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Arkitekturprogrammet är framtaget av Plan & Bygg 
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igheterna Flamsnäs 1:23 och Ölmevalla-Hallen 1:17. 
Svartvita fotografier från tidigt 1970-tal tillhör bygg-
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med Chalmers Tekniska Högskola. Kartor kommer från 
Plan & Byggs kartavdelning där inget annat anges. Text 
och illustrationer: Erik Berg.
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Fakta

Arkitekturprogrammet har ut-
arbetats under 2007 i enlighet 
med ett uppdrag från Byggnads-
nämnden i oktober 2006.

Bakgrunden till arbetet med 
Arkit ekturprogrammet är änd-
ringar i Plan- och bygglagen 
tillkomna 1999 i syfte att stärka 
estetiska värden inom bygg-
nadsbeståndet. Programarbetet 
är en konsekvens av detta och de 
av riksdagen antagna regerings-
propositioner (1996/97:3 och 
1997/97:117) som framhåller att 
preciserade dokument behöver 
tas fram i kommunerna då lag-
förändringen inte ensam anses 
kunna värna estetiska värden.

Detta arkitekturprogram tillhör 
OB016, områdesbestämmelser 
för del av Flamsnäs 1:23 och 
Ölmevalla-Hallen 1:17.

1. Inledning
På fastigheterna Flamsnäs 1:23 och Ölmevalla-Hallen 1:17, 
längst ut på sydvästspetsen i Vassbäck, ligger 13 arrendetom-
ter som sedan 50-talet varit bebyggda med mindre fritidshus. 
I detta program används den sammanfattande beteckningen 
Flamsnäs som benämning för programområdet.

Flamsnäs är beläget utanför detaljplan och har bibehållit en 
småskalig och anspråkslös sommarhuskaraktär medan många 
andra områden har omvandlats till permanentboenden och 
vuxit i storlek. 

Sommarhusen i Flamsnäs är väl inpassade i platsens karga 
natur. Området som helhet har konstnärliga och rumsliga 
kvalitéer som vi vill slå vakt om. Samtidigt måste husen få 
utvecklas och anpassas efter brukarnas behov och genomgå 
varsamma moderniseringar utan att hamna i konflikt med 
rådande strandskydd.

Strandskydd och riksintresse

Hallands kustområde betecknas som riksintresse i 
Miljöbalken tack vare sina stora natur- och kulturvärden. 
Hela kuststräckan omfattas av utökat strandskydd i syfte 
att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Det utökade strandskyddet innebär ett generellt förbud för 
bebyggelse inom 300 meter från strandlinjen. Dispenser kan 
endast lämnas till komplement- eller ersättningsbebyggelse 
och endast om det föreligger särskilda skäl och dispensen 
inte strider mot strandskyddets syften.

Ramprogram för Kungsbacka 
kommun

Om programmet

Arkitekturprogrammet är utformat med tre övergri-
pande syften:

1) att fungera som underlag för bygglovsprövning;

2) att fungera som vägledning och rådgivning till bo-
ende och husägare i Flamsnäs;

3) att fungera som underlag för framtida möjliga 
tomtavstyckningar runt befintliga hus.

I programmet görs en karaktärisering av bebyggelsen, 
som bildar bedömnings- och diskussionsunderlag för 
bygglovsprövning och avstyckningar.

Arkitekturprogram för Flamsnäs
1. Inledning

Jordbruksbygd

Ramprogram för kommunens bebyggelse med karaktäriseringar av de 
viktigaste bebyggelsemiljöerna:

Centalorten
Kommundels-
centra

Kustnära
bebyggelse

Anneberg C
Kullavik C
Frillesås C
Åsa C
Onsala C
Fjärås C

Östra 
kommun-
delarna t ex 
Håfors
Hjälmared
Alafors

Innerstaden
bebyggelse-
områden från 
olika epoker

Vassbäck 
Gottskär
Lerkil
V. Hagen 
Särö 

Arkitekturprogram för Flamsnäs ingår i kommunens 
arkitekturprogramsserie:
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2. Plats och historia
Flamsnäs ligger på sydvästsluttningen av den höjdrygg som upptar den västra delen av 
Vassbäcks udde. Landskapet är bergigt och kargt med ljungbevuxen hällmark. Ådrade 
granitklippor går i dagen omväxlande övervuxna av vindpinad näringsfattig buskvegetation.  
Husen inordnar sig idag väl i det dramatiska landskapet.
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Platsen

Utredningsområdet är beläget längst ut mot havet på Vass-
bäckshalvön. De hus som 2007 låg på arrendemark utanför 
detaljplaneområde och därför ingick i utredningsarbetet kan, 
utifrån karaktär och läge, indelas i tre undergrupper. 

Bebyggelsen befinner sig på mark med långa utblickar, vilket ger 
ett stort influensområde. Landskapet runt husen ger intrycket 
av att i stor utsträckning vara orörd kust.  Husen inordnar sig 
idag väl i detta landskap.

Vassbäck ligger ungefär 1,5 mil söder om Kungsbacka stad, 
halvön avgränsas åt öster av Varbergsvägen.

 

Natur och landskap

Flamsnäs ligger på sydvästsluttningen av den höjdrygg som 
upptar den västra delen av Vassbäcks udde. Landskapet är 
bergigt och kargt med ljungbevuxen hällmark. Ådrade gra-
nitklippor går i dagen omväxlande övervuxna av vindpinad 
näringsfattig buskvegetation.

Vassbäck ligger i övergången mellan den flikiga bohusländska 
klipp- och skärgårdskusten och Hallands flacka och öppna 
kustremsa som domineras av strandängar, betesmarker och 
sanddyner.

Arkitekturprogram för Flamsnäs
2. Plats och historia

Frillesås

Kungsbacka
stad

Åsa

Vassbäck

G Ö T E B O R G 

Anneberg

Onsala

Gottskär

Kullavik

Särö

Fjärås

V A R B E R G

E6:an

Tvärsektion genom programområdet från sydväst.
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Ek
Tall

Björk
Oxel

Rönn
En Brakved

Hallon
Kaprifol

Ljung
Smalbladigt  gräs

Blåbär
Stensöta

I strandlinjen härskar klippkusten och havet, berget är naket 
och den av sydvästen vindpinade vegetationen tar skydd i 
skrevorna. Uppåt höjden tilltar växtligheten successivt, först 
som buskar och ljungmattor, efterhand upp mot höjdryggens 
topp möter resligare skog med blandade barr-  och lövträd. 
Öster om höjdryggen är klimat och jordmån gynnsammare 
och växtligheten än rikare.

Landskapstyper och topografi på Vassbäcks ytterspets, schematisk karta

Berg i dagen       Ljungmatta/buskar       Trädridå

Trädgårdar/bebyggelse       Jordbruksmark         Vattendelare

Arkitekturprogram för Flamsnäs
2. Plats och historia

   De huvusakliga inslagen i trädskikt - buskskikt - fältskikt i Flamsnäs
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Historia

Historien är närvarande i Vassbäck, som i all kulturmark, men 
människans närvaro på platsen är av relativt ungt datum. Den 
nuvarande bebyggelsens spår kan i huvudsak spåras till 1900-
talets andra hälft.

Vassbäckshalvön var länge obebyggd, men togs i anspråk för 
jordbruk i slutet på 1800-talet i samband med att järnvägen 
drogs fram. 

Jordbruken bedrevs i den näringsrikare jorden i sänkan på in-
sidan av höjdryggen. Möjligen användes höjden som utmark, 
men i stort sett betraktades den som oanvändbar.

Utbyggnaden av sommarhusen innebar en förtätning av bebyg-
gelsen på Vassbäck och tillkom huvudsakligen mellan 1940 och 
1960. En konsekvens av semesterlagen 1938, stadstillväxten 
och bilismens framväxt.

Utbyggnaden skedde genom avstyckningar från jordbruksfas-
tigheterna Hallen, Freadal, Flamsnäs och Nortorp. Den första 
avstyckningsplanen är daterad till 1939. De flesta som byggde 
sommarhus i området köpte tomter innanför höjdryggen, i 
lä för den förhärskande sydvästen. Endast ett fåtal tomter 
hamnade uppe på höjdryggen eller på dess utsida, med utsikt 
över havet.

Till höger, kartbilder uppifrån och ned: Generalstabens karta från 1863-
71, Häradsekonomiska kartan från 1919-25 och Ekonomiska kartan från 
1959-65.  För att underlätta orientering och jämförelse mellan kartorna har 
två motsvarande punkter markerats med pilar på respektive karta.

Arkitekturprogram för Flamsnäs
2. Plats och historia
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1965 var huvudparten av de hus som finns på platsen idag 
uppförda. De präglades från början av funktionalismens ideal; 
saklighet, flacka tak, inga utsmyckningar, raka och odekorerade 
listverk, fönster utan spröjs.

Med åren har många av de tidigare sommarhusen i Vassbäck 
omvandlats till permanentbostäder, byggts till och byggts om, 
vägar har asfalterats och kommunalt vatten och avlopp har 
dragits fram. Vassbäck har alltmer fått karaktär av ett traditio-
nellt småhusområde. 

Bebyggelsen längst ut på halvön kvarstår som ett vittnesmål om 
hur det en gång var.  Mindre i skala och husen placerade direkt 
i naturmark. Ett resultat av de boendes medvetna ambition att 
bevara den anspråkslösa karaktären, men också en konsekvens 
av administrativa omständigheter, belägenheten utanför detalj-
plan, på arrendemark och inom strandskyddsområde.

Genom åren har även dessa hus genomgått mindre föränd-
ringar och tillbyggnader. Trädäck är ett av de inslag som på 
senare tid har adderats till många hus, en del tak har rests och 
fönster förstorats.

De järnvitriolfärgade fasaderna ger intryck av vädergrå ålder. 
Men skenet bedrar. De ”åldrade” träfasaderna är av ungt datum, 
och innanför träpanelen sitter på de flesta av husen ännu de 
eternitplattor som utgjorde den ursprungliga fasaden. Eternit 
är ett beständigt och funktionellt material och ofta är det en 
bättre och tryggare lösning att klä in plattorna än att plocka 
bort dem.

När träpanel adderats utanpå eterniten utan att fönstren flyttats 
ut i liv med den nya väggen har huset fått ett aningen hålögt 
utseende.

Åsa Aspväg 24.  Foto från 
kommunens inventering 
1973 överst och 
motsvarande hus idag 
nedan.

Arkitekturprogram för Flamsnäs
2. Plats och historia

Åsa Aspväg 23.  Foto från 
kommunens inventering 
1973 överst och 
motsvarande hus idag 
nedan.

Volymerna är i huvudsak 
bevarade, med mindre 
förändringar som 
ett höjt tak i högra 
exemplet. Fasadens 
eternitplattor har i båda 
fallen kompletterats 
med utanpåliggande 
träpanel. Trädäck har 
tillkommit som bidrar till 
att dölja husgrunderna.
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Strandskyddat område

Utredningsområdet omfattas av det utökade strandskyddet vid 
Hallandskusten.

Sveriges stränder har under hela 1900-talet exploaterats i allt 
högre utsträckning. I syfte att bromsa bebyggelseutvecklingen, 
skydda strandbiotoper och slå vakt om den allmänna tillgäng-
ligheten till stränderna, har strandskyddsbestämmelserna suc-
cesivt skärpts. 

Fram till 1975 utsåg länstyrelsen de områden där strandskyddet 
skulle gälla. Mot bakgrund av den stora expansionen av fritids-
hus i strandnära områden på 1960- och 70-talen bedömdes 
det dåvarande strandskyddet otillräckligt. 1975 förstärktes det 
därför med ett allmänt förbud mot att bebygga stränder vid hav 
och insjöar. Dispens får sedan dess sökas hos länsstyrelserna.

Fram till 1975 gällde att strandskyddet upphävdes automatiskt 
då länsstyrelsen fastställde en detaljplan. Detta innebär att 
strandområden som ingår i planer som fastställdes innan 1975 
inte omfattas av strandskyddet såvida inget särskilt beslut har 
tagits om att införa strandskydd.

Flamsnäs omfattas av strandskyddsbestämmelserna, då områ-
det är beläget utanför detaljplan. De angränsande fastigheter 
som är belägna på mark som detaljplanelades innan 1975 om-
fattas inte av strandskyddet.

Arkitekturprogram för Flamsnäs
2. Plats och historia



3. Delområden
Programområdet har delats in i tre delområden med utgångspunkt i variationen i 
bebyggelsekaraktär och skilda förutsättningar.
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Tre delområden

Programområdet har delats in i tre grupper med utgångspunkt 
i variationen i bebyggelsekaraktär:

(A) 8 arrendetomter

Delområde A består av en småskalig och anspråkslös bebyg-
gelse. Rektangulära enplanshus med järnvitriolgråa fasader, 
relativt tätt grupperade och belägna med långsidan mot vattnet 
på naturtomter där vegetationen och den nakna klipphällen 
går ända fram till husgrunden. Husen inordnar sig i terrängen 
och smälter in mot det bakomliggande berget, bebyggelsen 
kan bäst beskrivas med de gamla funktionalisternas värdeord: 
ärlig och rejäl, men också romantisk. Husen har varierande 
detaljlösningar men området har en sammanhållen karaktär och 
stora konstnärliga värden. Parkering av bil sker vid gemensam 
yta i områdets övre del.

(B) 3 arrendetomter

Husen i det norra programområdet är välbevarade represen-
tanter för en småskalig sommarhusbebyggelse. I 50-talsanda är 
byggnaderna placerade på tomten för att uppnå största möjliga 
avskildhet. Exploateringsgraden är låg och husen ligger med 
ganska stora avstånd, separerade av svårgenomtränglig busk-
vegetation och naturmark.

Detaljrikedom är högre, med snickarglädje i bland annat staket 
och takfötter. Fasadfärger och -material varierar. Parkering sker 
på tomten.

Åsa Aspväg 19

Arkitekturprogram för Flamsnäs
3. Delområden

Åsa Aspväg 25 Åsa Aspväg 24

Åsa Aspväg 20 Åsa Aspväg 22

Åsa Aspväg 23 och 21 Åsa Apsväg 16

Åsa Aspväg 18

Hus i delområde A:
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Gränsen mellan naturmarken och tomten är tydlig, naturen 
bildar en fond till de inredda tomterna som har väl definierade 
sammanhängande gräsytor och flera för platsen främmande 
trädgårdsväxter.

(C) 2 arrendetomter

Delområdet i nordöst ansluter formmässigt såväl som i läge 
och plan, till bebyggelsen inåt land. Husen är belägna på insidan 
av höjdryggens vattendelare med utsikt in mot land. Marken 
innehåller fler hårdgjorda ytor, tomterna är inredda och av-
gränsade av väg åt väster och buskvegetation gränsande till 
granntomter i öster. Materialval och detaljlösningar varierar och 
ger bebyggelsen en mer blandad karaktär. Även här är husen 
småskaliga och uppdelade i flera mindre volymer. Parkering 
sker på tomten.

Avstyckningar
Eventuella avstyckningar av de befintliga arrendetomterna från 
programområdets stamfastighet får bara ske med hänsyn till all-
mänhetens tillgänglighet till stranden, det rörliga friluftslivet och 
livsvillkoren för djur- och växtlivet. Förslag till möjliga tomter 
avgränsade med hänsyn till strandskyddets syften, illustreras i 
illustrationskarta som tillhör områdesbestämmelserna.

Arkitekturprogram för Flamsnäs
3. Delområden

Lilla Höjdvägen 2 Lilla Höjdvägen 3

Lilla Höjdvägen 4

Åsa Aspväg 9 Åsa Aspväg 7

Hus i delområde B:

Hus i delområde C:
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Flamsnäs

23

21

20

19

22

25

24

18

16

Delområde B
Lilla Höjdvägen 2-3

Delområde A
Åsa Aspväg 16-25

Delområde C
Åsa Aspväg 7-9

Ölmevalla-Hallen 1:17

Flamsnäs 1:233
4

2

9

7

NORR
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Flamsnäs 1:23

4. Karaktärsdrag
De karaktärsdrag som beskrivs på de följande uppslagen omfattar de kvalitéer som 
identifierats i området. Karaktärsdragen är underlag för bygglovsprövning av tillkommande 
komplementbebyggelse eller ombyggnader av befintlig bebyggelse.
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1. Husen står i naturmarken

Husen lånar sin plats från berget och växtligheten, de upplevs 
stå här på naturens villkor, men inte underordnade, snarare 
inbegripna i en intensiv och lyssnande dialog.  De lyssnar på 
platsens språk och svarar mot det. De uppnår därmed det som 
god arkitektur i bästa fall kan åstadkomma: att berika platsen.

Naturmarken i form av ljung och buskar fortsätter in över 
tomterna och i många fall ända fram till husgrunden. Berg i 
dagen och platsegen vegetation som ljung, enbuskar och låga 
björkar, är viktiga kvalitéer.

Hårdgjorda ytor förekommer inte alls på tomterna. Vid hus- 
entréer och som altaner mot havet finns enkelt utformade 
trädäck med grå patina. Ibland förekommer enkla räcken av 
reglar.

Parkering av bil sker på gemensama parkeringsytor i områdets 
övre del. Husen nås via gångstigar.

Terränganpassning
Husen är placerade på naturliga avsatser och orienterade 
som terrängen tillåter, schaktning och utfyllnader har 
därmed kunnat hållas till ett minimum. I regel är en stor del 
av byggnaden dold av växtligheten, då den betraktas nedifrån 
kustremsan. Nockhöjden är i nivå med den låga växtligheten. 
Trädäcken är genomgående låga och ansluter till markhöjden 
utanför huset, en bra kontakt uppstår mellan byggnad och 
omgivning.

Avståndet från de nedre husen till havet är ca 150 meter. 

Typiskt staket vid trädäck.

Trädäck och mindre trätrappor insmugna i växtligheten tar upp nivåskillnader 
utan åverkan på berget.

•	 Husen	lånar	sin	plats	i	
naturen, sprängningar 
och utfyllnader 
undvikes

•	 Inga	hårdgjorda	ytor,	
marknära trädäck

•	 Platsegen	vegetation,	
naturmark ända fram 
till huset

•	 Små	gräsytor,	berg	i	
dagen

Arkitekturprogram för Flamsnäs
4. Karaktärsdrag

Principillustration Orientering och markanpassning, ovan. Tvärsektion 
genom område beläget i sluttning. Schaktningar och utfyllnader skapar 
onaturliga avsatser och branter till grannens hus, hus placerade på tvärs mot 
höjdlinjerna kräver större utplaningar. Bättre resultat uppnås med en anpass-
ning där naturliga platåer utnyttjas och husen placeras i samma huvudriktning 
som höjdkurvorna.

A B COmfattar delområde

Schaktat

Anpassat
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Släppet med naturmark innebär att kustlinjen är tillgänglig 
för allmänheten, en kvalité för alla boende i Vassbäck, 
och i linje med strandskyddets syften. Naturmarken är en 
tillgång inte minst för barn som i buskvegetationen har 
en spännande och trygg lekmiljö med ändlösa möjligheter 
att uppfinna nya lekar, bygga nya kojor och utforska nya 
djungler.

Med sin ödmjuka inpassning i naturmarken är bebyggelsen i 
Flamsnäs ett unikt exempel inom kommunen på hur mötet 
mellan det byggda och det naturliga kan gestaltas annorlunda, 
friare och öppnare, än vad som normalt är fallet idag. Utan 
att området har några vidare ekologiska pretentioner, är den 
rumsliga relationen till naturen i sig ett uttryck för en ekologisk 
relation.

Därigenom har Flamsnäs en vidare betydelse som vittnesbörd 
och vägvisare mot ett byggande i bättre harmoni med naturen. 
Området är en insipirationskälla för husbyggare, som kan ta 
intryck av den övergripande filosofin.

Utsidan av den höjdrygg som avslutar Vassbäckshalvön, är ett 
känsligt landskap. Varje hus som tillkommer eller förändras på 
platsen påverkar landskapsbilden. Principillustration. Altaner och markanpassning. En väl markanpassad 

altan/trädäck ansluter till markhöjden utanför huset och bidrar till en bättre  
kontakt mellan huset och omgivningen.  En dåligt markanpassad altan uppstår 
när det omvända gäller, altanen görs för djup och/eller förläggs över slänten,  
och etablerar därigenom en visuellt förlängd byggnadshöjd. Under altanen 
uppstår ett mörkt utrymme. Altanen själv utgör en barriär mot naturen.

God markanpassning.

Mindre bra markanpassning.

Inte så bra. 

I ett mer traditionellt planlagt småhus-
område ligger naturmarken som en 
fond ”utanför” området, bakom husen 
eller i gaturummets förlängning. I 
Flamsnäs är gränsen mellan naturmark 
och gaturum inte lika tydligt definie-
rad, naturen vandrar in mellan husen. 
Husen ligger i naturen, inte bredvid 
naturen. 

Flamsnäs 1:23, delområde A

Annan del av Vassbäck

Arkitekturprogram för Flamsnäs
4. Karaktärsdrag
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2. Informella tomtavgränsningar

Avgräsningar mellan tomterna har en informell karaktär och 
är väl anpassade efter terrängen. Ett fåtal uppbyggda avgräns-
ningar förekommer i form av låga kallmurar eller gärdsgårdar, i 
övrigt utgörs tomtavgränsningarna av busk- och trädvegetation 
eller naturliga höjdskillnader.

Vegetationsridåerna med högre växtlighet runt stigarna skapar 
rum i rummet och etablerar mjuka avgränsningar. Grannens 
hus kan skymtas mellan träden men är fortfarande avskilt och 
insynsskyddat. Mot naturmarken förekommer sällan någon 
markerad avgränsning, trädäcket möter ljungmattan, gräsmat-
tan möter berget.

Plank, staket, häckar och putsade murar är inte lämpliga och inte 
heller nödvändiga i området. Raka, ”modernt” utformade eller 
visuellt dominerande avgränsningar ansluter dåligt till den karga 
och orörda landskapsbilden. De befintliga 0,5-1 meter höga 
kallmurarna tar upp höjdskillnader och markerar den gamla 
jordbruksfastighetens gränser. De är viktiga landskapselement 
av kulturhistoriskt intresse och utgör värdefulla småbiotoper, 
skyddade enligt miljöbalken.

•	 Inga	plank	eller	staket

•	 Mjuka	avgränsningar,	
vegetationsridåer och 
höjdskillnader

•	 Kallmurar	bildar	
läiga platser, 
vegetationsskydd och 
tar upp höjdskillnader

•	 ”Organiska”,	
terränganpassade 
tomtformer

Branter >1m höjd-
skillnad, skuggade på 
nersida.

Trädridåer, den högre 
vegetation runt stigar-
na etablerar informella 
gränser mellan tomt-
rummen.

Kallmurar, löper i 
huvudsak på tvärs 
mot höjdkurvor-
na.

Naturliga avgränsningar. Kartutsnitten visar endast delområde A:
Låga kallmurar är viktiga småbioto-
per och bär ofta på historiska vitt-
nesbörder om gamla ägogränser.

Flamsnäs 1:23,  delområde ATomter. Tomtmarken i Flamsnäs 
är ianspråkstagen i enlighet med 
i grunden annorlunda principer, 
jämfört med det traditionella sättet 
att stycka och organisera tomter 
längs en gata i ett småhusområde. 
Normalt sett gränsar en tomt till två 
eller flera andra tomter, samt på en 
sida till vägen, tomten är vanligtvis 
avstyckad i räta linjer.  Tomterna i 
Flamsnäs är inbodda organiskt med 
hänsyn till terrängen och omgivna 
av både naturmark och allmän 
mark på alla sidor.  Väg finns inte 
på någon sida.

Annan del av Vassbäck

Arkitekturprogram för Flamsnäs
4. Karaktärsdrag A BOmfattar delområde

Insynskyddat men synligt. Det är korta avtånd mellan husen, grannens 
hus skymtar bakom vegetationsridån, men utan att bli påträngande, ute-
platsen är insynskyddad.
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3. Allmänna gångstigar

Mellan de enskilda husen, ner till husen från parkeringen, samt 
vidare ner till havet, tar man sig via stigar inramade av högre 
växtlighet. Här och där leds stigen nedåt i sällskap av en kallmur 
på ena sidan. Marken är inte hårdgjord med asfalt, stenlägg-
ning eller betongplattor, stigen löper direkt över berget eller 
består av smågrus.

Stigen är en förutsättning för det täta rummet, med korta 
avstånd och informella avgränsningar. En väg etablerar ome-
delbart skarpare gränser och större avstånd, fordrar utfyllnader 
och sprängningar.

Vi uppfattar rumsligheter intuitivt. Hur vi närmar oss en plats 
är avgörande för vår upplevelse av platsen: ur hastigt vi rör oss, 
med vilken rytm, hur långt bort vi placerar blicken.

Att vandra längs en stig ger en rörelse och upplevelse av platsen 
av ett helt annat slag än den som ges av promenad eller bilkör-
ning längs en väg. Alla sinnen tas i bruk. Naturen kommer när-
mare ögat och handen, foten känner bergets veckningar. Samma 
avstånd kan därför upplevas mer varierat och  stimulerande.

Stigarna är till hälften dolda under vegetationen, Öppningen 
halvt dold, som en tunnelmynning under träden. Stigarna hör 
till husen i området, men är tillgängliga för allmänheten. Vägen 
ner till havet är skyltad. De allmänna gångstigarna är av stor 
betydelse för hela Vassbäck. 

•	 Smala	gångstigar	
istället för asfalterade 
vägar	binder	samman	
området,	etablerar	en	
mindre skala och större 
täthet

•	 Stigarna	ligger	på	
gemensam mark och 
är allmänt tillgängliga 
som stråk genom 
området

Flamsnäs 1:23

Delområde A

Annan del

av Vassbäck

Friare mellanrum. Det friare sättet att organisera tomterna på genererar en 
annan typ av mellanrum mellan husen, med många möjliga rörelsevägar och 
riktningar. Där det regelbundna småhusområdet vanligtvis står uppställt längs 
en gata, grupperas bebyggelsen i Flamsnäs runt en allmänning.  Rörelsevägarna 
mellan husen är fler och varje hus kan ta sin särskilda plats och orientering i 
terrängen med större flexibilitet.

Arkitekturprogram för Flamsnäs
4. KaraktärsdragA BOmfattar delområde
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4. Liten skala

Huvudbyggnaderna i Flamsnäs är genomgående små, med en 
eller flera mindre komplementbyggnader. I regel är det enplans-
hus, i några fall har en befintlig byggnad källare i sutteräng.

De ursprungliga räta byggnadskropparna har i flera fall adderats 
med tillbyggnader. Dessa är underordnade den ursprungliga 
volymen i fråga om skala och byggnadshöjd. De kan vara ut-
formade som verandor eller som markerade förlängningar av 
byggnadskroppen. Fönster och takutsprång är anpassade efter 
byggnadens volym.

Runt husen har även tomtrummet en liten skala och är ofta 
uppdelat i flera mindre rum runt huset istället för en stor 
gräsmatta. Samtliga hus har minst två typer av utomhusrum 
på tomten: ett vindexponerat med utsikt över havet, ofta ett 
trädäck och ett mer skyddat på läsidan av huset, ofta i en mindre 
sänka omgiven av högre växtlighet.

Den lilla skalan både medger och möjliggör att det inom ett 
förhållandevis litet område existerar många variationer mel-
lan öppna landskapsrum som erbjuder utblickar över hav och 

•	 Små	bostadshus	i	ett	
våningsplan, flera 
små komplement-
byggnader

•	 Tillbyggnader	
underordnas 
ursprungsvolymen

•	 Varierande	
rumsbildningar	med	
små avstånd, från 
slutet till öppet

•	 Byggnadsdetaljer	
anpassas till den lilla 
volymen

Arkitekturprogram för Flamsnäs
4. Karaktärsdrag

Jämförelse med takytor i en annan del av Åsa. Husen i Flamsnäs är mindre och uppdelade i flera volymer med flera komplementbyggnader till huvudbyggnaden.

A B COmfattar delområde

Flamsnäs Jämförelseområde: del av Åsa

Komplementbyggnader

Huvudbyggnad

Små hus och små komplementbyggnader, smälter in i vegetationen.
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Område där utblickar mot hav 
och avlägset landskap domi-
nerar.

Område med nära landskaps-
rum, begränsade utblicksmöj-
ligheter.

Rumsbildningar: öppet och slu-
tet. Kartutsnittet visar endast del-
område A.

vidsträckt landskap, och omslutna, intima, skyddade, rum där 
växtligheten bildar en rumsvägg.

Variationen med många olika sorters rumsbildningar är en stor 
kvalité, vars värde blir synligt vid en jämförelse med ett mer 
traditionellt organiserat villaområde. När husen står uppställda 
längs en gata har rummet i huvudsak samma bredd och erbjuder 
samma utsikt i hela gatans sträckning.

De öppnare rummen ger, beroende på variationer i dess orien-
tering, på vissa punkter utblickar mot Nidingen och Kattegatt, 
på andra punkter öppnar sig vyer söderut, med Ringhals kubiska 
reaktorlådor som ett dramatiskt avtryck på horisonten.

De intimare rummen ger i sin tur omväxlande glimtar in till 
en uteplats och en liten gräsmatta, mellan träden skymtar en 
takvinkel och en skorsten från grannhuset, över stigen hänger 
trädens grenar som valven i en katedral.

Dramatiken i de skiftande utomhusrummen förstärks vid olika 
väder och olika årstider. När det blåser halv storm från sydväst 
är de öppna ytorna i vindens makt, medan de intimare rummen 
erbjuder tillfälligt lä. Också vädret blir mer läsbart och spän-
nande i en varierad terräng.

Vartiation i utsikter:  öppet och slutet.  Mot söder öppnar sig en hög utsikt 
över fjärden, med Frillesås i fonden.

Vartiation i utsikter:  öppet och slutet. På krönet av höjdryggen går bilvägen 
genom en reslig skog av slanig björk och tall.

Arkitekturprogram för Flamsnäs
4. Karaktärsdrag
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5. Låg profil mot havet och flacka tak

En grupp hus skall inte bara upplevas inifrån, utan också ses 
från utsidan. Båtresenärer, turister och vandrare ser området 
från vattenlinjen eller utifrån havet. Som helhet ger den yttre 
udden i Vassbäck intrycket av relativt ostörd natur. När husen 
blir synliga  i terrängen slås betraktaren av hur väl de passar 
in på platsen.

Flera byggnader vänder långsidan mot havet och får därigenom 
en lägre fasad, en profil som smälter in väl mot det bakomlig-
gande berget och utan nockvinklar som skjuter upp i en annan 
riktning.

En låg fasad med takfall i samma riktning som sluttningen, 
minskar den vindutsatta väggytan och  vinklar bort vinden, en 
ändamålsenlig och energibesparande orientering av en byggnad 
på den här exponerade platsen.

De flacka taken är viktiga för områdets karaktär. Genom att 
nockhöjden inte hamnar mycket högre än den låga växtligheten 
runt husen, så kan bebyggelsen inordnas naturligt och snyggt 
i terrängen.  Att taket ofta är utformat som ett sadeltak som 
löper i husets längdriktning, bidrar till upplevelsen av slanka 
och nätta byggnader.

I regel är sadeltak att föredra, pulpettak kan förekomma. Då 
skall lutningen ligga mot havet, med samma fallriktning som 
sluttningen. Valmade tak och mansardtak är olämpliga i om-
rådet.

•	 Byggnaden	vänder	
långsidan mot havet

•	 Takvinkel	mellan	10-20	
graders lutning

•	 Låg	byggnadshöjd,	
byggnader	i	en	våning

•	 Sadeltak	i	husets	
längdriktning eller 
flacka pulpettak med 
samma fallriktning 
som	berget

Arkitekturprogram för Flamsnäs
4. Karaktärsdrag

L å n g s i d a  m e d 
f lackt  sadeltak 
ger liten profil mot 
havet.

Högre tak  ger 
större profil.

K o r t s i d a  m o t 
havet ger högre 
väggprofil

Pulpettak med 
fallriktning mot 
höjden ger hö-
gre väggprofil

Principillustration: påverkan på landskapsbild, 
skillnad mellan branta och flacka tak

Utsikt över område beläget i sluttning ner mot hav, branta tak ger en större 
synlig takprofil och större påverkan på landskapsbilden än vad flackare tak 
ger.

Tvärsektion genom område beläget i sluttning. De brantare taken avviker 
från sluttningens fallvinkel och ger, i det här fallet, sluttningen en ”trasigare” 
profil.

Branta tak Flacka tak

A B COmfattar delområde
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6. Naturnära material och färger

De material och färger som används i byggnaderna och runt 
omkring i området är genomgående naturnära och ansluter väl 
till platsens färgskala. Istället för att införa ett språk från andra 
husbyggnadskulturer, från andra delar av landet eller världen, 
lyssnar och tolkar byggnaderna platsens språk.

Takmaterial som ansluter väl till platsens karaktär är korrugerad 
eternit, plåt, takpapp och sedumgräs, samtliga kulörsvaga och 
matta. Möjlig takbeklädnad kan också vara oglaserat tegel.

Såväl glaserat tegel som stora uppglasade fönsterpartier har en 
annan ljusåtergivning, än den omgivande naturen och syns på 
långt håll på ett sådant sätt att de därför bör undvikas.

Fasadmaterial som ansluter väl till platsens karaktär är trä. I 
område A är fasaderna behandlade med järnvitriol. I område 
B är husen målade i ljusare kulörer, färger som ansluter väl till 
halländsk kustbyggnadstradition.

De naturnära materialen på platsen karaktäriseras också av att 
de i sin yta, liksom naturen, återspeglar och lagrar tidens gång. 
Vatten, vind och tid ger en vacker patina åt fasadernas trä och 
takens eternit.

Fasaderna i område A är genomgående, men inte uteslutande, 
järnvitriolbehandlade, en viktig komponent för att etablera 
upplevelsen av en helhet, som bör bibehållas. Lasyrfärgen 
gör att virkets struktur framträder samtidigt som träet får en 
gråbrun kulör som påminner om åldersgrånad.

En grå färgton med låg kulörthet och ganska liten ljushet an-
sluter väl till naturens egenfärger och bergets färger på platsen. 
Den gråa fasaden gör också att kulörtstarka målade dörrar, 
fönster och foder framträder i skarp kontrast, vilket vid ett 
välbalanserat färgval kan bidra till att liva upp fasaderna.

•	 Träpanel	i	fasad

•	 Plåt,	takpapp,	eternit,	
sedumgräs i tak

•	 Järnvitriolbehandlade	
fasader, föredrädesvis 
gråbruna	kulörer	
och material med låg 
kultörthet

Arkitekturprogram för Flamsnäs
4. KaraktärsdragA BOmfattar delområde

En bänk i natursten lutar sig mot klippan och utgör en trevlig övergång från 
den inredda tomten till naturmarken i delområde B.
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7. Enkelhet

Den genomtänkta enkelhetens kvalitéer är sedan gammalt 
erkända och välkända. Genom valet av det strama och enkla 
på rätt plats och som kontrast mot det förfinade, uppstår en  
spännande kontrast. En vanlig ordning är att stramheten ham-
nar utåt, på den oskyddade utsidan, och finessen ökar ”inåt”. 
Härav följer också att enkelhet inte alltid är en kvalité, det är 
helt beroende av platsen och sammanhanget.

Sammanhanget i det här fallet är en karg granithäll med låg 
buskvegetation som möter väderskiftningarnas Kattegatt. Det 
är en ”oskyddad” plats, därför blir det enkla här både vackert 
och rätt.

Husen i delområde A är i huvudsak utformade som rätvinkliga 
volymer med en låg detaljeringsnivå och få dekorationer. Åter-
hållsamheten åstadkommer ett sparsmakat helhetsintryck. Det 
är enkelt, men inte simpelt. Fönstren saknar i regel spröjs och 
är försedda med enkla raka listverk. Staketen vid trädäcken är 
uppbyggda av tryckimpregnerade reglar. ”Snickarglädje” före-
kommer inte, det är, med en formulering från arkitekten Sigurd 
Lewerentz: ”nykter panelarkitektur, inget nationalromantiskt 
lövsågningsarbete.”

Färgerna är kulörsvaga, även materialen är enkla: stående  grå-
målad träpanel i brädläkt och takpapp, eternit, plåt eller ogla-
serat tegel som takmaterial. Fasaden har endast en färg och ett 
material, med hörnbrädor i samma färg. Foder och karm runt 
fönster och dörrar avviker ibland från fasadfärgen markerade 
med svart eller vitt.

Ur materialens enkelhet växer ändå ett innehållsrikt resultat, 
åstadkommet med sparsmakade medel. Stramheten innebär 
inte att det inte samtidigt kan finnas en lekfullhet.

•	 Stramt	och	
anspråkslöst yttre

•	 Enkel	utformning,	få	
dekorationer

•	 Få	synliga	material	i	
fasad och tak

Arkitekturprogram för Flamsnäs
4. Karaktärsdrag AOmfattar delområde

Sammanhanget definierar vad 
som kan anses vackert, menade 
filosofen Ludwig Wittgenstein. 
Det är fel, skrev filosofen, att när 
vi diskuterar konst, arkitektur 
eller estetik, tala om någonting 
som ”vackert” i största allmänhet. 
Skönhet är inte en egenskap i sig 
utan ett uttryck för ett förhållande 
mellan betraktaren och tinget och 
mellan tinget och dess samman-
hang. Vackert är helt enkelt det 
som är rätt för sammanhanget.

Varför är det vackert?
Ett perspektiv.
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Arkitekturprogram för Flamsnäs
4. Karaktärsdrag

8. Sammanhållen gestaltning

Eftersträvansvärt i allt byggande är att uppnå en god helhet, där 
de ingående delarna adderade till varandra formar ett tydligt och 
harmoniskt sammanhang. Den goda helheten är en egenskap 
som framträder som en summa av de ingående delarna. Betrak-
tas de enskilda husen individuellt är helheten svår att få syn på, 
men när de ses som ett område blir det uppenbart att den goda 
helheten är en av en av de stora kvalitéerna i Flamsnäs.

Ordet estetik kommer av grekiskans aisthesis, som betyder 
varseblivning, förnimmelse. Vårt förnimmande av en miljö är 
med andra ord en direkt estetisk upplevelse.

Medan en monoton miljö ger få förnimmelser kan en kaotisk 
miljö ge alldeles för många intryck, i båda fallen blir den este-
tiska upplevelsen lidande. En miljö som är varierad kring ett 
tema, som kombinerar upprepning och variation, visar sig ofta 
ge en god estetisk helhetsverkan.

Här är just det förhållandet fallet. Medan vart och ett av husen 
har sin egen identitet och platsanpassning - inget är det andra 
likt - så inordar de sig alla i samma övergripande formspråk, 
beskrivet i detta arkitekturprogram. Variation på ett tema. 

Den goda helheten bygger på att de individuella delarna respek-
terar den överordnade principen. Varje byggnad är en pusselbit 
som ska passa in i pusslet, det gäller både pusselbitens form, 
dess motiv/färg och dess placering.

En översikt över de tre delområdenas 
färgskalor kan illustrera en mer sam-
manhållen helhet, med avseende på 
färgsättning,  i område A  (överst). 

•	 Skala,	material,	
färgskala och 
gestaltningsfilosofi går 
igen i alla husen

Färgskala
Skorstenar med olika höjd och form kan 
ge individualitet åt de enskilda husen, 
men laborerar i samma skala, med 
samma material och samma kulörer 
- därigenom bibehålls helhetsverkan 
med utrymme för individuellt varierande 
detaljlösningar. 

Många skiftande staketutformningar 
inom ett mindre område kan vara en 
kul detalj, men resultera i ett lite stökigt 
intryck, även då de arbetar med samma 
material och färger. Mallsågat figurstaket 
talar ett helt annat språk än räcket upp-
byggt av raka reglar.

Variation eller helhet? En utmaning att finna 
rätta balansen.

AOmfattar delområde

A

B C
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Husen står i naturmarken
- Husen lånar sin plats i naturen,  sprängningar
och utfyllnader undvikes
- Inga hårdgjorda ytor, marknära trädäck
- Platsegen vegetation
- Naturmark ända fram till huset
- Små gräsytor, berg i dagen

Informella tomtavgränsningar
- Inga plank eller staket
- Mjuka avgränsningar, vegetationsridåer och höjdskillnader
- Kallmurar längs gamla ägogränser
- ”Organiska”, terränganpassade tomtformer

Allmänna gångstigar
- Smala gångstigar istället för asfalterade vägar binder
samman området, etablerar en mindre skala, större täthet
- Stigarna ligger på gemensam mark och är allmänt tillgängliga
som stråk genom området

Liten skala
- Små bostadshus, flera små komplementbyggnader
- Tillbyggnader underordnas ursprungsvolymen
- Varierande rumsbildningar med små mellan slutet och öppet
- Byggnadsdetaljer anpassas till den lilla volymen

Låg profil mot havet och flacka tak
- Byggnaden vänder långsidan mot havet
- Flack takvinkel mellan 10-20 graders lutning
- Låg byggnadshöjd, en våning
- Sadeltak i husets längdriktning eller flacka pulpettak
med samma fallriktning som berget

Naturnära material
- Järnvitriolbehandlade fasader, företrädesvis gråbruna kulörer
och material med låg kultörthet
- Träpanel i fasad
- Plåt, takpapp, eternit, sedumgräs i tak

Enkelhet
- Stramt och anspråkslöst yttre
- Enkel utformning, få dekorationer
- Få synliga material i fasad och tak

Sammanhållen gestaltning
- Skala, material och färgskala går igen i alla hus

A

A
B

B

Sammanfattning av karaktärsdrag

A

A

A

A CB

C

A B

A

B

Arkitekturprogram för Flamsnäs
4. Karaktärsdrag

Varje hus är en pusselbit som tillsammans ger en helhetsverkan:
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Låg profil mot havet och flacka tak
- Byggnaden vänder långsidan mot havet
- Flack takvinkel mellan 10-20 graders lutning
- Låg byggnadshöjd, en våning
- Sadeltak i husets längdriktning eller flacka pulpettak
med samma fallriktning som berget

Naturnära material
- Järnvitriolbehandlade fasader, företrädesvis gråbruna kulörer
och material med låg kultörthet
- Träpanel i fasad
- Plåt, takpapp, eternit, sedumgräs i tak

Enkelhet
- Stramt och anspråkslöst yttre
- Enkel utformning, få dekorationer
- Få synliga material i fasad och tak

Sammanhållen gestaltning
- Skala, material och färgskala går igen i alla hus

5. Tips och råd
I det följande redovisas en del förslag till hur framtida om- eller tillbyggnader i området kan 
genomföras med hänsyn till den existerande karaktärens värden.

Arkitekturprogram för Flamsnäs
5.		Tips	och	råd
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Arkitekturprogram för Flamsnäs
5.		Tips	och	råd

Vi tycker att förslaget längst ned till höger är den proportion som 
bäst passar området, höjd:bredd är 1:2, taket är flakt, takutsprånget 
kort   och takfoten öppen. Sammantaget ger det ett nätt, enkelt och 
anspråksöst intryck. 

Proportion 1:1, flackt tak, 
öppen takfot, långt ut-
språng.

1:1, flackt tak, öppen takfot, 
kort utsprång.

1:1, brant tak,  inbyggd 
takfot.

1:1, brant tak,  öppen tak-
fot.

1:2, flackt tak, inbyggd tak-
fot.

1:2, brant tak, öppen tak-
fot.

1:3, flackt tak, öppen tak-
fot

1:2, flackt tak, öppen takfot, 
kort takutsprång

Proportioner
En byggnads karaktär påverkas mycket av skillnader i propor-
tioner mellan byggnadshöjd (höjd upp till takfot), nockhöjd och 
bredd. Även små förändringar kan få större effekter på husets 
utseende än vad man till förstone kan ana.  

Till höger finns några exempel på gavelpartier som får mycket 
olika karaktärer beroende på förändringar i proportioner och 
takavslutets utformning.

Vilken proportion och vilket takavslut tycker du är represen-
tativt för den befintliga karaktären och mest lämpligt i det här 
området? (vårt förslag redovisas upp och ned längst ned på 
sidan!)

Tillbyggnader
Vid tillbyggnader är det viktigt att låta tillbyggnaden både 
återspegla och underordna sig ursprungsvolymen. Låt material, 
färger och panellösningar fortsätta i tillbyggnaden.

Titta på ursprungsvolymen: vad har den för riktning? Är huset 
långsmalt och du vill göra en addition på bredden? Gör den då 
mindre än den befintliga volymen för att markera att den är ett 
tillägg och undvika ett klumpigt och tjockt utseende.

Symmetriska placeringar av tillbyggnader, t ex i form av en 
centreralställd veranda, en lösning som faller sig naturligt för 
traditionellt symmetriska enkelstugor, är inte helt passande för 
den funktionalistiska arkitekturen här.

Genom att bryta upp husen i mindre volymer bibehålls den lilla 
skalan. Överväg om tillbyggnaden kanske rentav kan placeras 
som ett eget hus på tomten och därigenom bidra till att skapa 
upplevelsen av ett inramat utomhusrum?
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5.		Tips	och	råd

Takavslut
Ett tak kan avslutas på många olika sätt, vart och ett av dem 
genererar förbluffande olika byggnadsutseenden. I Flamsnäs 
är en öppen takfot med ett kort takutsprång en god lösning, 
det passar dels till de flacka taken, dels ger de byggnaden ett 
lättare utseende. Inbrädade takfötter gör att byggnaden ser 
nertyngd ut och långa takutsprång i kombination med flacka 
tak resulterar i väldigt mycket takyta, byggnadskroppen riskerar 
att bli som svampens fot, ett tråkigt bihang.

Flackt tak

Kort takutsprång

Öppen
takfot
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