet föreslås förslås koloni-/
odlingslotter alternativt växthus. 
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Exploateringsområde I 

Väster om Himleån, i anslutning till Göingegården, 
föreslås villor, par-, rad- och/eller kedjehus i en till 
två våningar. Parkering ska ske på den egna tomten. 
Hänsyn ska tas till de närliggande skogsområdena. 
Bebyggelse ska placeras med sådan marginal att 
skogsområdet även i framtiden kan lämnas orört.
Se skiss:

Mot öster ska bebyggelsen brytas av med några 
högre punkthus i upp till fem våningar. Inom detta 
område föreslås minst 50 bostäder. Byggnaderna 
bör genom materialval och färgsättning återspegla 
den kulturhistoriska omgivningen. Röda sadeltak 
och träfasader i jordfärger eller vit puts föreslås. 
Ädellövsskogen vid Göingegården fungerar som en 
port in mot Trönninge och har höga naturvärden. 
Delar av skogen är även klassad som nyckelbiotop. 
Skogspartiet vid Göingegården ska bevaras och 
endast mindre ingrepp får göras.

Anslutningen till exploateringsområdet från 
Lindbergsvägen bör anläggas med varsamhet 
genom skogsområdet, alternativt via en infart via 
Göingegården. Vid placeringen av infarten bör 
också hänsyn tas till närliggande korsningar med 
Lindbergsvägen, såsom utfarten från Äppelodlingen 
i anslutning till bostadsområdet Göingegården.   

Exploateringsgrad

Det utredningsunderlag som finns framtaget i 
programarbetet är baserat på en utbyggnad av 
området med omkring 900 bostäder. Det gäller 
bland annat såväl dimensioneringar av dagvatten 
och spillvattenledningar som trafiksimuleringar. 
Programområdet är stort och utbyggnaden kommer 
att pågå under en längre tid. En tydlig trend som kan 
ses är att utvecklingen den senaste tioårsperioden 
har gått mot en allt tätare exploatering och ett fokus 
på markhushållning, något som också legat till 
grund för detta programarbete och de justeringar 
som gjorts i förhållande till den tidigare framtagna 
fördjupade översiktsplanen. 
Som en förlängning av detta bör det därför finnas 
en strategi och en beredskap för att området, med 
en successiv utbyggnad, kan rymma fler bostäder 
än vad som föreslås i detta program. Vid en höjning 
av exploateringen är det viktigt att inte grönytor 
tas i anspråk, utan att det byggs på höjden. Det kan 
kräva nya ställningstaganden i övergripande frågor, 
och därför bör varje enskild detaljplaneetapp 
utvärderas mot programmets helhet och mot de 
ditintills genomförda detaljplanerna.  
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Det offentliga rummet

Grönstruktur

Förslaget till grönstruktur i Södra Trönninge tar 
utgångspunkt i kommunens grönstrategi ”Simma, 
lek och svärma”. Grönstrategin beskriver behovet 
av att etablera och anlägga nya grönytor och parker 
i takt med att staden växer. I ett programområde 
av Södra Trönninges storlek innebär detta att  
stadsdelspark och bostadsnära parker ska anläggas 
för att skapa förutsättningar för rekreation och en 
socialt hållbar stadsdel.  
Enligt ”Lekplatsriktlinje för Varbergs kommun” 
ska det även finnas stadsdelslekplats med ett 
upptagningsområde på 750 meter i tättbebyggt 
område. För programområdet innebär detta att 
två stadsdelslekplatser ska anläggas inom den nya 
stadsdelen. 
Grönstrukturen i södra Trönninge ska innehålla en 
mångfald av olika landskapstyper som bidrar till 
rekreation och attraktiv boendemiljö men även till 
att säkra och utveckla de ekologiska värdena som 
idag finns inom programområdet.
 

Himleåns stråk och dess platser

Himleån utgör ett grönblått stråk som kommer 
fungera som programområdets viktigaste rekreativa 
stråk. Grönstrategin för Varbergs kommun 
beskriver bland annat att det är viktigt att göra det 
möjligt att röra sig längs kommunens vattendrag. 
Rekreationsstråket ska därför stärkas genom att 
naturlika gångvägar och sittplatser anläggs längs 
med ån. Stråket föreslås rymma en stadsdelspark 
och en stadsdelslekplats som ytterligare kommer 
stärka Himleån som en rekreativ ryggrad för 
exploateringsområdet. Längs med dela av stråket 
anläggs ridvägar. Den naturlika karaktären längs 
med ån ska utvecklas och stärks genom anläggning 
av alsumpskog, våtmarksängar, ängsytor och bryn. 
Dessa naturtyper bidrar till att stärka områdets 
ekosystem genom att tillskapa habitat för djur 
och växter men även som en rekreativ miljö för 
boende och besökare. En del av dessa blöta marker 
tillgängliggörs med spänger medan andra får förbli 
skyddade miljöer för fågel- och djurlivet.  Exakt 
placering och gestaltning av dessa platser längs med 
stråket utreds vidare i kommande detaljplaner. 
De naturliga vegetationsridåer som idag finns inom 
området föreslås utvecklas och integreras som 
gröna stråk i den övriga bostadsbebyggelsen. Den 
befintliga vegetationen av träd och buskar närmast 
Himleån bevaras.
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Stadsdelspark

Stadsdelsparken ska fungera som en mötesplats för 
hela Södra Trönninge och är en viktig beståndsdel 
för programområdets sociala hållbarhet. Parken 
ska rymma en variation av vegetationskaraktärer 
som bidrar med attraktiva och lekvänliga miljöer, 
alltifrån skogsdunge och äng till klippta friytor 
och vatten i olika former. Stadsdelsparken ska ge 
förutsättningar till flera olika aktiviteter såsom 
lek, motion, utblick, vila, odling, picknick etcetera. 
Parken ska ha en genomgående god gestaltning 
med genomtänkt färgsättning, belysning och 
möblering. Öppen dagvattenhantering från allmän 
plats föreslås integreras i parkstrukturen men bör 
ges en naturlik, meandrande utformning. Storleken 
på stadsdelsparken ska vara två hektar utifrån de 
riktvärden som beskrivs i kommunens grönstrategi.

Stadsdelslekplats

Stadsdelsparken föreslås även rymma en 
stadsdelslekplats som utformas utifrån kommunens 
lekplatsriktlinje. På lekplatsen ska det finnas en 
variation av lekvärden med möjligheter för både 
gammal och ung att röra på sig. Stor vikt ska 
läggas vid att utforma lekplatsen med hänsyn till 
närheten till Himleån. Materialval ska harmoniera 
med naturmiljön kring Himleån. Lekplatsen ska 
utformas som en mötesplats för alla åldrar, där alla 
besökare ska känna sig välkomna till lekplatsen. 
Utifrån de riktlinjer som anges i kommunens 
lekplatsriktlinje föreslås ytterligare en lekplats 
inom programområdet. Denna föreslås placeras 
i nordöstra delen av programområdet och kan 
förslagsvis integreras i det gröna stråk som löper 
genom området. 

Bostadsnära natur/park

Enligt grönstrategin och boverkets normer 
bör alla i tättbebyggt område ha tillgång till 
bostadsnära natur inom 300 meter. De naturliga 
vegetationsridåer som idag finns inom området 
utvecklas och integreras som gröna stråk i den 
övriga bostadsbebyggelsen. Ridåerna kan variera i 
bredd, bli bredare på vissa platser och därmed fylla 
funktionen som bostadsnära park för närliggande 
bostäder. Ett riktvärde för dessa parker är att de 
ska ha en storlek om minst 0.2 hektar.



Naturområde
Trönningeskola

SDP

SDL

SDL

BP

Teckenförklaring
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Dagvattendamm
Stadsdelspark (2ha)
Stadsdelslekplats (0.6ha)
Bostadsnära Park (0.2ha)
Kulturmiljö Göingegården
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SDP
SDL
BP

TRÖNNINGE 
SKOLA

GÖINGEGÅR-
DEN

LINDBERGSVÄGEN

PILGATAN

BOLSESTUGAN

KVARNAGÅRDEN 
RIDVERKSAMHET

LINDHOVSRONDELLEN

VI
SK

AD
AL

SB
AN

AN

STORMHALLSVÄGEN

VÄ
G

 4
1

LI
N

D
BE

RG
SV

Ä
G

EN

ÖSTERGATAN

ÖSTERGATAN

HAMRE KULLE

TRÖNNINGEBJÄR

SKOGSKULLEN

Trädstruktur

Östergatan blir områdets huvudgata och föreslås 
utformas med en dubbelsidig allé som kan bidra 
med viktiga ekosystemtjänster i gatumiljö. 
Allén bidrar även till områdets identitet och 
orientering. Idag finns redan en dubbelsidig 

Karta över grönstruktur

trädallé på Lindbergsvägen som löper tvärs igenom 
programområdet. Denna struktur ska bevaras och 
bör föryngras eftersom många av träden är döende. 
Infartsgator till bostadsområden ska planteras med 
en enkelsidig allé.
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Dagvatten

Dagvatten från allmän plats kan med fördel 
integreras i områdets gestaltning och grönstruktur. 
Med en god gestaltning av dagvattendammar kan 
dessa utgöra ett attraktivt inslag i naturmiljön. 
Låglänta naturytor ska utformas så att de kan 
omhänderta och fördröja framtida extremregn. 
Intensivt använda parkytor med till exempel 
lekutrustning bör inte utformas och placeras så att 
de drabbas av återkommande översvämningar.
Ur ett gestaltningsperspektiv är det önskvärt 
att dagvattendammarna inte blir för stora. Om 
dagvattendammarna blir större än 2000 m2 ska de 
delas upp i mindre dammar, alternativt delas upp i 
en torrdamm och våtdamm för att bättre harmoniera 
med naturmiljön vid Himleån. Fördröjning av 
dagvatten kan även göras genom anläggning av 
dagvattendammar med våtmarkskaraktär vid 
Himleån. Dessa områden kan tillgängliggöras 
med spänger och bidra med viktiga rekreativa och 
ekologiska värden i programområdet.

Motion och friluftsliv

En god närmiljö behöver innehålla platser och 
utrymme för motion och rekreation. Möjlighet för 
egenvård av hälsan i närheten av bostaden är en viktig 
faktor för att kunna leva bra. För programområdet 
Södra Trönninge betyder detta att det är viktigt att 
ta tillvara den naturmiljö som finns utmed Himleån 
så att den blir tillgänglig för rekreation. Det ska 
också finnas bra promenadslingor från bostaden, 
var den än ligger i programområdet. 

För att tillgängliggöra Himleåns dalgång och göra 
det möjligt att röra sig längs med vattendraget 
föreslås att gångvägar i grus anläggs. Sittplatser 
bör även finnas inom lämpligt intervall. Den 
vegetationsbeklädda zonen närmast Himleån ska 
inte rymma varken sittplatser eller gångvägar för 
att inte störa ekosystemet närmast vattendraget. 

Himleån är en stor tillgång för områdets 
grönstruktur men fungerar även som en 
barriär mellan planprogramområdet i norr och 
Göingegården i söder. På strategiska platser 
föreslås gångbroar som minskar åns barriäreffekt 
och gör det möjligt att promenera mellan olika 
målpunkter. Stor vikt ska läggas på att gångvägarna 
närmast Himleån utformas så att dessa smälter in 
i den känsliga naturmiljön. Belysning bör generellt 
undvikas på gångvägar utmed Himleån men viktiga 
gångbroar och gångvägar som leder till målpunkter 
till exempel stadsdelsparken bör belysas. 

Ridvägar  

Närheten till Kvarnagårdens ridcenter gör 
att många vill ha möjlighet att rida i vackra 
naturområden som omgärdar Himleån. Ridvägar 
föreslås därför anläggas i anslutning till Himleåns 
blågröna stråk. Ridvägarna bör utformas med en 
bredd och beläggning som smälter in i landskapet 
och är lämpligt att rida på. Ridvägarna bör 
anläggas separerade från det övriga gångsystemet 
och avståndet från ridvägar till bebyggelse ska 
vara 50 meter, detta enligt riktlinjer från Miljö- 
och Hälsoskyddsnämnden. Karta över föreslagna 
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ridvägar ses på nästa sida under rubriken 
Ridverksamhet.

Odling

Inom det aktuella området för detta planprogram 
finns förutsättningar att odla. Marken har 
under mycket lång tid brukats och bör därför ha 
god bördighet. Att odla kan ske på skilda sätt. 
Koloniträdgård, odlingslotter och odling i pall är 
några olika former. I Varberg finns flera områden 
med koloniträdgårdar, men ganska få andra sätt. I 
kommunen finns behov och möjlighet att utveckla 
fler former av odling.
Koloniträdgårdar kräver särskild planläggning 
för att medge att även byggnad får uppföras. En 
lite mindre krävande form kan vara att endast 
ha odlingslott utan byggnad. Att odla i pallkrage 
eller liknande är andra sätt att kunna odla mitt 
i staden eller i anlagd park. I Södra Trönninge 
finns naturliga förutsättningar för många olika 
odlingsformer. Dessa olika odlingar ska var för 
sig ges utrymme i park/naturområdena utmed 
Himleån. Söder om planerad villabebyggelse, öster 
om Östergatan avsätts ett område för utredning för 
koloni-/ odlingslotter och/eller växthus.

Kulturmiljö

Gårdsbyggnaderna tillhörande Göingegården samt 
kvarnen innehar stora kulturhistoriska värden. De 
äldre byggnaderna ses som bevarandevärda men 
kan med fördel nyttjas för publikt ändamål, t.ex. 
som restaurang eller café. Även ett äldreboende 
och/eller förskoleverksamhet skulle kunna var ett 
lämpligt användningsområde i anslutning till dessa 
miljöer. Göingegårdens bebyggelse bör utredas 
närmare i kommande detaljplaner för att se vilka 
kulturhistoriska byggnader som bör få ett skydd. 
För förståelsen av denna kulturmiljö är det viktigt 
att helheten och sammanhanget mellan de olika 
byggnaderna bevaras.
I anslutning till planområdet ligger även 
lämningarna vid Ny Varberg (väster om 
planområdet) och Bolsestugan (nordöst om 
planområdet) som är viktiga kulturhistoriska 
lämningar som bör tillgängliggöras och vävas in 
i planprogrammets gångsystem. För kommande 
anläggande kan det behöva utföras en kartering av 
lertäkter från tegeltillverkning och avgöra hur och i 
vilken utsträckning hänsyn behöver tas.
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Ridverksamhet

Sydost om programområdet finns det idag ett 
område som är planlagt för ridverksamhet med 
anlagda ridvägar. Strax söder om programområdet 
finns det större ridverksamhet på Kvarnagården, 
(ridskola, ridgymnasium och ridklubb). För att 
hästverksamheten ska kunna fortgå i området är 
det viktigt att ta hänsyn och värna om deras behov. 
I FÖP Södra Trönninge (2010-06-15) nämns det 
att hästhållning i relation till närliggande bostäder 
ska beaktas. Enligt riktlinjer som Miljö- och 
Hälsoskyddsnämnden beslutat (27 april 2004, §32) 
att avståndet från Kvarnagården till ny bebyggelse 
ska vara 500 meter. Kultur- och fritidsnämnden 
fattade i oktober 2014 beslut om den utredning 
gällande ridsportens förutsättningar i Varberg. En 
utveckling av en träning- och tävlingsanläggning 
i samband med redan befintligt ridverksamhet 

är att föredra, då redan befintliga byggnader kan 
användas/utvecklas och komplettering sker enbart 
med ytterligare behov. Kvarnagården är ett möjligt 
utvecklingsläge för detta. Det krävs en bro över 
Himleån för hästar, se detaljplan från 1994 1383-
P94/16 ”Detaljplan Ridskola, Kvarnagården”.
I de södra delarna av programområdet finns ett 
utpekat utredningsområde för hästverksamhet där 
det finns möjlighet för hagar, paddock med mera. 
Ridvägar föreslås anläggas i de södra delarna, se 
karta nedan.

För att möjliggöra en fungerande verksamhet 
behöver den planerade vägbron över Himleån 
utformas med möjlighet att passeras planskild av 
ryttare vilket även gynnar Himleåns meandring 
med rätt utformning. 
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    Planerad byggelse
   Be�ntlig vägstruktur
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    Förslag, ridvägar
    Utredningsområde, friidrottsarena
    Utredningsområde, ridverksamhet/   
          växthus/koloni
    Naturmark
    Dagvattenhantering

Karta över föreslagna ridvägar
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Trafik

Stormhallsvägen i söder, till Lindhovsrondellen i 
norr. Längs med denna huvudgata (Östergatan) 
förläggs en separerad gång- och cykelbana 
av god standard. Östergatan föreslås ansluta 
till exploateringsområdets delområden i ett 
antal cirkulationsplatser som matar föreslagen 

Karta över föreslagen trafik

29PLANPROGRAM FÖR SÖDRA TRÖNNINGE

Teckenförklaring
    Planområdesgräns 
    Planerad bebyggelse
    Be�ntlig vägstruktur
    Ny vägstruktur
    Utredningsområde, friidrottsarena
    Utredningsområde, ridverksamhet/   
          växthus/koloni

TRÖNNINGE 
SKOLA

GÖINGEGÅR-
DEN

LINDBERGSVÄGEN

PILGATAN

BOLSESTUGAN

KVARNAGÅRDEN 
RIDVERKSAMHET

LINDHOVSRONDELLEN

VI
SK

AD
AL

SB
AN

AN

STORMHALLSVÄGEN

VÄ
G

 4
1

LI
N

D
BE

RG
SV

ÄG
EN

ÖSTERGATAN

ÖSTERGATAN

HAMRE KULLE

TRÖNNINGEBJÄR

SKOGSKULLEN

Vägstruktur och biltrafik
Gatusystemet byggs upp hierarkiskt med olika 
gatutyper. Programförslaget i södra Trönninge 
bygger på en infrastruktur med en huvudgata 
(Östergatan) med varierande hastighet genom 
planprogramsområdet. Den föreslagna huvudgatan 
blir en förlängning av nuvarande Österleden och 



exploatering. Vägområdet föreslås utformas 
med variation och med individuellt utformade 
cirkulationer. Befintlig plankorsning Pilgatan/
Viskadalsbanan ersätts med en ny planskild 
korsning under Viskadalsbanan. Pilgatan kommer i 
detta förslag anslutas till Östergatan och nuvarande 
korsning i plan kommer stängas av. 

Östergatan kommer behöva utformas med en bro 
över Himleån. Det förespråkas ett alternativ som 
består av en bro på drygt 35 meter. Det är viktigt 
att bron utformas så att Himleån har möjlighet till 
meandring och att intrånget på naturmiljön blir så 
liten som möjligt. Ett krav på brons utformning är 
därför att den inte hindrar spridningsvägar längs ån 
eller påverkar strandbrinkarna. Bron ska utformas 
så att fri passage under för växter, människor och 
djur inte hindras. Här ska även beaktas att vikten 
av att inte behöva korsa Östergatan i plan är en 
förutsättning för ridverksamheten. 

För att säkerställa att framtida trafikmängder 
genom Göingegården och Lugnet hålls på en rimlig 
nivå behöver framkomligheten på Östergatan 
vara god. Detta innebär högre hastighet (till 
exempel 60 km/tim) i de delar som ligger 
utanför bebyggelseområden, lägre hastighet 
genom bebyggelsen (till exempell 40 km/tim), 
och lågfart (till exempel 30 km/tim) genom 
området mellan Trönningeskolan och den tänkta 
centrumbebyggelsen. På de sträckor med högre 
hastighet ska planskilda passager för oskyddade 
trafikanter anläggas där behov finns. Passager i plan 
ska förläggas i anslutning till cirkulationsplatserna 
för att öka säkerheten och tryggheten.  Östergatan 
utgör trafiknätets ryggrad i exploateringsområdet 
och längs sträckan föreslås fem cirkulationsplatser 
som matar föreslagna delområden. Avståndet 
mellan cirkulationsplatserna bör inte understiga 
400 meter.  För att skapa en säker trafikmiljö och 
med god framkomlighet ska in-/utfarter direkt från 
Östergatan undvikas. 
Längs med Östergatan föreslås bullerskydd längs 
med hela sträckan för att reducera trafikbuller och 
på så sätt minska bebyggelsefritt avstånd längs med 
huvudgatan. På vissa sträckor föreslås genomsiktligt 
bullerskydd uppföras för att skapa siktlinjer och 
på så vis minska känslan av att Östergatan blir en 
barriär i området. Bullerskyddet bör varieras i sin 
utformning längs med sträckan och växla mellan 
bullervall och plank. Innovativa lösningar i form 
av nya varianter av bullerskydd som minskar 
barriäreffekter och behovet av skyddsavstånd 
bör eftersträvas. Utformningen av bullerskydden 
anpassas till stadsrummets karaktär. Längs med 
sträckorna med lägre hastighet på Östergatan 
ska bullerskydd förläggas på kvartersmark för att 

göra det möjligt att skapa attraktiva gaturum utan 
visuella barriärer. 
Inom programområdet är det inte lämpligt med 
transporter av farligt gods. I FÖP Stadsområdet 
anges att rekommenderade transportvägar för 
farligt gods i Varberg är E6:an, väg 41, 153 och Östra 
och Västra Hamnvägen. Inom staden ska transport 
av farligt gods till hamnen eller terminalområdet 
ske från E6:an via Värnamovägen-Getterövägen-
Östra Hamnvägen. 

Gatustruktur inom programområdet
De olika vägavsnitten inom programområdet 
utgörs av genomfartsgata, uppsamlingsgata, 
infartsgata och kvartersgata. Vid utformning 
av gaturummen används teknisk handbok som 
är en sammanställning av Varbergs Hamn- och 
gatuförvaltnings riktlinjer. 

Genomfartsgata:
Huvudgata som utgör en viktig förbindelse mellan 
områden. Delar av Östergatan kommer ha den 
karaktären.

Uppsamlingsgata:
Huvudgata som utgör en viktig förbindelse 
i området. Det är en del av stomnätet för 
kollektivtrafik och en del av huvudvägnätet för 
cykel med separat cykelväg. 
Stora delar av Östergatan kommer ha den 
karaktären. När programområdet Trönninge är 
utbyggt som helhet har Lindbergsvägen karaktären 
av en uppsamlingsgata. Vissa gator som knyter 
ihop programområdet med befintliga områden är 
också uppsamlingsgator, till exempel anslutningen 
mellan Östergatan och Pilgatan i norr. 

Infartsgata:
Lokalgata som leder bilar, cyklister och gående 
till lokala målpunkter som boende och förskola. 
Om området är större kan det finnas en separat 
gång- och cykelväg annars accepteras blandtrafik. 
Utfarter från enskilda fastigheter ska undvikas. 

Kvartersgata:
Lokalgata som förmedlar trafik inom 
bostadsområden. Samtliga trafikanter samsas om 
utrymmet och det är tätt mellan utfarterna. 

Infartsgator och kvartersgator bör utformas så att 
raksträckor som är längre än 70–75 meter undviks 
för att skapa god hastighetsefterlevnad. Vändzoner 
ska undvikas till förmån för ”rundkörning”. 
Lokalgatorna i områdena föreslås vara 4,5 meter 
belagd yta och med ett vägområde på 6 meter. Vid 
fler än 25 hushåll föreslås en separerad gångbana 
följa utmed lokalgatan.
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Exempel: 40 km/h- gata:
Den del av Östergatan som utformas som en 
40 km/h-gata ska ha en gemensam gång- och 
cykelbana på 4,5 meter (2,5 m cykel och 2 m gång). 
Gatan ska vara utformad med en dubbelsidig 
allé med en körbana på 7 meter. På de platser 
där busshållplatser planeras behöver ett större 
vägområde tillskapas. För att skapa en stadsmässig 
karaktär föreslås kantsten mellan körbana/gång- 
och cykelväg och plantering. Belysning ska finnas 
på gång- och cykelvägarna samt körbanan. 

Exempel: 60 km/h- gata:
Den del av Östergatan som utformas som en 60 
km/h-gata ska ha en gemensam gång- och cykelväg 
(på 4,5 meter (2,5 m cykel och 2 m gång)) på båda 
sidor. Även här ska gatan ska vara utformad med 
en dubbelsidig allé men med en körbana på 7 meter 
och med vägdike på båda sidorna av körbanan. 
Belysning ska finnas på gång- och cykelvägarna 
samt körbanan. 

Gång- och cykelvägar
Området ligger inom det avstånd från stadskärnan 
som enligt den fördjupade översiktsplanen 
för Stadsområdet bedöms vara tillgängligt för 
arbetspendling med cykel. Det är därför viktigt att 
cykelvägar i området utformas med god standard 
och att dessa byggs i ett tidigt skede. Det ska vara 
lätt och attraktivt att välja cykeln redan från de 
första utbyggnadsetapperna.

I Cykelplan 2016–2020 är Lindbergsvägen utpekat 
som arbetspendlingsstråk. Stråket ansluter till 
Lassabackaområdet och planerat tvärstråk utmed 
Västkustvägen samt arbetspendlingsstråket utmed 
Birger Svenssons väg. För att tillkommande 
boende ska kunna ta sig snabbt, tryggt och säkert 
med cykel behöver trafiksäkerhetsåtgärder 
genomföras och gång- och cykelvägen breddas. 
Arbetspendlingsstråk för cykel ska vara 5 meter 
breda (3 meter cykel och 2 meter gång). 
Nya Östergatan genom södra Trönninge ansluter 
till framtida tvärcykelstråk utpekat i Cykelplan 
2016–2020. Standarden för tvärcykelstråk är 4,5 
meter (2,5 meter för cykel, 2 meter för gång). Gång- 
och cykelnätet ansluter även mot Göingegården, 
Pilgatan och Trönningebjär, Bolsestugan och 
Bolsevägen samt Lindbergsvägen. Korsningar med 
Östergatan föreslås i plan i anslutning till föreslagna 
cirkulationsplatser.
I cykelplanen 2016–2020 anges ambitionen att 
utveckla gröna upplevelsestråk som är rekreativa 
cykelvägar som ska utvecklas längs med attraktiva 
stråk. Det vill säga i tysta områden nära natur- och 
kulturvärden. Längs med Himleån skulle ett sådant 
rekreationsstråk kunna anläggas.

Parkering
En besöksparkering för hela Himleåns 
friluftsområde föreslås vid stadsdelsparken/ 
stadsdelslekplatsen öster om Himleån, söder 
om Lindbergsvägen och ska innehålla minst två 
parkeringsplatser för rörelsehindrade. 

Sektion 40 km/h- gata
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Alternativ vägdragning
Idag finns det ett dike från dammen nordost om 
Pilgatan som kommer att komma i konflikt med 
planerad vägsträckning från Lindhovsrondellen 
i norr, under Viskadalsbanan. Diket bör antingen 
läggas om alternativt måste vägsträckningen 
justeras för att undvika konflikt. En alternativ 
vägsträckning illustreras ovan . Även vid den 
alternativa vägsträckningen ska befintlig 
plankorsning Pilgatan/Viskadalsbanan ersätts med 
en ny planskild korsning under Viskadalsbanan. 

Kollektivtrafik
Föreslagen exploatering i planprogrammet ökar 
förutsättningarna för en ökad turtäthet. Kommunens 
vilja och ambition är att skapa en effektiv och attraktiv 
kollektivtrafik mellan Trönninge och Varbergs 
centrum. Busshållplats föreslås vid Pilgatan, den 
befintliga hållplatsen vid Lindbergsvägen föreslås 
få ett större utrymme med möjlighet till bättre 
anordnade av väderskydd med mera och en ny 
busshållplats utformad som perronghållplats 
föreslås vid Trönninge skola. När Östergatan 
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byggs ut i sin helhet över Himleån finns det goda 
förutsättningar för att utveckla kollektivtrafiken 
längs med Östergatan. Det är lämpligt att anlägga 
busshållplatser vid cirkulationsplatserna i nära 
anslutning till planerade centrumverksamheter, 
äldreboende, skola och förskola. Ett maxavstånd 
på 400 meter till kollektivtrafik bör eftersträvas. På 
Lindbergsvägen direkt söder om Trönninge skola 
har en ny timglashållplats byggts. 

Tillgänglighet
Tillgängligheten i området ska göras god och i 
enlighet med BBR:s krav och standarder. Områdets 
tillgänglighet kommer att öka jämfört med 
dagsläget, framförallt när det gäller tillgängligheten 
till Himleån och dess angränsande grönområde. 
Det genomgående gång- och cykelstråket kommer 
att utformas med hög standard och belysning. 
Tillgänglighetsanpassad toalett ska finnas i 
anslutning till parkering och stadsdelslekplats.

Teknisk försörjning

Vatten
Vattenförsörjning av området föreslås ske 
via två anslutningspunkter till befintligt 
vattenledningsnät. Anslutningspunkter föreslås 
vid Pilgatan och i anslutning till Lindbergsvägen. 
Ett förslag till huvudvattenledningsnät har i VA- 
utredningen dimensionerats utifrån att området 
ska bebyggas med 900 bostäder. Om antalet 
bostäder förändras behöver dimensionering av 
huvudvattenledningsnät ses över.  

Spillvatten
Spillvatten från stora delar av området bedöms 
kunna avledas till Trönninge pumpstation med 
självfall. Två till tre mindre pumpstationer kommer 
troligtvis att behövas, exakt läge och antal bestäms 
i detaljplaneskedet. En ny pumpstation ersätter 
Trönninge spillvattenpumpstation i sitt nuvarande 
läge. Ett förslag till ledningsnät för spillvatten 
har i VA- utredningen dimensionerats utifrån en 
bebyggelse med 900 bostäder. Om antalet bostäder 
förändras behöver dimensionering av ledningsnätet 
ses över.

Dagvatten
Dagvattenhanteringen på allmän plats ska ses som 
en tillgång och föreslås hanteras öppet och som en 
del i exploateringsområdets grönområden. Detta 
ställer krav på utrymme för att kunna utforma 
slänter och ytor så att dessa också blir säkra för alla 
i området. 
Genomgående från öst till väst föreslås grönområden 
anläggas med diken som magasinerar, fördröjer och 
leder dagvatten vidare mot Himleån. Dessa områden 
utformas med flacka slänter och syftet är att detta 
ska vara en del i områdets rekreationsområden. Här 
skapas en attraktiv miljö med gång- och cykelbana 
i öst-västliga länkar genom exploateringsområdet. 
Grönområdena anpassas för att vid kraftig 
nederbörd kunna översvämmas till hela dess 
bredd. Dikena föreslås högvattensäkras med hjälp 
av vallar. Nedan illustreras föreslaget stråk norr 
om Lindbergsvägen vilket är cirka 30 meter brett, 
i exploateringsområdets södra del föreslås något 
smalare stråk. 
Dagvattnet skall även fördröjas och renas i 
dagvattendammar. Dagvattendammar kan göras för 
varje delområde, alternativt kan en damm mottaga 
vatten från fler än ett delområde.  Det är fördelaktigt 
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om vissa delar av dagvattenfördröjningen även 
kan ske i dammar placerade väster om planerad 
bebyggelse, i närheten av Himleån. Himleån 
är känslig för belastning av föroreningar och 
höga flöden som kan orsaka översvämningar. 
Dimensioneringen av dagvattendammar leder 
därför till att dagvattenhanteringen blir ytkrävande 
i programområdet. Placering av dammar bestäms i 
samband med detaljplaneläggning av delområdena.
I den  nordvästra delen av området, mot 
Viskadalsbanan, föreslås ett större område 
avsättas för rekreation och dagvattenhantering 
innehållande en större dagvattendamm. Detta 
område ligger även relativt lågt och bedöms 
utgöra ett översvämningsområde i enlighet med de 
beräkningar som gjorts vid kartering av Himleån. 
Utrymmet kan då klara av att hantera vattenmängder 
som däms upp i Himleån när havsnivåerna är höga 
och trycket vid Himleåns mynning är stort. Dessa 
ytor kan också vara en tillgång till grönstrukturen 
i området, och bidra med en vildare och mindre 
vårdad yta som potentiellt kan vara av värde för 
fågellivet.

Höjdsättningen av området är viktigt. Inga 
byggnader bör anläggas lägre än gatan för att 
avledning av dag- och dräneringsvatten ska kunna 
göras tillfredsställande. Höjdsättningen bör även 
utföras med hänsyn till stigande vattennivåer och 
extrem nederbörd. För att detta ska kunna uppnås 
kommer troligtvis utfyllnad av vissa områden 
krävas. Vidare bör lägsta golvnivå 0.3 meter högre 
än gatunivå. Utfyllnad behöver säkerställas i 
geoteknisk undersökning.

Fördröjning ska ske på kvartersmark motsvarande 
50 procent av den totala avrinningen inom 
kvartersmark. Det görs genom att dagvattnet i 
första hand omhändertas ytligt och avleds till 
naturmark via utkastare och anlagda rännor och 
mindre diken. Vattnet leds vidare i större diken 
innan det når dagvatten dammar och Himleån. 
Även gröna tak kan vara en lösning för att hålla 
nere dagvattenbildningen inom kvartersmark.

Vägdagvatten föreslås att fördröjas genom att 
dagvattnet från parkeringsplatser och gator kan leds 
till gröna öar. Andelen hårdgjord yta bör begränsas 
genom att uppfarter och parkeringsplatser 
anläggs med hålsten i betong eller grus. Rening 
av vägdagvatten kan till exempel göras genom 
biofilterdiken eller brunnsfilter.

Släckvatten
Möjligheten att ta hand om släckvattnet eller annat 
förorenat vatten bör ses över utifrån närheten till 
Natura 2000-området.

El och tele
Varbergs Energi och Varbergsortens Elkraft är 
eldistributör i området.

Konsekvenser
Bebyggelse och landskapsbild
En förändrad landskapsbild kommer till följd av att 
markanvändningen förändras från jordbruksmark 
till bostadsområde. En tillkommande bebyggelse 
i området ökar underlaget för service och bidrar 
till ett mer varierat bostadsutbud och därmed 
till större möjligheter för olika typer av boende i 
Trönninge. Tillgång till mindre lägenheter skapar 
förutsättningar för ungdomar och äldre att bo kvar 
i samhället. Framtida behov av lokaler för förskola, 
skola och äldreomsorg beräknas tillgodoses till följd 
av utbyggnad av programområdet. Näringslivet 
ges möjlighet till utveckling, vilket kan bidra till 
en framtida hållbar utveckling av Trönninge med 
omnejd. Tillgången till lokala arbetsplatser bidrar till 
ett mer levande samhälle under dagtid. Utveckling 
av handel och service i Trönninge kan även bidra 
till minskad biltrafik, vilket gynnar miljön och 
den enskilde. Skapande av nya mötesplatser/torg 
innebär ökade kvalitéer för kommuninvånarna.

Infrastruktur
Utbyggnaden av ett stadsnära område är i linje med de 
riktlinjer för planering som anges i Översiktsplan och 
Fördjupad översiktsplan och stämmer överens med 
arbetet med MaTS (Miljöanpassat Transportsystem) 
för Varbergs kommun. Föreslagen utbyggnad ger 
underlag för att Trönninge skall kunna intas som en 
del av stadstrafiknätet för kollektivtrafik vilket ger 
en ökad turtäthet. Gång- och cykelförbindelserna 
med centrum och målpunkter i form av arbetsplatser, 
järnvägsstation etcetera är goda. Tillgänglighet till 
Himleåns grön-blå stråk förbättras till följd av en 
utbyggnad enligt programmet.
Förslaget innebär fler gator och hårdgjorda ytor 
vilket leder till ändrade infiltrationsförhållanden 
och förorenat dagvatten. Förslaget innebär dock att 
dagvatten renas och fördröjs före utsläpp i recipient.
En förlängning av Österleden till Lindhovsrondellen 
öppnar upp för nya trafikmönster. Förlängningen av 
Österleden föreslås utformas överordnat Pilgatan 
och Lindbergsvägen vilket möjliggör en avlastning 
av trafik från dessa gator. Programförslaget 
inrymmer dock även minst 900 tillkommande 
bostäder vilket kommer alstra ökad trafik, även på 
Lindbergsvägen och Pilgatan.
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Naturmiljö
Programområdet södra Trönninge utgör ett 
större, centralt beläget, jordbruksområde som i 
och med detta förslag till stor del tas i anspråk 
för bebyggelse. Ianspråktagande av åkermark för 
det aktuella området har stöd i översiktsplanen 
för Varbergs kommun samt i den fördjupade 
översiktsplanen för södra Trönninge. Påverkan 
av ianspråktagande av åkermark och närhet 
till Natura 2000-område bedöms inte påverka 
berörda fågelarters populationsstatus (se separat 
miljökonsekvensbeskrivning). 

Himleån och dess omgivningar riskerar att påverkas 
av framförallt två störningskällor som konsekvens 
av programmets genomförande: ökat rekreativt 
tryck/ökat slitage och störning vid etablering/drift 
av vägbro i Österledens förlängning. 

Himleån och dess opåverkade kantzon utgör 
en unik natur- och rekreationsmiljö i Varberg 
och programområdet har därför planerats för 
att medföra så liten påverkan som möjligt. Den 
befintliga trädbevuxna strandzonen längs med 
ån kommer att sparas för att möjliggöra för 

spridningskorridorer för djur och växter. Gång-, 
cykelvägar samt ridvägar kommer därmed att hållas 
utanför strandzonen. Som kompensationsåtgärd 
för ökad störning föreslås istället att partier av 
kantzonen breddas för att möjliggöra fri utveckling 
av lövskog och översvämningsytor, samt för att göra 
plats åt stigar utan att beröra de känsliga delarna 
närmare ån (för mer information om planerade 
kompensationsåtgärder, se nedan). 

Skogspartiet utmed Lindbergsvägen har höga 
naturvärden och angränsar även till en utpekad 
nyckelbiotop. Området kommer att bevaras och 
endast mindre ingrepp får tillåtas i anslutning till 
infartsväg till området. 

Bolsestugan med tillhörande naturbetesmark 
utgör en variationsrik miljö med höga värden 
knutna till dess kulturhistoria och växtliv. Området 
har inkluderats för att säkerställa ett långsiktigt 
bevarande av dess värden. 

Anläggande av en vägbro över Himleån för att 
möjliggöra en koppling till befintlig Österled är 
den åtgärd som förväntas medföra störst påverkan 
på naturmiljön. Graden av påverkan beror på 
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Störning Påverkans-
område Motiv Åtgärd 

Buller under 
anläggning och drift Övergripande 

Buller under 
anläggningsfas och drift 
riskerar att påverka djurliv 
(framförallt fåglar) negativt 

Hänsyn till 
häckningssäsong under 
anläggningsfas. 
Brokonstruktion för att 
minimera buller från trafik 

Barriäreffekt. 
Begränsad möjlighet 
till rörelse utmed 
vattendraget 

Strandbrinkar/ 
Kantzon 

Strandmiljön utgör 
spridningskorridor och 
habitat för bl.a. fåglar och 
däggdjur 

Bron utformas för att 
möjliggöra passage 
utmed ån och för att inte 
påverka strandbrinkarna 

Förändrad vattenmiljö  

Vatten-
/Våtmarksmiljö 

Våtmarker och 
översvämningsytor utgör 
parnings- och uppväxt-
områden för groddjur 

Eventuella åtgärder inom 
våtmarksområden får inte 
ske under lekperiod för 
groddjur 

Uppväxtområde för lax och 
öring m.fl. fiskarter 

Bron anläggs med 
landbaserade pelare för 
att undvika påverkan på 
vattenmiljön. 

Förändrad 
vattendynamik 

Behålla ett naturligt vatten 
Bron placeras med 
marginal från värdefull 
översvämningsyta 

Broplacering för att minska 
påverkan 

Bron placeras så att 
Himleån har möjlighet att 
meandra och med hänsyn 
till befintliga känsliga 
naturmiljöer.  

 Förslag till skyddsåtgärder vid anläggande och drift av vägbro över Himleån.



typ av bro, placering samt skyddsåtgärder under 
anläggningsfas och driftskede, framförallt med 
fokus på att minimera buller och minska påverkan 
på strandbrinkarna. En fördjupad utredning med 
avseende på påverkan på naturmiljön, behov 
av dispens enligt artskyddsförordningen och 
specifika skyddsåtgärder kommer att genomföras i 
detaljplaneskedet och i samband med att frågor om 
broplacering och konstruktion utreds. 
Bron kommer att utformas så att den inte begränsar 
åns funktion som spridningskorridor eller påverkar 
strandbrinkarna. Nedan listas förslag till ytterligare 
skyddsåtgärder som kan utgöra basen för att minska 
påverkan i närområdet.  

Jordbruksmark 
Programområdet södra Trönninge utgör ett 
större, centralt beläget, jordbruksområde som i 
och med detta förslag till stor del tas i anspråk 
för bebyggelse. Enligt miljöbalken 3 kap 4§ får 
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 
byggande endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk. Jordbruksmark är av betydelse för en 
trygg livsmedelsförsörjning. 

Ianspråktagande av åkermark för det aktuella 
området har stöd i översiktsplanen för Varbergs 
kommun samt i den fördjupade översiktsplanen 
för södra Trönninge. Kommunens har ett 
lagstiftat bostadsförsörjningsansvar och det 
råder bostadsbrist i Varberg. En utbyggnad av 
Trönninge med omnejd anses bidra till en hållbar 
stadsutveckling med förtätning i stadsnära 
områden och utökat underlag för service och 
kollektivtrafik. Fördelarna med att ta marken i 
anspråk för bostadsutbyggnad bedöms därför 
överväga nackdelarna med att jordbruksmark 
försvinner.

Påverkan av ianspråktagande av åkermark och 
närhet till Natura 2000-område bedöms inte 
påverka berörda fågelarters populationsstatus (se 
separat miljökonsekvensbeskrivning).

Kulturmiljö
Kulturvärden i form av fornlämningar, 
kulturlandskap och värdefulla byggnader skyddas 
och vårdas. Ur kulturhistorisk och pedagogisk 
synvinkel är det viktigt att dessa miljöer bevaras.

Kompensationsåtgärder

Kompensationsåtgärder är åtgärder för att 
kompensera för påverkan på värdefull naturmiljö, 
såsom ianspråktagande av mark, borttagning av 
strukturer med biotopskydd eller störning genom 
till exempel buller. I detta planprogram är det 
framförallt vägbro i Österledens förlängning, 
men även gångbroar och ett ökat rekreativt tryck/
slitage som avses kompenseras för. Ett antal 
huvudområden har identifierats. Utformning och 
omfattning kommer dock att regleras i respektive 
detaljplan. Karta med kompensationsåtgärder kan 
ses på nästa sida.

Alsumpskog

Etablering av alsumpskog kan skapa stora 
naturvärden på marker som naturligt och 
återkommande svämmas över. Alsumpskogen 
kan skapas genom att aktivt leda in vatten, skapa 
ett blötare habitat eller utnyttja låglänta områden 
som brukar svämmas över. Karaktären bidrar med 
habitat för växter och djur där det tidigare varit 
åker och skapar förutsättningar för minskat kväve 
genom denitrifikation och näringsupptag i växter.

Våtmarksäng
Våtmarksäng bidrar till naturvärden och 
upplevelsekvaliteter längs med Himleån. Våtmarken 
kan skapas aktivt genom att leda in vatten eller 
utnyttja låglänta områden som återkommande 
svämmar över. Detta bidrar med habitat för fåglar 
och skapar förutsättningar för minskat kväve genom 
denitrifikation och näringsupptag av växter. En del 
av ängen kan tillgängliggöras med spänger medan 
en del blir otillgängliga och skyddade miljöer för 
djur och växter.

Gräsmarker/Ängsytor
Gräsmarker och Ängsytor kan vara ytor med mager 
sandmark och extensiv skötsel där gräset slås en 
gång per år. Förutom att bidra med habitat för 
fjärilar och insekter kan karaktären även tillföra 
spännande lekmiljöer för barn. 

Brynstrukturer
Komplexa bryn med inslag av vikar och variation 
i artval kan bidra till att stärka den biologiska 
mångfalden och djurens möjlighet att röra sig längs 
med Himleån. Även upplevelse och lekvärden för 
såväl vuxna som barn skapas på detta sätt.

36PLANPROGRAM FÖR SÖDRA TRÖNNINGE



Sandmarker
Sandmarker i söderläge kan ingå som en del av ett 
bryn och ge en värdefull biotop för till exempel bin. 

Generellt biotopskydd
Stenmurar, åkerholmar, alléer och småvatten 
utgör viktiga spridningskorridorer och livsmiljöer 
för växter och djur i odlingslandskapet och har 

även ett kulturhistoriskt värde. Målsättningen är 
att bevara dessa strukturer, som även omfattas av 
ett generellt biotopskydd. Vissa mindre delar av 
till exempel stenmurar kan dock behöva tas bort, 
dispens för denna typ av åtgärd kommer att sökas 
i detaljplaneskedet. De generella biotopskydden 
finns kartlagda i den kompletterande 
naturvärdesinventeringen.
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Strandskydd
Planprogramområdet berörs av 100 meter 
strandskydd mot Himleån. Inom strandskyddat 
område mot Himleån planeras ingen bebyggelse. 
Istället föreslås att strandskydd upphävs för 
specifika anläggningar, såsom promenadstig utmed 
Himleån, mindre gångbroar, dagvattendammar 
och vägbro över Himleån i Österledens förlängning. 
I dagsläget består det strandskyddade området 
av skogsbevuxen kantzon och åkermark. Då 
hela området som omfattas av strandskydd 
kommer att planläggas som allmän platsmark, 
Natur, ökar allmänhetens tillgång till området.   I 
kombination med intentionen att bevara och 
utveckla den naturliga kantzonen utmed ån 
bedöms att strandskyddets syften kan uppfyllas 
även efter upphävande av specifika strukturer inom 
planområdet. 
 
Upphävande kommer att regleras inom respektive 
detaljplan. I detta skede kommer även åtgärdernas 
separata och sammanvägda påverkan på växt- och 
djurlivet i Himleån och dess närhet att utredas i 
detalj. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Halterna av näringsämnen (kväve och fosfor) 
bedöms inte ha någon negativ påverkan på 
förhållandena i recipienterna. Detta beror på att 
näringsbelastningen redan idag är hög i de båda 
vattenförekomsterna och en omställning från 
jordbruksmark till hårdgjorda ytor snarare bedöms 
minska läckaget av framförallt fosfor. Recipientens 
möjlighet att uppnå Miljökvalitetsnormer (”god 
ekologisk status”) förväntas därmed inte påverkas i 
negativ riktning genom en exploatering av området.

Dagvatten från hårdgjorda ytor, framförallt vägar, 
kan även innehålla partiklar, tungmetaller och andra 
föroreningar. Efter rening i föreslagna diken och 
fördröjningsdammar och utspädning i recipienten 
bedöms dock halterna av föroreningar från området 
inte bli så stora att status eller möjlighet att uppnå 
Miljökvalitetsnormer påverkas. I samband med 
ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken, 
upprättade Varbergs kommun ett kontrollprogram 
för att övervaka dagvattenutsläpp från området och 
fördröjningsdammarnas reningsfunktion.  

Påverkan på Natura 2000
Getteröns naturreservat är beläget cirka 1 km 
väster om planområdet. Enligt genomförd 
miljökonsekvensbeskrivning bedöms 
exploateringen inte påverka berörda fågelarters 

populationsstatus. Med föreslagen dagvattenrening 
bedöms inte heller påverkan ske med avseende på 
vattenkvalitet. Varbergs kommun har upprättat ett 
kontrollprogram för att övervaka dagvattenutsläpp 
från området och fördröjningsdammarnas 
reningsfunktion.  

Tillståndet enligt 7 kap. 28a § miljöbalken för 
ianspråktagande av mark för bebyggelse samt 
dagvattenutsläpp till Natura 2000-området 
Getteröns fågelreservat är baserat på 
bebyggelse med upp till 900 bostäder och 9 
utjämningsmagasin/dagvattendammar med 
begränsat flöde till 1 liter per sekund och hektar. I 
det fall områdets exploateringsgrad ökar i samband 
med detaljplanering av områdena krävs nytt 
tillstånd.  

Hälsa och säkerhet, störningar och risker
En utbyggnad av bostäder i området kommer 
att leda till ökad biltrafik. Bullerpåverkan från 
Viskadalsbanan kommer att beröra nytillkommande 
bostäder och verksamheter, gällande riktvärden 
ska säkerställas i kommande detaljplaneläggning. 
Avstånd ska hållas från Himleån och de områden 
som ska bebyggas fylls upp till föreskriven 
marknivå för att undvika översvämning. Inom 
området i öster ut mot Viskadalsbanan föreslås 
ytor vara översvämningsbara, med fördröjnings- 
och utjämningsmöjligheter. Avståndet mellan 
Viskadalsbanan och planerad bebyggelse ska 
följa Länsstyrelsens riktlinjer. Även avstånd ska 
hållas från Kvarnagårdens ridcenter, detta måste 
säkerställas i kommande detaljplaneläggning.

Sociala konsekvenser
Bättre förutsättningar för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik innebär att risken för olyckor 
minskar. Ny korsning med järnvägen i anslutning 
till Lindhovsrondellen ger ökad säkerhet. Nya 
gång-, cykel- och ridvägar ökar tillgängligheten 
till olika delar av området och förbindelser till 
bostäder, skola, arbetsplats och service förbättras. 
Separata ridvägar bidrar till att minska spridningen 
av hästallergener i området. Gång- och cykelstråk 
och passager över Himleån bidrar till att göra 
rekreationsområdet kring ån mer tillgängligt. 
Förutsättningarna för kollektivtrafik i området 
förbättrats genom bättre förbindelser i form av 
gång- och cykelvägar.
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Nollalternativ

Nollalternativet skulle i detta fall vara en utbyggnad 
enligt den fördjupade översiktsplanen för Trönninge 
med omnejd. En utbyggnad enligt fördjupade 
översiktsplanen omfattar cirka 300 nya bostäder, 
skola och viss service. Söder om Lindbergsvägen 
skulle utbyggnaden minskas något men vara 
snarlik den föreslagna i detta program bortsett från 
att sammanlänkningen med Österleden inte skulle 
genomföras utan vägen avslutas med en vändplan.
Det skulle bli mindre störning på naturområdet 
framför allt eftersom inte en bro anläggs över 
Himleån. Norr om Lindbergsvägen halveras den 
yta som bebyggs, väster om gasledningen kvarstår 
jordbruksmarken likt idag, även väster om Himleån 
kvarstår jordbruksmarken. Totalt innebär detta 
cirka 600 bostäder mindre inom detta område.

Nollalternativet ger ett sämre underlag för 
kollektivtrafik och service, det ger ingen anslutning 
till Österleden vilket medför att all tillkommande 
trafik matas via Lindbergsvägen och Pilgatan. 

Genomförande av projektet
Organisatoriska frågor
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det 
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och 
framtid drift och underhåll av allmän plats inom 
området.

Exploatören respektive blivande fastighetsägare 
ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark 
vilket även inkluderar framtida drift och underhåll.
Programområdet ska införlivas i Varberg Vatten 
ABs verksamhetsområde för vatten-, spill- och dag 
vatten. Fastigheter som gränsar till eller finns inom 
programområdet och som har enskilt vatten och/
eller enskild avloppsförsörjning bör införlivas till 
det kommunala verksamhetsområdet.

Etappindelning
Området är stort och utbyggnaden kommer att 
pågå under en längre tid. En naturlig variation 
av bebyggelsen kan uppnås om området byggs 
ut i etapper under en längre period.  Ett flertal 
större infrastrukturella investeringar krävs för att 
exploateringen ska kunna genomföras och därför 
föreslås en etappindelning där vissa delar av 
området kan byggas ut först när den infrastruktur 
som krävs finns på plats. Utbyggnadsordningen 
samordnas med lämplig VA- utbyggnadsordning 
och kommande behov av service. Lokalt 

omhändertagande av dagvatten föreslås inom varje 
utbyggnadsområde genom att fördröjning sker i ett 
antal dammar och diken.

Dagvattendammar, pumpstationer och 
överföringsledningar kan dock behöva 
dimensioneras och byggas ut i tidigare 
etapper. Lokalgator byggs ut efterhand som 
bostadsområdena tillkommer i området. Gång- och 
cykelnätet bör byggas ut till respektive delområde i 
ett tidigt skede för att främja dessa trafikslag.

Skola med tillhörande idrottshall är idag redan 
utbyggd. 

I första etappen detaljplaneläggs område C som 
ligger norr om Lindbergsvägen, mitt emot skolan. 
I denna etapp ingår även en stadsdelslekplats 
(0,6 hektar). Denna etapp bör även omfatta 
det gröna rekreationsområdet som leder mot 
Himleån. Dagvattenlösningen för område A, B 
och C ingår i samma system med avledning längs 
rekreationsstråket.

I andra etappen bebyggs områdena D, E och I 
som kan trafikmatas direkt från Lindbergsvägen. 
Till dessa områden finns redan idag utbyggd 
gång- och cykelbana. Utbyggnaden av Östergatan, 
med tillhörande gång- och cykelväg kommer 
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ske i takt med exploateringen. Kompletterande 
trafikutredning för planprogram Södra Trönninge 
(2017-02-10) har visat på att när 300 bostäder 
byggts behöver utbyggnaden av både en vägbro över 
Himleån och en viadukt under Viskadalsbanan ske.

Söder om exploateringsområdena D och E ska 
det gröna rekreationsområdet innehållande 
dagvattendamm som leder mot Himleån anläggas. 
I denna etapp ingår utbyggnad av stadsdelspark 
(2 hektar) kombinerat med stadsdelslekplats. 
Möjligheterna för en gångbro över Himleån i 
anslutning till stadsdelsparken behöver utredas 
i denna etapp och om möjligt anläggas. Även 
kompensationsåtgärder i form av till exempel 
anläggandet av en våtmarksäng ska utredas. 

I tredje etappen bebyggs område B som ligger 
väster om Pilgatan. 

I den fjärde etappen bebyggs område A som ligger 
öster om Himleån, norr om Trönninge skola och de 
södra exploateringsområdena, F, G och H. I denna 
etapp ingår inom område A kompensationsåtgärder 
i form av till exempel anläggandet av en 
alsumpskog. Möjligheterna för en gångbro över 
Himleån i anslutning till alsumpskogen behöver 
utredas i denna etapp och om möjligt anläggas. I 
de södra exploateringsområdena ska det gröna 
rekreationsområdet innehållande dagvattendamm 
anläggas.  Även kompensationsåtgärder i form 
av till exempel anläggandet av en alsumpsskog 
behöver utredas.

Utredningsområden

Det        finns       inom      programområdet     tre 
utredningsområden. Ett utredningsområde 
för en friidrottsarena utomhus med två olika 
placeringsalternativ i den norra delen. Ett 
utredningsområde för ridverksamhet, växthus och 
koloni finns i södra delen. Dessa kan bebyggas ut 
oberoende av etappindelning men en förutsättning 
är att Östergatan är utbyggd. 

Ekonomiska frågor
Förlängningen av Österleden är kostnadsbedömd till 
162 Mkr. I bedömningen ingår en planskild korsning 
under Viskadalsbanan och en bro över Himleån. 
I kostnadsbedömningen ingår inga geotekniska 
åtgärder, bulleråtgärder, ledningsomläggningar 
eller eventuell marklösen. Finansieringen kommer 
att regleras i avtal med exploatören.

Kostnader för övriga allmänna anläggningar (till 
exempel lokalgator, grönområden, lekplatser med 
mera), detaljplaner, fastighetsbildning, utredningar 
med mera som erfordras för att genomföra 
byggnationen enligt programförslaget är inte slutligt 
beräknade. Dessa kostnader kommer att finansieras 
genom kommande exploateringsprojekt.

Vid kommande detaljplaneläggning kan 
kompensationsåtgärder för påverkan på värdefull 
naturmiljö komma att regleras. Utformning och 
omfattning kommer att fastläggas och finansieras i 
respektive detaljplan.

Exploateringsavtal som reglerar genomförande och 
kostnader kommer att ingås mellan kommunen 
och exploatören vid varje detaljplaneläggning.

Planteringar
Plantering av träd och buskar får ske inom 
skyddsavståndet till den huvudvattenledning som 
går genom programområdet under förutsättning 
att planteringarna kan komma att behöva grävas 
upp vid eventuellt behov av åtkomst till ledningen.

40PLANPROGRAM FÖR SÖDRA TRÖNNINGE


