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Antagen av byggnadsnämnden 2006-06-01

Karaktäriseringen är en bearbetning för att passa in i Plan 
& Byggs serie arkitekturprogram av tidigare gjord rapport 
av Christine Larsson samt utställningen om Gottskärs själ 
sammanställd av Kajsa Sparrings.

Svartvita fotografier från tidigt 1970-tal tillhör byggnads-
nämndens arkiv och ingår i en dokumentation och invente-
ring av bebyggelse i trakten gjord i samarbete med Chalmers 
Tekniska Högskola. Fotografer är Christine Larsson, Kajsa 
Sparrings, Eva Örneblad och Andrea Forsström. Kartor 
Plan & Byggs kartavdelning där inget annat anges.
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Fakta

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

1. Inledning
Vilka karaktärsdrag som är värda att bevara och bygga vidare på 
i en framtida utveckling av Gottskär? Genom en undersökning 
och analys av Gottskär som orten ser ut idag, av platsens förut-
sättningar, dess historia och karaktär vill vi komma underfund 
om vad som är typiskt. 

Att utgå från platsen

Syftet med karaktäriseringen är att inspirera den som funderar 
på att bygga om eller bygga ett nytt hus i Gottskär. Den kan 
också fungera som underlag vid detaljplaneläggning.

Med hjälp av karaktäriseringen som en gemensam referens kan 
kommunen och den bygglovssökande tillsammans diskutera 
hur ny bebyggelse ska formas och anpassas till landskapet och 
befintlig bebyggelse. För att uppnå denna kontakt är det viktigt 
att nå den som söker bygglov i ett tidigt stadium. 

Karaktäriseringen av Gottskär  är  en del av konceptet till ett ar-
kitekturprogram för hela Kungsbacka kommun. Målsättningen 
är att stärka estetiska värden i kommunens byggnadsbestånd. 
Arkitekturprogrammet ska fungera som ett av flera bedöm-
ningsunderlag i bygglovsprocessen. Programmet är rådgivande 
och har ingen juridisk status. Ytterligare en god effekt av arki-
tekturprogrammet blir att sökanden vet att alla bedömningar 
i området sker utifrån samma material. 

Ramprogram för Kungsbacka 
kommun

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 

Karaktäriseringen ingår i kommunens 
arkitekturprogramsserie:

Karaktärisering av Gottskär
1. Inledning
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Gällande detaljplan

Detaljplanen för Gottskär och Draget, O78, är från 1960 och 
är en av kommunans största detaljplaner. Ett par mindre revi-
deringar gjordes på 70-talet. 

Planbestämmelserna ger en ram för vad som kan vara lämpligt 
att bygga på platsen. Enligt bestämmelserna får en tomt vara 
minst 1000 m2 och upp till en femtedel av tomten bebyggas. 
Husen får bebyggas i en våning, en våning med vind eller två-
våningar beroende på var i detaljplanen de är belägna. 

Karaktäriseringen innehåller råd och riktlinjer på flera nivåer 
men är inte juridiskt bindande. De viktigaste är samlade längst 
bak i Sammanfattande råd. Både förvaltning och nämnd för 
Plan & Bygg har ställt sig bakom skriftens innehåll.

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär är en skrift som kom 
till som ett stöd då bestämmelserna för dessa behövde förnyas. 
Skriften är rådgivande och ska bland annat ligga till grund för 
en framtida ändring av detaljplanen. 

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i 
Gottskär - rådgivande skrift och 
beslutsunderlag

Planbestämmelserna ger en grov ram för vad som 
kan vara lämpligt att bygga på en tomt.

Karaktärisering av Gottskär
1. Inledning
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2. Om Gottskär idag
Gottskär är en plats med historia. Mycket har förändrats genom åren men fortfarande är havet 
och hamnen identitetsskapande. Gottskär är sprunget ur havet, hamnen, jorden och det 
skyddade läget invid fjorden. Dessa egenskaper utgör fortfarande ortens attraktionskraft och 
karaktär.
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Gottskär idag

Gottskär ligger Onsalahalvöns ca 15 kilometer söder om 
Kungsbacka. Det är en ort med särpräglad natur, bebyggelse 
och historia. 

Gottskär är idag en av kommunens täta bostadsmiljöer med ca 
3000 invånare av kommunens har nära 69 000. Längs Onsalas 
tätbebyggda fjordsida bor ca 10 000 personer.

Under sommarhalvåret lever orten upp med turism och fritids-
aktiviteter. Så har det varit sedan slutet av 1800-talet då bad- 
och kurortsliv med sommargäster gjorde sitt intåg. Idag finns 
exempel på de sommarbostäder och fritidshus som byggdes 
från 1880- till 1950-talet. 

Vägar och mötesplatser

Vägarna följer landskapet slingrande och mjukt – de är utsta-
kade efter landskapets naturliga förutsättningar. 

Huvudstråket är sedan lång tid Gottskärsvägen. Här finns de 
viktiga mötesplatserna som knyter ihop två viktiga punkter; 
Klaraplan och hamnplan. 

Hav och hamn

Hamnen är betydelsefull för Gottskärs identitet. Sommartid 
är båttrafiken i Gottskär livlig. Hamnen och sjöfarten har tra-
ditionellt haft en stor betydelse och i alla tider satt sin prägel 
på orten. Idag finns en aktiv segelklubb och orten är särskilt 
välbesökt i samband med tävlingar. Sommartid ordnas även 
fisketurer för turister. 

Karaktärisering av Gottskär
2. Om Gottskär idag

Lindgrens hamn 

Kobbaviken

hamnplan

Lilla 
Utholmen

Stora 
Utholmen

programområde

      året runt

     huvudsakligen säsongsvis 

Verksamheter och mötesplatser:

hamnområdet

badplats

mataffär

café restaurang mm

Klaraplan, 
busshållplats

kiosk

glasskiosk

träningslokal
segelmakeri

parkering

seglar-
skola

Kungsbacka kommun med Gottskär 
i skyddat läge vid Kungsbackafjor-
den. 

G     TTSKÄR

Gottskärs 
hamn

Gottskärsvägen

D
ra
gs
vä
g e

n
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Karaktärisering av Gottskär
2. Om Gottskär idag

SS Kaparen har lokal i byggnaden från 1937 som ligger 
på Kapareplanen, hamnplan. Byggnaden har troligen 
varit vitmålad. De ursprungliga fönstren är utbytta.  
Skällared 4:1

Jönssons café. Byggnaden är ursprungligen ett dub-
belhus som byggts om. Skällared 3:24

Verksamheterna - en del av Gottskärs själ

Matbutiken vid Gottskärsvägens är en central punkt 
i Gottskär. Den ursprungliga byggnaden är troligen 
från 1870-1880-tal. Byggnaden har under årens lopp 
utvidgats och byggts till i omgångar. Skällared 3:46

Det tidigare Gottskärs havsbad, den tredje restau-
rangen på denna plats i Gottskär sedan 1880-talet. 
Idag finns bland annat Hamnkrogen här. Byggnaden 
uppfördes under tidigt 1940-tal. Fasaden på bilden är 
relativt ursprunglig. Skällared 3:55
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Norra delen av hamnen med den numer täta bebyggelsen 
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3. Natur och landskap
Relationen mellan bebyggelse och landskap är en viktig del av miljön i sin helhet. Tillsammans 
skapar naturen och byggnaderna den miljö som vi upplever. Sedan 1960-talet har en 
inflyttning av permanentboende skett. De senaste tjugo åren har takten accelererat. Att 
Onsala var en avflyttningsbygd för några decennier sedan är idag svårt att tro. Bebyggelsen 
har förtätats med enbostadshus, ofta placerade högre i terrängen än den tidiga bebyggelsen. 
Detta har bitvis förändrat ortens siluett. 

...dalgångar...Skog och berg.... ...hav och klippig kust

Gottskär
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Dalgångar i nord-sydlig riktning gör landskapet lätt att 
läsa. Fornlämningarna och de flacka dalgångarna ger 
ger en aning om hur landskapet såg ut en gång i tiden 
då havet skar in i vikar.

Onsala

Onsalahalvön är dryga milen lång och utgör den västsvenska 
skärgårdskustens sydligaste utlöpare. Den kan karaktäriseras 
som en fortsättning av Bohuslän med klippig kust, många öar 
och odlade dalgångar mellan berg där lera och finsediment 
dominerar. Trots att halvön är smal finns tre utpräglade natur-
typer; kust-, slätt- och skogslandskap. 

I denna del av Halland består naturliga skogarna ofta av löv-
träd. På hällmarken dominerar ek- och tallskog. I smala zoner 
mellan odlad mark och bergbranter finns ofta lummiga artrika 
lövridåer av bland annat ek, alm och lind. 

Onsalalandets västra kustremsa kännetecknas av kala klippor, 
djupt inskjutande vikar, öar och skär. Dess östra del mot Kungs-
backa fjorden är mer skyddad och därför lummig. 

Längs kusten finns strandängar medan utpräglade sandstränder 
är mindre vanliga.

Karaktärisering av Gottskär
3. Natur och landskap

tallbestånd

ås

låglänta 
partier med 
ängar o vass

lö
vt

rä
d

sr
id

å

Kobbaviken

Gottskärs 
hamn

Uthol-
marna
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Bebyggelsemiljöns rum och landskap

Relationen mellan bebyggelse och landskap är en viktig del 
av miljön. Lika viktiga för upplevelsen är t ex siktlinjer mel-
lan hus, vyer över landskap och vegetation som ramar in och 
avgränsar. 

Bilderna visar några viktiga rumsliga sammanhang. Var bilden 
är tagen är markerat med siffra på nästa sida.

1. Vid A U Bååths väg ramar ståtliga tallar in bebyggelsen 
innan himmel och hav tar vid

2. En av få passager bortom bilstråken vid Utholmsvägen
3. Vy från en tvärpassage till Galjonsvägen
4. Utblick över Gottskärs hamn mellan den bitvis täta 

bebyggelsen utmed Gottskärsvägen

4.

3.2.1.

Karaktärisering av Gottskär
3. Natur och landskap

• Eftersträva att 
siktlinjer, t ex mellan 
hus, mot havet behålls. 
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Karaktärisering av Gottskär
3. Natur och landskap

Hallands anseende förr

”Exkursionen företogs sedemera längs Kongsbackafjorden utan 
att något af särdeles intresse påträffades. Onsala socken är kan-
hända den magraste socknen af norra Halland såväl i botaniskt 
som agronomiskt afseende; mestadels sandjord, der man odlat 
råg, hvilken knappt tycktes återgifva utsädet...” 

Så skrev J Sieurin i ”Berättelse öfver botanisk resa i norra Halland, 
företagen 1843”1. Idag är Hallandskusten mycket populär.

1. Utgiven 1844. Ur Hallands flora.1997
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4. Gottskärs framväxt
Bebyggelsen växte fram utmed vägarna vid gränsen mellan bergs- och odlingslandskap, berg 
och strandäng och i anslutning till naturliga hamnar. Utkomsten hade man i såväl jordbruk 
som sjöfart och handel. 
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Mångsysslare

Under 1500- och 1600-talen antas ett fiskeläge ha funnits i 
Gottskär, dåvarande Gåsekil. Under 1600- och 1700-talen 
blev skeppsbyggandet en viktig näring och Gottskär var hem-
mahamn för skepparna i Onsala. Som ett komplement till den 
magra jorden bedrev bönderna fiske och fraktfart med egna 
fartyg. Under 1800-talets senare del konkurrerades segelfrakten 
alltmer ut av ångfartygen och upphörde till slut. 

Vid slutet av 1800-talet tog en ny näring vid – turismen.

Bad- och kurort

Från ca 1880-talet och framåt blev Gottskär känd som bad- och 
kurort. Med ångbåtstrafiken kom reguljära passargerarlinjer 
som den mellan Gottskär, Kungsbacka och Göteborg. Västkust-
banans invigning 1888 med station i Kungsbacka underlättade 
resandet och Gottskär fick ett uppsving. Jämfört med Särö, 
Onsalahalvöns större bad- och kurort, var tillvaron i Gottskär 
mer anspråkslös och socialt mer lättsam.  

Segling har sedan 1880-talet varit en stor sport i Gottskär. 
Nuvarande Segelsällskapet Kaparen bildades på 1930-talet.

Restaurang i flera tappningar

En nyuppförd restaurang ersatte 1924 det första gästgiveriet. 
Restaurangen brann ner tio år senare. 1942 stod det nya och 
stora Gottskärs havsbad klart och byggnaden finns kvar än idag. 
På socitetssalongen, dvs restaurangen, erbjöds supé, dans och 
underhållning. I Gottskär fanns även lanthandel och bageri.

Gottskärs hamn ca 1900. Lägg märke till timmerhö-
garna till höger i bild. NHF

Karaktärisering av Gottskär
4. Gottskärs framväxt

På 1920-talet ersattes ångbåtarna 
med busstrafik.  NHF 

Gottskärs havsbad omkr 1925. Bygg-
naden brann ner 1934.  NHF

Bad- och sommargästerna kom 
främst från Göteborg. Till höger det 
första varmbadhuset. Här erbjöds 
badkurer, sjukgymnastik och mas-
sage.  NHF
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Segelfartyg i Gottskärs hamn. NHF

Tidig fritidshusbebyggelse i Draget 
söder om Gottskär NHF

Efterfrågan på sommarhus växer

Till en början hyrde sommargästerna in sig hos den bofasta 
befolkningen, senare på pensionat. Egna sommarvillor började 
byggas under tidigt 1880-tal.

När den första semesterlagen kom på 1930-talet innebar det 
en ökad efterfrågan på sommarhus. Under 1960- och 1970-
talen uppförs permanentbostadshus i Gottskär och närliggande 
områden. Under 1980- och 1990-talen sker en markant ökning 
av denna typ av bebyggelse, som sedan har fortsatt.

Karaktärisering av Gottskär
4. Gottskärs framväxt

Kortfattat om Gottskärs historia som badort
1854  Ägaren till Enens gård inrättar badhus för kalla och varma 

bad. 

1881 Ett badbolag bildas och man gör restaurang i 1700-talsgården 
Skällared 3, anlägger ångbåtsbryggan och förvärvar gäst-
giveriets rättigheter.

1882 Lovisa Norberg ordnar varmbadhus i en  gammal sjöbod.

1883 Ångbåtsturer går mellan Gottskär, Göteborg och Kungsbacka. 
Den första sommarvillan byggs.

1884 Kallbadhus och nytt varmbadhus byggs. Friluftsbad anordnas 
på Utholmen som nu får sin första gångbro.

1880-tal Betydlig byggnadsverksamhet. Många boningshus planeras 
med bostäder för sommargäster.

1916 Barnkoloni startas hos familjen Larsson i Mårtagården och 
pågår under ca tio års tid.

1920-tal Sommarstugebyggandet startar på allvar. Busstrafik ersätter 
ångbåten.

1924 ”Neptun på Delfinen” placeras ut på klippan i havet. Skulpturen 
hade stått på Göteborgs-utställningen 1923.

1930-tal Området Draget söder om Gottskär exploateras med främst 
fritidshus.

1934 Gottskärs Restaurang brinner ner och samtliga 15 resanderum 
totalförstörs. Vid denna tid hade de 30 fast anställda och 20 
säsongsarbetare.

1936 Ny modern restaurang med 60 rum börjar byggas.

1937-39 Vågbrytare och kaj byggs med sprängsten från Gåsholmen 
-bergknallen försvann och holmen blev plan 

1942 Gottskärs havsbad stod klart med nutida komfort och intima 
festlokaler. 
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Ett vykort berättar
Här intill ett vykort från tidigt 1900-tal som visar sommarhus från 1880-talet 
och framåt. Vykortet är kolorerat men den vita färgsättningen verkar trovärdig 
för denna tid. Väl värt att notera är det röda takteglet samt de separata små 
komplementbyggnaderna.

På den plana åsen mellan Kobbaviken och Gottskärs hamn uppfördes de större 
sommarboställena, bland annat flera dubbelhus. Husvolymerna är överlag 
enkla med en huvudvolym som dominerar över takfönster, farstukvistar samt 
tillbyggnader. 

Huset med tornfomat trapphustak, är uppfört i så kallad ”schweizerstil”. 

Siffrorna anger befintliga fastighetsbeteckningar inom Skällared. 

troligtvis 3:43

3:173:15
3:403:16

3:19
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Karaktärisering av Gottskär
6. Husets utformning

Byggnadsepokerna - en del av Gottskärs själ

Karaktären på bebyggelsen i Gottskär är bitvis relativt skif-
tande vad gäller hustyp, fasadmaterial, byggnaders volym och 
färgsättning.  

På material, detaljer och volym kan ofta byggnader tidbestäm-
mas. 

Äldre bebyggelse

Äldre byggnadsvolymer är överlag enkla och eventuella tak-
fönster och tillbyggnader underordnar sig grundvolymen.  
Komplementbyggnadernas detaljeringsgrad är sparsmakad och 
enklare i sin utformning än boningshuset. 

Tidig bebyggelse i Gottskärs har sparsmakad snickarglädje och 
detaljerna är enkla men omsorgsfullt utförda. Husens detaljar-
beten är nyanserade och ofta i samma kulör som kringliggande 
delar. 

Fönstren på dubbelhusen, som var den vanligaste hustypen, 
är stående till formen och tredelade med två spröjs. Fasaderna 
är ljusa med stående locklistpanel, vars skuggning poängterar 
det lätta, resliga uttrycket. På hus från sekelskiftet 1900 är 
snickarglädje och glasverandor vanliga. 

Nyare bebyggelse

Nyare byggnader har ofta kraftigare taksprång och utskjutande 
burspråk. Ibland har vindfönster och balkonger fått lite väl 
tilltagana proportioner i förhållande till grundvolymen. I den 
mån utsmyckande detaljer förekommer är de ofta kraftigare 
än de traditionella. 

Avslutning av panelen mot grunden gjordes förr ofta 
med en vattbräda. Ett praktiskt och vackert sätt att 
avsluta panelen. Ofta hade husen naturstensgrund.

Idag görs ofta ingen särskild avslutning. 

• Vid om- och tillbygg-
nader bör hänsyn 
till den traditionella 
bebyggelsen tas.

• Komplement-
byggnader bör 
underordna sig 
huvudbyggnaden 
och kan gärna ha en 
avvikande kulör.
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Äldre komplementbyggnader. Det vänstra har troligen varit ett litet bostadshus och det till höger troligen kloset-
ter. Tv: Skällared 3:17, th: 3:16

Framkammarstugan framför bebyggelse från 1970- och 
1980-talen. Skällared 2:16

Karaktärisering av Gottskär
4. Gottskärs framväxt

På1920-talet uppfördes enkel fritidshusbebyggelse i 
stil med denna lilla ”badstuga”. Enkla små husvolymer 
placerades i ljusa öppna lägen.  Vitmålad fasad, gröna 
fönster och svart papptak är karaktäristiskt för tiden. 
Skällared 2:81.

I Gottskär finns några hus av villatyp vanlig på 1920-
talet.  Kännetecknande är det brutna sadeltaket. 

Grindar är vanligt i Gottskär. På detta exempel är taket 
ovanför grinden är ett senare tillägg. Skällared 3:50

Ett av de äldre husen i Gottskär, troligen en påbyggd 
enkelstuga. Huset har fått ny fasad. Skällared 2:81
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1990-tal. Byggnaden är ett av de få tvåfamiljshusen i 
Gottskär, Skällared 3.114. 

2000-tal. Ovan två exempel på nyuppförda hus på 
bergssluttningen i Gottskärs hamns sydvästra del i rikt-
ning mot området Draget. Överst Bratterås 1:122.

Ett på 1970-talet om- och tillbyggt dubbelhus. Gavel-
fasaden på bilden  tillhör den ombyggda delen. Tomt-
gräns mot gata utgörs av ett lågt staket och skiljer sig 
därmed från intilliggande byggnaders tomtgräns som 
utgörs av högre staket och häckar. Skällared 3:41

1960-tal. Byggnad i vitt mexitegel. Skällared 3:44. 
BNA

1980-tal. Huset är lågt och sadeltaket valmat. Med ett 
högt staket nära inpå byggnaden och en grusplan 
i anslutningen till vägen förhåller sig huset annor-
lunda till gaturummet än vad grannhuset gör, den sk 
schweizervillan, med lågt trästaket mellan tomt och 
gata. Skällared 3:28

1990-tal. Skällared 3:58.

Karaktärisering av Gottskär
4. Gottskärs framväxt
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Karaktärisering av Gottskär
4. Gottskärs framväxt

Vykort, troligen 1940-tal eller tidigt 1950-tal.  SK

 

”Ett sommarland som är annorlunda...en bygd med särdrag som gör att den 
inte liknar någon annan... Naturen har berg och skog, åsar och mossar, böljande 
fält och lövskogsdungar, hav och fjord, kobbar och öar. I allt detta det som 
människor själva skapat; bongårdar och stugor, villor och pittoreska sjöbodar, 
bryggor och båtar. Och det blir ännu mera liv i bilden av vita segel, måsar i 
flykt, solglitter över vattenstråket och kluckande vågskvalp vid stränderna. Man 
möter både det öppna havet och västkustens sydligaste skärgård. Övärlden 
är ett tidlöst och orört land...Strandfloran är rik och fascinerande. Här klänger 
vildkaprifolen och sprider under sommarkvällarna sin förtrollande doft, och 
strandkålen växer frodigt grön invid vajande strandråg.” 1

1. Ur ”Sommarlandet  Annorlunda” Onsala-Gottskär, säljbroschyr, utgiven 1960.
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5. Husets utformning
Gottskär har på ett århundrade utvecklats från en glesbygd till ett tättbebyggt samhälle. 
Dagens Gottskär tycks stå med ett ben i en anspråkslös landsbygdstradition och med det 
andra i en villamiljö med förortsliknande karaktär. För att bevara Gottskärs identitet bör nya 
byggnader och förändringar av befintliga byggnader utformas så att de knyter an till det 
unika i Gottskärs miljö. 



24

Plan över framkammarstuga. Kap-
tensgårdarna hade ofta en planlös-
ning liknande denna - fast rymli-
gare

Traditionella hustyper 

Framkammarstugan

Framkammarstugan var den dominerande manbyggnaden 
på små och medelstora gårdar under 1700- och 1800-talen 
i Nordhalland. Hustypen är en sk långloftsstuga med ett loft 
eller vindsvåning över hela husets längd. Planlösningen har 
stuga på mitten och en eller två kamrar på ena gaveln. Ibland 
finns två ingångar, en huvudingång och en ingång till förråd, 
vedbod och dylikt. De tidigare rödmålade husen började kring 
sekelskiftet 1900 strykas med ljus linoljefärg. 

Framkammarstuga. Takfönstret är ett senare tillägg, ut-
format som ett ”taklyft” där fasaden fortsätter ovanför 
takfot. I nordhalland är denna typ av takfönster vanlig. 
Skällared 2:17

Karaktärisering av Gottskär
6. Husets utformning

Kaptensgård. Foto W. Reit

Kaptensgården

Kaptensgården är sprungen ur bondeseglationen under 
1500- och1800-talen. Att driva fraktfart var ofta lönsamt och 
det syns på byggnaderna. Hustypen är unik för Kungsbacka 
kommun och de flesta exemplen återfinns på Onsalahalvön. 
I planlösningen är kaptensgården lik framkammarstugan, fast 
större. Ofta har den två symmetriskt placerade ingångar på 
ena långsidan.
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Dubbelhusets planlösning finns i varianter. 
Grundprincipen är två rum i bredd; två kam-
rar jämte kök och stuga med murstocken 
placerad i husets mitt liksom entrédörr på 
långfasadens mitt. 

Tidiga dubbelhus har  mer rektangulär plan-
form och senare dubbelhus mer kvadratisk. 

Byggnaderna hade veranda och farstukvist. 
Verandorna på de senare och större husen 
sträckte sig nästan längs med hela långsi-
dan.

Schweizerstil. Villan har kvar sin ursprungliga form och 
den breda liggande panelen,  karaktäristisk för stilen . 
Färgsättning och verandans fönstertyp har dock för-
ändrats. Skällared 3:15

Dubbelhus. Många återfinns nära 
Gottskärsvägen

Karaktärisering av Gottskär
6. Husets utformning

Dubbelhus och ”schweizervilla”

Dubbelhus var vanliga under sent 1800-tal och tidigt 1900-
tal. Dubbelhustes planlösning finns i flera olika varianter, men 
grundprincipen är att den har två rum i bredd i bottenvåningen 
- därav namnet. Murstocken placerades i husets mitt och hu-
vudentrén på mitten av husets ena långsida. Byggnaderna hade 
både veranda och farstukvist. 

Husen hade sadeltak klädda med rött lertegel med en ganska 
flack takvinkel. De byggdes av timmer på en sockel av natur-
sten och kläddes med stående lockläktpanel. Fasaden var oftast 
symmetrisk målad i en ljus linoljefärg medan fönstren troligen 
var målade i grönt eller engelskt rött.

Trots att hustypen traditionellt mer förknippas med bohuslän-
ska kustsamhällen än med halländsk kustbebyggelse var den 
vanligt förkommande i Gottskär. Flera av Gottskärs dubbelhus 
har med tiden förändrats eller ersatts, men forfarande finns 
flera exempel kvar. 
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Terränganpassning är grunden

De äldre husen i Gottskär ligger inbäddade i landskapet. Den 
befintliga naturen har bevarats runt husen och man har på olika 
sätt anpassat husen till terrängen. I och med att byggnadsvoly-
merna var mindre än i dag var det också lättare att placera ut 
huskropparna mellan bergknallar, växtlighet och vägar.

Då standarden har höjts har man på senare tid börjat bygga 
allt större hus medan tomtytan å andra sidan inte har ökat. 
Förhållandet mellan tomt och hus blir därför annorlunda 
jämfört med förr. 

Ju större huvudbyggnaden är desto mindre del av tomten har 
man kvar till eventuella komplementbyggnader. Därför är det 
nästan ännu viktigare idag att man tar till vara tomtens speciella 
förutsättningar, utnyttjar höjdskillnader och platsens naturliga 
formationer. På så vis kommer  tomtytan som återstår att kunna 
upplevas som rymligare.

Vi får heller inte glömma att urberg som sprängs bort inte kan 
återskapas. Genom att anpassa till terrängen, värnar vi inte 
bara om naturen, utan ger den också en dignitet som gör att 
husvolymerna inte tar över och dominerar över landskapet.

Vid nybyggnad bör uppfyllnad av 
mark undvikas.

Önskvärt är istället att en byggnad  
planeras och utformas på ett sådant 
sätt att den anpassas till tomtmar-
kens terräng.

Berg i dagen är en vacker del av 
tomten.

Karaktärisering av Gottskär
6. Husets utformning

ursprunglig marknivå

utfyllnad

ny marknivå

Nivåskillnader kan användas på finurliga sätt.

• Lägg stor omsorg på 
terränganpassning av 
ny bebyggelse
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Volymer bör ofta vara enkla

Äldre byggnader har oftast en enkel samlad volym med rek-
tangulär planform. Enkla huskroppar med tydliga långsidor och 
gavlar är täckta med sadeltak som har en ganska låg takvinkel. 
De äldre husen har ett reslighet uttryck - en uppåtsträvande 
huskropp bärs av en stabil stengrund. Huvudbyggnadens volym 
tillåts dominera över eventuella tillbyggnader, verandor och 
komplementbyggnader. 

Om äldre hus ofta upplevs som nätta och resliga är tendensen 
nya hus att upplevs som tunga och lite satta. Nyare bebyggelse 
har vuxit i skala och ofta brett ut sig på marken. Den har ofta 
kraftigare, ibland valmade tak, med grövre takfötter. Grunden 
upplevs inte som grunden på ett äldre hus bära byggnaden, ofta 
utförs grunden som platta på mark. Burspråk, vindskupor och 
balkonger är ofta ganska stora i förhållande till huvudbyggna-
dens volym. 

Komplementbyggnader

Då man bygger till garage eller andra komplementbyggnader 
idag får de ibland en utformning och dignitet som upplevs 
tävla med boningshusen. Läs mer om komplementbyggnader 
i Ramprogrammet s 26.

Båthusen är speciella för Gottskär och har en helt egen proble-
matik. För råd om utformning av dessa finns skriften Bryggor 
och Båthus/Sjöbodar i Gottskär. Läs mer på sidan 6.

Gammalt och nytt skiljer sig ibland kraftigt åt. Det äldre 
huset är litet i förhållande till tomten. Det har en enkel 
rektangulär form och är resligt. Ett enkelt sadeltak 
kröner huset.

Karaktärisering av Gottskär
6. Husets utformning

• Komplement-
byggnader bör 
underordna sig 
huvudbyggnaden 
och kan gärna ha en 
avvikande kulör.

• Vid nybyggnad bör en 
enkel grundvolym med 
sadeltak eller brutet 
tak vara dominerande.

Det nyare huset upptar en stor del av tomten. Planen 
är u-formad och huset ligger stadigt på marken. Det 
halvvalmade taket bidrar till det stadiga uttrycket. 
Greppet med två flyglar ger assosiationer till herr-
gårdsbyggnad. 
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Falu rödfärg. Sjöbodar, lutande båthus, förråd och 
gårdarnas ekonomibyggnader och ladugårdar var van-
ligtvis målade med den röda slamfärgen som var och 
är billigare än oljefärg. Med färgtyp och en avvikande 
kulör skildes komplementbyggnaderna ut till funktion 
och dignitet från de oftast vitmålade  bostadshusen. 

Material och färg kan ge harmoni

I Gottskär finns, liksom i större delen av Sverige, en trähustradi-
tion som fortfarande har ett starkt fäste i Gottskär. 

De äldsta husen målades först med falu rödfärg men från slutet 
av 1800-talet började det bli allt vanligare med den ljusa linol-
jefärgen. De ljusa husen var tämligen enhetligt färgsatta med 
knutar och fönsteromfattningar i liknande nyans som fasaden. 
Till detta hade man en mörkare ton kring fönstren, ofta engelskt 
röd eller grön.  De enklare komplementbyggnaderna målades 
i falurött och ofta tjärades dörrarna svarta. Husen är även idag 
målade i tämligen ljusa färger men de lite starkare kulörerna 
har också gjort sitt intåg. 

De moderna träfasaderna upplevs ibland som mer splittrade 
än de äldre husens stående locklistpanel, då man kombinerar 
paneler i olika riktingar, markerar avdelningar i höjdled med 
särskiljande färg. Förr satt ofta fönstren i liv med väggen, vil-
ket bidrog till att volymen upplevdes som hel. Nyare hus har  
vanligtvis fönster placerade en bit in i fasad. 

Traditionellt sett är rött lertegel det vanligaste takmaterialet. 
Lerteglet har givit plats år betongtegel av olika färg där svart fått 
en stark ställning. De mörka och kraftigare taken på den nyare 
bebyggelsen medverkar till att husen ger ett tyngre intryck.

Liknande färg och material i ett område ger harmoni för 
ögat.

Karaktärisering av Gottskär
6. Husets utformning

• Använd företrädesvis 
ljusa kulörer på 
träfasad och tegelröda 
takpannor på 
huvudbyggnaden.
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Fönster är husets ögon

Man brukar säga att fönstren är husets ögon – liksom hos 
människan är de öppningar mot omvärlden och den del av 
huskroppen som är allra mest karaktärsskapande.

Ljusföring

Traditionellt är fönster placerade i liv med fasaden. Placeringen 
har betydelse för ljusföringen, både in- och utvändigt. Invändigt 
genom att mer ljus släpps in i rummen och utvändigt genom att 
fönstren återspeglar himlens föränderliga ljus och därför ger ett 
ljusare och livfullare uttryck åt fasaden. Nischen som bildas på 
insidan kan utformas så att dagsljuset på ett effektivt sätt förs in 
i rummen och är dessutom användbar för att placera saker i. 

Proportioner

Fönstrens proportioner är avgörande för vilket intryck huset 
ger. De stående fönstren poängterar det lätta trähusets resliga 
uttryck. En  lätthet i uttryck kan även uppnås genom liggande 
fönster om de placeras i liv med fasaden.  

Fönster som ligger en bit in i fasaden – kanske på grund av att 
huset tilläggsisolerats – uppfattas lätt som utskurna mörka hål 
i väggen och inte längre som en del av fasadytan. Resultatet 
blir att huset upplevs som tyngre. 

Färg

Fönstren på dubbelhusen, en vanlig äldre hustyp, var stående 
till formen och tredelade med två spröjs. De ljusa husen var 
enhetligt färgsatta med knutar och fönsteromfattningar i 
liknande nyans som fasaden. Till detta hade man en mörkare 
ton på fönstren, ofta engelskt röd eller grön. Förr målade man 
ofta bara fönsterbågen – den öppningsbara delen av fönstret 
– medan karmen och fodret var målade i fasadens kulör. 

Tilläggsisolering har 
gjort att fönstert hamnat 
djupare i väggen. 

Extra spröjsade fönster 
till verandan - ofta 
husets mest smyckade 
del. 

Nytt fönster i gammal stil placerat i 
liv med väggen. 

Modernt - med minimalt foder
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Detaljerna gör huset personligt

En byggnads estetiska värde beror mycket av hur dess detaljer 
har blivit bearbetade. Det är viktigt att påpeka att en finkäns-
lighet i detaljarbetet inte behöver betyda en rik utsmyckning. 
Det betyder snarare att de ingående delarna av en byggnad är 
sammanfogade på ett vackert och omsorgsfullt sätt. Att möten 
mellan olika material och olika byggnadsdelar är behandlade 
med omtanke. 

Man kan säga att byggnadsdetaljens funktion är att koppla sam-
man de olika delarna på ett sätt som poängterar det önskade 
uttrycket hos hela huset. Genom olika detaljutföranden kan 
man på likvärdiga byggnader uppnå helt olika resultat – det är 
de små nyanserna som gör det.

Den nära upplevelsen

En vackert utförd detalj fångar lätt ens uppmärksamhet utan 
att vara övertydlig – man ser den först när man kommer nära. 
Detaljerna är det som förgyller byggnaden i den nära upple-
velsen, den man får av ett hus man bor i. 

Takfot med diskret och proportionerlig utsmyckning

Skorstenarna är på detta hus ett välgjort smycke

Panelens möte med grunden. Här har lockläckten 
formts till droppnäsor, en viktig funktion för avrin-
ningen.
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6. Kulturhistoriskt intressanta byggnader 
Exemplen på byggnader och miljöer av kulturhistorikt intresse är framtagna i samråd 
med kommunantikvarien. Vid förändring av dessa byggnader och miljöer bör särskild 
hänsyn tas till de befintliga karaktärsdragen..
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• I så hög utsträckning 
som möjligt bör 
den traditionella 
bebyggelsen sparas.

Karaktärisering av Gottskär
8. Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader

1. Skalegården 1:40,  finns med på karta 
från 1860 -alet  

2. Skalegården 1:4

3. Skalegården 2:1

Exempel på byggnader av kulturhistoriskt intresse

1. Skalegården 1:40

2. Skalegården 1:4

14. Skällared 3:42

15. Skällared 3:14
18. Skällared 3:15

19. Skällared 3:17

7. Skällared 3:55
8. Skällared 3:46

10. Skällared 
3:25, 3:26

9. Skällared 3:60

5. Skällared 2:17

4. Skällared 2:4,
Skällared 2:8, 
Skällared 2:16,
Skällared 2:81

13. Bratterås1:44

12. Bratterås 1:28

11. Bratterås 1:81

3. Skalegården 2:1

6. Skällared 3:23

17. Skällared 3:44

16. Skällared 3:11
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Karaktärisering av Gottskär
8. Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader

5. Skällared 2:17, gården är bland de äldsta husen. Var 
gästgivaregård fram till 1880-talat

4. Skällared 2:4, med gäststuga

4. Skällared 2:16 4. Skällared 2:8

4. Skällared 2:81, många små hus

6. Skällared 3:23
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Ovan: Skällared 3:26
Överst: Skällared 3:60, fd 
magasin

8. Skällared 3:46

9 o ch 10. Skällared 3.60, 3:25, 3:26

7. Skällared 3:55

11. Bratterås 1:81 12. Bratterås 1:28 13. Bratterås 1:44

Karaktärisering av Gottskär
8. Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader

”Sneda huset” Skällared 3:25
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15. Skällared 3:14, ett av de äldsta husen

14. Skällared 3:42,  ett av de äldsta husen

16. Skällared 3:17

18. Skällared 3:1519. Skällared 3:17, huvudbyggnad och gäststuga 17. Skällared 3:44, gäststuga

Karaktärisering av Gottskär
8. Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader
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7. Slutord 
Gottskär har på ett sekel utvecklats från en glesbygd till ett 
tätbebyggt samhälle. Bebyggelsemiljön är skiftande och står 
med ett ben i en anspråkslös landsbygdsbebyggelse och med 
det andra i ett villalandskap med stadsliknande karaktär.  

Trots de staora förändringar som skett hör mycket av Gottskärs 
själ samman med badortsepoken.Den som ska bygga vidare i 
Gottskär bör knyta an till traditionell bebyggelse.

”Sneda huset”

Gottskärs hamn

Några sammanfattande råd:
• Vid om- och tillbyggnader bör hänsyn till den 

traditionella bebyggelsen tas.  

• Eftersträva att siktlinjer, t ex mellan hus, mot havet 
behålls. 

• Komplementbyggnader bör underordna sig 
huvudbyggnaden och kan gärna ha en avvikande 
kulör. 

• Lägg stor omsorg på terränganpassning av ny 
bebyggelse.

• Vid nybyggnad bör en enkel grundvolym med sadeltak 
eller brutet tak vara dominerande.

• Använd företrädesvis ljusa kulörer på träfasad och 
tegelröda takpannor på huvudbyggnaden. 

• I så hög utsträckning som möjligt bör den traditionella 
bebyggelsen sparas.  
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