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Arkitekturprogram, ramprogram för Kungsbacka kommun godkändes  
5 december 2002 i byggnadsnämnden. Det har utarbetats enligt 
uppdrag den 16 februari 1999 i byggnadsnämndens arbetsutskott 
i Kungsbacka.  Arkitekturprogrammets mål är att upprätthålla och 
utveckla bebyggelsemiljöer med stark karaktär och identitet.  I stor 
utsträckning  behandlar arkitekturprogrammet estetiska värden och 
fungerar som ett komplement till plan- och bygglagen.   

Arkitekturprogrammet består av två delar dels detta ramprogram, dels 
delprogram för specifika områden i kommunen.

Ramprogrammet vänder sig främst till den som ska bygga nytt 
enbostadshus eller bygga till eller om enbostadshus, men också till 
husfabrikanter, projektörer, planerare och politiker i kommunen. 

Arkitekturprogrammet är bland annat tänkt att fungera som diskus-
sionsunderlag i kontakten mellan kommun och sökanden, en kontakt 
som gärna kan ske på ett tidigt stadium. Det kommer även att fungera 
som ett av flera bedömningsunderlag i kommunens bygglovsprocess 
och där det är aktuellt som ett verktyg i detaljplaneprocessen. Även 
i planeringsarbetet kan arkitekturprogrammet bli ett användbart 
redskap.

Programmet skall vara rådgivande och har ingen juridisk status. Genom 
ett förebyggande arbetssätt är förhoppningen att handläggningen av 
främst enskilda  bygglovärenden kan förenklas.  

Under kapitlet Bakgrund finns en utförlig beskrivning av mål, status 
och syfte för Arkitekturprogrammet.

En projektgrupp på Plan & Bygg har medverkat i arbetet. Riktlinjer för 
programmet har gemensamt tagits fram och innehållet har formats 
därefter. 

FÖRORD
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Mina drömmars hus  
Det är alltid många drömmar förknippade med ett husbygge. En del visar 
sig få plats inom projektets ramar. Andra måste lämnas för att helheten ska 
bli bra. 

En mängd olika krav och önskemål ska få sin lösning i ett husbygge. Det första 
man måste ta hänsyn till är den egna tomten och omgivningarna däromkring. 
Vilka av mina drömmar kan jag förverkliga på den här platsen? Hur påverkar 
mina byggplaner min omgivning och mina grannar?

Är det lätt att bygga snyggt? 
Idag har vi både på många sätt bättre förutsättningar att skapa en god 
bebyggelsemiljö tack vare brett tekniskt kunnande och många källor till 
inspiration. Det kan dock vara svårt att välja rätt i det breda utbudet. Till exempel 
har de flesta människor rest och skaffat sig nya spännande arkitekturinfluenser 
- men passar ett hus hämtat från en villamatta från USA i Sverige? Eller är det 
ens så att ett hus som passar vid kusten passar inåt landet och vice versa?

Vi har en byggteknik som gör att vi t ex kan klara grundläggningsproblematiken 
rent tekniskt även på svåra tomter - men är stora uppfyllnader och omfattande 
sprängning ett bra alternativ? Skulle en annan hustyp gått att foga in på 
tomtens villkor?   

BYGGA HUS
PÅ EN TOMT

Nytt hus i traditionell stil Traditionell bebyggelse i Gottskär

Nytt hus med traditionell 
volym

Växthus Funktionalism Gård i modern tappningSkola

Exempel på bebyggelse i kommunen:



INNERSTAN,
BEBYGGELSE-
OMRÅDEN 
FRÅN OLIKA 
EPOKER

ÖSTRA  
KOMMUN- 
DELARNA
T EX HÅFORS
HJÄLMARED
ALAFORS

ANNEBERG C
KULLAVIK C
FRILLESÅS C
ÅSA C
ONSALA C
FJÄRÅS C

VASSBÄCK 
GOTTSKÄR
LERKIL
V. HAGEN 
SÄRÖ 

Attraktivt läge
Kungsbacka kommun är en av de mest expansiva kommunerna i Sverige. 
Gynnsamt pendlingsavstånd till Göteborg och lång kustlinje gör Kungsbacka 
till en attraktiv kommun. Att bo vid havet och ändå ha nära till sitt arbete är 
drömmen för många. 

Kommunen är stor till ytan och har en tydlig skillnad i befolkningstäthet mellan 
den östra och den västra delen. Kungsbacka stad är liten, både till folkmängd 
och yta, i förhållande till övriga kommunen. I den expansiva västra delen finns 
kusten, havet och närheten till bl a Göteborg. Östra delarna präglas av vackert 
böljande jordbrukslandskap och en genuin bebyggelsemiljö. Inflyttningen hit 
är inte lika stor och närheten till storstaden inte lika påtaglig. 

Miljöer med värden att värna
Befolkningsökningen ger stor efterfrågan på nya bostäder. Produktion av nya 
bostäder ger i sin tur en konstant förändring av miljön. Kungsbacka kommun  är 
inte densamma idag som för trettio år sedan då nuvarande kommun bildades. 
Antalet permanentboende var då hälften så många som idag. Den ständiga 
förtätningen gör det ännu viktigare att hitta de bebyggelsemiljöer som måste 
behandlas med extra lyhördhet. I detta ramprogram kommer dessa miljöer att 
identifieras och karakteriseras. Syftet är att miljöernas identitet och karaktär ska 
kunna leva vidare. Äldre tiders miljöer ska kunna harmoniera med nya miljöer 
som läggs till. Ju tätare ett område blir desto viktigare blir anpassningen till 
omgivningens karaktär.

Struktur för arkitekturprogrammen
Det finns två nivåer arkitekturprogram, dels ramprogrammet som du håller i 
din hand och dels delprogram för specifika områden. 

I ramprogrammet finns grundtankarna för byggande i kommunen med fokus 
på enbostadshus. Industribyggnader, offentliga platser, flerbostadshus mm, 
kommer bara att beröras ytligt i ramprogrammet. Kapitlen Karakterisering och 
Praktiska råd är ramprogrammets kärna. 

Delprogrammen behandlar specifika områden och de arbetas fram efterhand. 
Alla olika typer av byggnader behandlas här eftersom delprogrammen ser på 
det område det behandlar som en helhet. I figuren nedan visas bl a områden 
där det finns eller är intressant att ta fram delprogram.

KUNGSBACKA 
KOMMUN IDAG

JORDBRUKSBYGD

RAMPROGRAM FÖR KOMMUNENS BEBYGGELSE MED KARAKTERISERINGAR AV DE 
VIKTIGASTE BEBYGGELSEMILJÖERNA:

CENTALORTEN
KOMMUNDELS-
CENTRA

KUSTNÄRA
BEBYGGELSE

Nivå 1 - ramprogram
för hela kommunen

Nivå 2 - delprogram för
specifika områden
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 Från det öppna landskapet...              ...och ut till vidderna igen.

Andrum
Vad kan vara mer vilsamt än att titta ut över en oändlig vattenyta 
och drömma sig bort?  Vad nutidsmänniskan söker i sitt boende 
är möjligheten till rekreation och återhämtning.  Vi uppsöker ofta 
vackra landskap och miljöer när vi vill slappna av. Utblickar mot 
havet, tillgänglighet till hav och strand, men även mindre pauser i 
bebyggelsen, t ex träddungar och öppna fält, är för många människor 
en källa till kraft och glädje i vardagen.

Byggnader
Glimtar av natur, pauser i bebyggelsen - andrum skapas bl a av byggnaders 
placering. Kvaliteter som utblickar och tillgänglighet till natur tillåts i olika hög 
grad, beroende på byggnaders placering och volym. En ny byggnad i ett 
område måste placeras och utformas så att kvaliteterna i området i möjligaste 
mån bibehålls, både för den som rör sig i området och för grannarna. 

Lyhört anpassade hus både till brukaren och omgivningen, kan bli personliga 
utan att vara extrema och ge området nyansering och karaktär. Ett hus som 
ansluter väl till marken utan stora uppfyllnader och sprängningar är en viktig 
aspekt på god anpassning till omgivningen. 

Historiens spår
I varje område har historien lämnat spår. Gamla vägar och verksamheter som 
funnits på platsen har lämnat spår av de människor som levt och verkat där 
tidigare. De spåren är viktiga att ta hänsyn till även vid framtida byggnation, 
eftersom de är en del av platsens identitet. Poängen är inte att bevara för 
bevarandets skull, utan för att ha en liten bit historia kvar för att platsen inte ska 
förlora sin själ. Målet är att förändringar kan ske men identiteten bibehållas. 
Till exempel kan man om en byggnad pga utvecklingen förlorar sin funktion 
fylla den med en ny funktion istället för att riva den. Minnena kring den forna 
verksamheten kan få leva vidare.

KVALITETER

VANDRING I JORDBRUKSLANDSKAP - I det gamla jordbrukslandskapet låg byggnader ibland 
väldigt nära vägen. Omväxlande slutna och öppna rum förstärker upplevelsen av landskapet.

...in  mellan ...
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Utblickar från vägar.... ...mellan husen.... ....och alldeles  nära.

VANDRING I KUSTNÄRA OMRÅDE - Vid kusten vill man bo för att uppleva havet och alla dess 
skiftningar. Att kunna skymta havet från många platser i området är en kvalité.   

7

En glänta, en paus där bebyggelsen skymtar i bakgrunden. En lisa för själen.
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Att utgå från platsens natur
Den yttersta förutsättningen för att en plats upplevs som den gör är 
dess natur - topografin, växtligheten och klimatet på platsen. 
Förr lärde man sig att utnyttja de förutsättningar som naturen gav - 
terrängen och materialet som fanns till hands - för att skapa en bostad 
som gav skydd mot väder och vind. Idag är vi inte lika beroende av 
de lokala förutsättningarna för att kunna bygga våra hus men dessa 
faktorer är fortfarande viktiga att ta hänsyn till. Bl. a för att vi ska kunna 
skapa byggnader som samspelar med omgivningen, med platsen där 
de står och med miljön i stort - av ekologiska, estetiska och praktiska 
skäl. Att lägga huset bakom skyddande vegetation gör inte bara att 
huset bättre smälter in i den omgivande terrängen - man kan samtidigt 
spara energi.

Landskapstyper i Kungsbacka
Kungsbacka kommun har rik och omväxlande natur där klippkust med 
insprängda sandvikar, slättlandskap och mer kuperad skogsterräng är de tre 
huvudtyperna. Sjöar och vattendrag sätter också sin prägel på landskapet.

Skog
Ursprungligen var den naturliga skogen i kommunen lövskog, utom i de 
östligaste delarna där barrskogen då som nu dominerar. Mindre, ofta väl skötta, 
ekskogsområden finns särskilt i jordbruksbygd. Utmed branta sluttningar 
och bäckskogsraviner finns partier av orörd blandlövskog kvar. Av de stora 
bokskogsområdena finns rester kvar på ett fåtal platser, t ex söder om Lygnern 
och Stättaredsområdet.

Slätt
Slättlandskapet domineras av det flacka ibland vidsträckta jordbruks-
landskapet där skogsbeklädda kullar sticker upp som öar.  Betade havs-
strandängar och öppna ljunghedar är karakteristisk för Kungsbacka kommun. 
Det finns även inslag av betad hagmark, speciellt på Onsalahalvön.

Kust
Bohusläns karga klipplandskap och södra Hallands långsträckta öppna 
stränder möts och övergår i varandra utmed Kungsbackas långa kuststräcka. 
Klippformationerna är flackare och mindre dramatiska än i Bohuslän. Grunda 
sandvikar är vanligt förekommande.

Sjöar och vattendrag
Östra delarna av Kungsbacka är rikt på både stora och små sjöar samt myr- 
och mossområden. I Lygnern som är den största sjön finns en unik stam av 
insjööring.  Kungsbackaån, Rolfsån och Löftaån är de tre största vattendragen 
i Kungsbacka, där bl a havsöring finns. Längs åarna växer ofta strandskog, 
som delar upp landskapet i olika landskapsrum. 

LANDSKAP
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Olika landskapstyper har gett 
förutsättning för olika typer av 
boende och verksamheter. 
Förr bodde man där det fanns 
föda. För Kungsbackaborna 
betydde det oftast att man 
bosatte sig där marken gick att 
odla. Sedan förhistorisk tid har 
dal-gångarna varit uppodlade. 
Binäringar som fiske hade 
också stor betydelse, varför 
närheten till vatten alltid varit 
viktig.
Möjligheten till transportvägar 
blev viktig när handeln kom 
igång. På åsarna var förutsätt-
ningarna goda för de första 
vägarna. De många åarna och 
havet gav tidigt goda transport-
möjligheter.



Att utgå från platsens kultur
Varför är det viktigt att se på en bygds historia när man planerar för 
dess framtid? En viktig orsak är att människors identitet och trygghet 
är beroende av att man känner att man hör hemma. En successiv 
förändring där spåren av det som varit får leva kvar vid sidan av det 
nya, som en tillgång för kommande generationer, är att föredra. En 
plats med en historia är ofta också en plats man vördar, är aktsam om 
och behandlar med respekt.
Samtidigt är det viktigt att platsen inte behandlas som om den vore 
ett museum. Det är ytterst viktigt att även vår egen tid får sätta sina 
avtryck i historien. Att bevarandeivern inte får övertaget utan att man 
prioriterar livet - att bygden lever vidare.

Kungsbackas historia
Förenklat kan man säga att bebyggelsen i Kungsbacka utvecklats i de 
fyra steg som nämns på nästa sida. Förutom dessa bebyggelsegrupper 
finns kommundelscentra med olika ursprung och historik. Några har sina 
rötter i kyrkbyar eller stationssamhällen. Kungsbacka stad har dock alltid 
varit en handelsstad. Nedan visas en förenklad modell av historien och de 
händelser som varit betydelsefulla för de olika bebyggelsemiljöer som växt 
fram. Kaptensgårdarna är medtagna i diagrammet eftersom de är en unik 
byggnadstyp för Kungsbacka kommun.

Historiska kartor
Var bebyggelse har uppkommit beror till stor del på hur färdmedlen utvecklats. 
Samhällen har genom historien bildats vid knutpunkter och där näringarna 
och möjligheterna till uppehälle fanns. Kartorna på följande sidor ger en bild 
av hur bebyggelse och vägar förändrats genom åren. Tätare bebyggelse har 
markerats med ett raster. Mått för vad som anses vara tätare bebyggelse har 
här varit att det inom en ruta på ca 500 x 500 m finns tio huvudbyggnader. Gles 
bebyggelse som t ex bebyggelse i jordbruksbygd finns inte med på kartan. 
På kartorna redovisas även allmänna vägar och bättre körvägar. Det gula på 
kartorna markerar åkermarken idag, som i stort sett haft samma utbredning 
genom historien. Vissa delar har dock ersatts av bebyggelse.

HISTORIA
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Jordbruksbygd  
I Fjäre härad, som ungefär motsvarar Kungsbacka kommun, fanns 14 
socknar. Varje socken hade sin kyrka och runt kyrkan låg byn med husen 
byggda tätt inpå varandra. Byarna fanns kvar fram till laga skiftet som 
beslutades 1827 och genomfördes ca 1850. Då skiftades marken om, 
byarna splittrades och varje gård flyttade till nya markstycken. Skogsbryn 
och andra platser där marken var svår att bruka blev ny boplats. I och 
med laga skiftet fick vi det glesa jordbrukslandskap vi har idag. 

Badorter 
Upptäckten av de salta badens medicinska betydelse gjorde att ny typ av 
rekreationsorter växte fram under 1800-talet. Säröns badorts-verksamhet, 
som drog igång 1839, var ett populärt nöje för societeten.
Även Gottskär blev tidigt en badort. Till en början hyrde överklassen in sig 
hos ortsbefolkningen, men under 1880-talet började man låta uppföra 
egna sommarvillor.

Fritidsparadis
Fritidshusen växer upp som svampar ur jorden längs kusten 1930-
talet till 1950-talet. I samband med att semesterlagen genomfördes 
på 30-talet och ekonomin fick fart på nytt efter depressionen kom 
fritidshusbyggandet igång på allvar. Onsalahalvön, Åsa och Frillesås blir 
medelklassens fritidsparadis.
Även inåt landet byggs fritidshus vid sjöar och i skogsbygd. Det var länge 
en enkel sak för en bonde att stycka av och sälja flera tomter av den mark 
han ändå inte kunde bruka.

Permanentboende
Idag omvandlas fritidshusområden till permanentboende, dels genom 
om- och tillbyggnad av fritidshusen och dels genom att nya hus 
byggs.
Ofta är de tomter som finns kvar svårbebyggda eftersom terrängen är 
kuperad och därmed svårbemästrad. 
Byggandet av större bostadsområden har sedan 60-talet tagit fart i 
kommunen och utgör nu en betydande del av bostadsbeståndet.
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Kungsbacka och en kortare tid 
Gåsekil (nuvarande Gottskär) 
var de enda städerna i det som 
idag är Kungsbacka kommun. 
Handel, hantverk och sjöfart 
var här dominerande näringar. 
Dock var jordbruket viktigt även 
i staden och borgarna ägnade 
sig delvis åt jordbruk. Bilden 
visar Kungsbacka på 1870-
talet. (NHF)
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Tiden före 1880-talet
Två huvudvägar löpte genom 
Halland under fornt iden. 
Den äldsta, Via Regia eller 
Fornvägen, går över Fjärås 
bräcka och har anor från 
1100-talet. Liksom de flesta 
gamla vägar löper den i torra 
lägen på höjdryggar och åsar. 
Kyrkorna låg som anhalter 
och knutpunkter längs vägen. 
Kyrkorna på kartan är helt, 
devis eller som ruin bevarade 
medeltidskyrkor.

Längs den lite yngre Kust-
huvudvägen ligger idag några 
av Kungsbackas större tät-
orter, t ex Åsa och Frillesås. 

Gamla Särövägen och Gamla 
Onsalavägen var under peri-
oden två av de mer trafikerade 
vägarna. På 1700-talet och 
ända in på 1900-talet låg 
gästgiverier längs dessa vägar 
och längs stora Kusthuvud-
vägen.

De bästa transportvägarna 
gick dock över vattnet ända 
fram till biltrafikens genombrott 
då  landtrafiken tog över. Både 
havet och sjösystemet runt 
Lygnern utnyttjades. 

Bebyggelsen låg, fram till ca 
1850 då laga skiftet genom-
fördes, samlad i byar. Ibland 
växte de sig så täta att man 
kunde gå från tak till tak. Några 
byar, ”centrumbyar” eller kyrk-
byar hade kyrkan mitt i byn. 
Efter laga skiftet, upplöstes 
byarna och bebyggelsen 
spreds ut.  Det tidigare splitt-
rade ägandet av mark rational-
iserades till ett skifte.

Jordbruket var huvudnäring 
ända in på 1800-talet men 
jordarna var ofta magra och 
krävde en kompletterande 
binäring. Kring Kungsbacka-
fjorden bedrev bönderna fiske 

och framför allt fraktfart med egna segelfartyg, den sk bondeseglationen. 
Gottskär var en central plats för verksamheten och fungerade som hemmahamn 
för Onsalas skeppare. De många kaptensgårdarna i Onsalatrakten vittnar om 
framgångsrik fraktfart och skeppsnäring.

Handel bedrevs främst i Kungsbacka stad men även i några få andra orter. 
Kungsbackas närhet till fjorden och åarna gav goda förutsättningar för 
handel.   

Äldre vägar och kyrkor. Kyrkorna var samlingspunkter som ofta låg vid större 
farvägar. Innan skiftet genomfördes låg bebyggelsen i byar. Efter skiftet spreds 
de ut i socknarna.  

Släp 

Vallda 
Tölö

Kungsbacka 

Hanhals 

Onsala

Älvsåker 

Ölmevalla 

Landa 
Frillesås 

Fjärås 

Gällinge 

Idala 

Förlanda 

Gamla Särövägen Kusthuvudväg Via Regia

Gamla Onsalavägen
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1880-tal till 1930-tal
Ångan möjliggjorde tre nya 
viktiga kommunikationslinjer i 
Kungsbacka; Västkustbanan, 
Säröbanan och ångbåtslinjen. 

1888 stod Västkustbanan 
mellan Helsingborg och Göte-
borg klar. Längs järnvägslinjen, 
som användes både för gods- 
och passagerartrafik, växte 
samhällen upp. Dessa övertog 
ofta kyrkbyarnas roll som 
centra  i ett agrart omland. 
1916 anlade SJ ett stickspår 
från Fjärås stationssamhälle 
till Fjärås bräcka, där ett stort 
grustag öppnades. 

Åsa och Frillesås fick bl a 
tack vare Västkustbanan 
bad-turister under sommar-
månaderna. I Frillesås fanns 
som mest fem pensionat som 
blomstrade under perioden.

Badortsverksamheten på Särö 
startade redan 1839. Säkert 
fick ortens popularitet en skjuts 
av det faktum att kung Oscar 
II tillbringade sin semester på 
Särö. Kring sekelskiftet bygg-
des flera stora individuellt 
utformade villor. Delvis var 
detta en konsekvens av att 
Säröbanan mot Göteborg 
öppnades 1904. Den var en 
ren passagerarlinje med hög-
klassiga vagnar, använd av 
välbärgat folk på väg till det 
hälsosamma livet vid havet. 
1965 lades Säröbanan ner och 
idag används banvallen som 
cykelbana.

Under 1880-talets början 
utvecklades Gottskär till en 
badort. Ångbåten, som 1883 
började gå tre gånger om 
dagen till Kungsbacka och två 
gånger i veckan till Göteborg, 
bidrog till badlivet i Gottskär. 
Järnvägen gav goda möjlig-
heter att ta sig till Kungsbacka 
och sedan vidare till Gottskär. 

Badgäster i Gottskär.(NHF) Segelfartyg i Gottskärs hamn. (NHF)

Sent 20-tal, järnvägen ger möjlighet att komma till kusten.

Fjärås stn

Åsa stn

Frillesås stn

Gottskär

Kullavik stn
Malevik stn

Särö stn

Kungsbacka stn

Annebergs stn

Säröbanan Västkustbanan

Ångbåt



1930-tal till 1960-tal
Under perioden blir Halland 
hela Sveriges badbalja. De 
främsta orsakerna till detta är 
att lagen om allmän semester 
träder i kraft och att bilismen 
får sitt genombrott.

Från 1930-talet och framåt 
börjar bilar och bussar alltmer 
få betydelse. Ångbåtsturen till 
Gottskär läggs ner och buss-
trafiken tar över. Kring 1950 är 
bilen en vanlig företeelse. 

För att råda bot på depres-
sionen på trettiotalet  ställde 
staten extra medel till för-
fogande vid vägutbyggnader. 
En sådan åtgärd var att rusta 
upp och räta ut Varbergs-
vägen. 

Det ökande bilinnehavet gör 
att järnvägsburen sommar-
turism till Frillesås och Åsa 
minskar. Istället kommer en ny, 
ofta bilburen, grupp människor 
som bygger sina sommarhus 
längs kusten. Marken längs 
kusten såldes till en början 
relativt billigt av bönderna som 
inte såg något brukningsvärde 
i den. 

Under perioden börjar detalj-
planer upprättas även utanför 
tätbebyggt område. Många av 
de tomter som finns idag kom 
till under perioden. 

Också längre inåt landet, 
speciel l t  v id sjöar,  f inns 
efter-frågan på tomter för 
fritidshus. 

De bebyggelseområden som 
börjar ta form har redan på 
60-talet i stort sett samma 
ut-bredning som idag. De var 
dock glesare bebyggda och 
med en betydligt högre andel 
fritidshusbebyggelse.

Sent 60-tal, fritidshus byggs längs kusten.
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Busstrafik ersatte ångbåten till Gottskär. 
(NHF)



1960-tal till idag
Fram till 1969 var det som 
idag är Kungsbacka kommun 
uppdelat i flera mindre kom-
muner, som då successivt 
började läggas samman. Sitt 
nuvarande utseende fick kom-
munen 1974 då den sista 
sammanslagningen gjordes.

Att centralorten började växa 
så sent beror på att den 
varit som en ö, begränsad 
av kommunerna Tölö och 
Hanhals ända fram till den 
sista kommunsammanlägg-
ningen 1974. Bl a därav 
Kungsbacka kommuns något 
säregna uppbyggnad med en 
liten centralort i förhållande till 
det höga invånarantalet.

Den långa kusten, bekvämt 
pendlingsavstånd till Göteborg 
och ett stort antal outnyttjade 
byggrätter har gjort Kungs-
backa till en attraktiv inflytt-
ningskommun. Saneringar av 
vatten- och avloppssystem 
har möjliggjort omvandling 
till permanentboende och 
ny-byggnation. T ex ser de 
människor som lärt sig älska 
sitt sommarhus en möjlighet 
att bygga ut och bo där året 
om. Andra bygger nytt hus 
utan koppling till orten. Det 
ekonomiska välståndet i landet 
har ökat och fler har råd att 
förverkliga sina husdrömmar.

Under denna period börjar 
också sammanhängande 
bostadsområden för åretrunt-
boende byggas. Dessa är 
spridda över tiden och över 
tätorterna i de olika kommun-
delarna. 

Motorvägen byggs ut under 

Nutid, omvandling till permanent bebyggelse och utbyggnad av service.

15

E6
Pendeltåg

70- och 80-talen. Pendeln kommer till 1992 för att möta behovet av snabb 
transport till Göteborg. I övrigt har Kungsbackas vägnät inte utvecklats i 
samma snabba takt som bebyggelsen. Många vägar har samma bredd nu 
som för 50 år sedan. 

Pendeln har sedan den byggdes 1992 varit 
flitigt brukad. (Foto: Tobias Nordström)



Varje plats är unik 
För att bäst kunna värna speciella värden i en viss miljö är det viktigt 
att göra klart för sig vilka dessa värden och kvaliteter är. Detta kan man 
göra genom en karaktärisering. Det är annars lätt att platsens karaktär 
successivt går förlorad och att området mister sin speciella identitet 
och sin förankring i historien.

Karakterisering
I Kungsbacka kommun finns fyra olika huvudtyper av bebyggelsemiljöer, 
som kommer att karakteriseras i detta kapitel. Karakteriseringarna av 
bebyggelsemiljöerna kommer att behandla både den lilla och den stora skalan, 
för att sätta fingret på vad som är speciellt för en bebyggelsemiljö. Allt från 
samspel med natur, vägar, offentliga rum till olika byggnadstyper och vanligt 
förekommande detaljer behandlas.

De karaktärsdrag som tas upp här ses som viktiga att beakta vid nybyggnation 
eller om- och tillbyggnad. I avsnittet praktiska råd återfinns generella råd för 
hur byggnader och dess närmiljö kan hanteras. 

Jordbruksbygd
I jordbruksbygden är det öppna jordbrukslandskapet ibland avbrutet 
av uppstickande kullar. De ringlande vägarna och den spridda 
bebyggelsen är underordnade den ofta storslagna öppenheten. 
Det jordbrukslandskap med spridd bebyggelse vi har idag är en 
konsekvens av laga skiftet. Jordbrukslandskapets bebyggelse är viktig 
som inspirationskälla till ny bebyggelse.

Ensligt belägna gårdar, ofta placerade på mark olämplig för odling men i torra 
lägen, t ex i skogsbryn eller vid bergets fot, är sedan skiftet det traditionella 
byggnadsmönstret. Ofta ligger husen en bit från vägen med huvudbyggnaden 
orienterad så att den ligger i blickfånget när du närmar dig gården.

Tomtavgränsningar runt husen är ovanliga. Istället hjälper uthus till att bilda ram 
kring trädgården. Mot vägen kan det finnas en syrénhäck eller ett nätstaket. 
Ibland är det bara två stolpar och en grind som markerar entrén. Grönskan på 
tomten är av ansad men långt ifrån hårt tuktad karaktär. Fruktträd är närmast 
obligatoriska i jordbruksbygd.

Traditionella hustyper
De traditionella hustyperna är forfarande djupt förankrade i den svenska 
folksjälen. Huvudbyggnaden har sadeltak i tegel och en enkel robust volym, 
där förstukvist och eventuella tillbyggnader underordnar sig grundvolymen. 
Planlösningen är ofta enkel. Den typiska huvudbyggnaden är av trä och målad 
med oljefärg. Komplementbyggnaderna är också av trä men målade med 
den billigare falurödfärgen. Det dominerande takmaterialet är tegel. Plåt eller 
papp förekommer ibland på komplementbyggnader. Graden av utsmyckning 
markerar vilken status ett hus har. En välbärgad bondgård smyckades ofta 
mer än en enklare. Uthus byggdes helt utan extra utsmyckning. Fönster sitter 
ofta i liv med ytterväggen, vilket bidrar till ett smäckert utseende.

KARAKTÄR 
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Trelängdsgårdens öppnare 
form tillåter stora maskiner att 
köra in och ut.

Kringbygd gård, vanlig innan 
mekaniseringen av jord-
bruket. Goda exempel finns 
i Vallda kyrkby, som är av 
riksintresse för kulturmiljö-
vården.

Bebyggelse miljöer:
Jordbruksbygd
Kustnära bebyggelse
Kommundelscentra
Kungsbacka stad
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Kringbygda gårdar var vanliga fram tills jordbrukets mekanisering. Stora nya 
maskiner kräver utrymme för att komma fram och då var den kringbyggda 
gården opraktisk. Istället blev den mer tillgängliga trelängdsgården vanlig.

Framkammarstugan var den vanligaste bostadstypen under 1800-talet. 
Salsbyggnaden fanns till en början i överklassens byggnadsmiljöer, men blev 
efter 1800-talets mitt alltmer vanlig på större bondgårdar.

Kaptensgårdarna sprungna ur bondeseglationen, 1500-1800-talet,  är unika 
för Kungsbacka kommun och återfinns främst på Onsalahalvön. Fraktfarten 
var ofta framgångsrik, vilket syns på de präktiga gårdarna. Manbyggnaden 
är större än framkammarstugan, men har för det mesta samma planlösning. 
Som regel finns två symmetriskt placerade ingångar på ena långsidan. 

Bygga i jordbruksbygd idag
Nu liksom förr bör hus placeras i kanterna av det öppna jordbrukslandskapet. 
Däremot bör ny bebyggelse inte placeras ensligt utan invid befintlig, bl a för att 
underlätta utbyggnaden av service. Den estetiska aspekten ligger i att  husen 
får ”stöd” av varandra i bybildningar. Historiskt anspelar det här sättet att bygga 
mer på det kulturlandskap som fanns innan skiftet då byarna fanns kvar. Det 
kulturlandskap vi har idag i jordbruksbygd är en produkt av en lagstiftning, 
laga skiftet. Bysamhällena däremot var en konsekvens av människans  vilja 
till gemenskap. 

Nya hustyper inspirerade av de traditionella växer fram. En god kunskap och 
förståelse för de traditionella husens uppbyggnad är viktig vid utvecklandet 
av moderna varianter. Fördelen med att låna proportioner, dimensioner, volym 
eller färgskala från bebyggelse med traditionell förankring på platsen är att 
det är lättare att hitta en byggnadstyp som passar in och faktiskt kan göra det 
även med ett ultramodernt fasaduttryck.

En kvalité med framkammarstugans och kaptensgårdens slanka huskropp 
är att rummen blir mycket ljusa. Slanka hus är inte längre så vanliga trots att 
det är en hustyp som kan rymma modern standard. Ett slankt hus upplevs 
också ofta som mindre klumpigt.

Hus som hämtat inspiration från traditionell bebyggelse. Byggnaderna är 
placerade  så att ett fördelaktigt odlings-klimat skapas mellan husen. Det ljusa 
huset  är boningshus och det mörka ateljé och verkstad.

Kaptengården var ofta lik 
framkammarstugan i sin 
planlösning - fast rymligare. 
Den hade samma slanka 
byggnadskropp.

Framkammarstuga

Salsbyggnad

Övriga dokument: 
Karaktärisering av Anne-
berg-Älvsåker
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Kustnära 
Den kustnära bebyggelsen består av två kategorier bebyggelsemiljöer 
framvuxna vid olika tidpunkter. Dels finns badortsepokens 
bebyggelsemiljö som återfinns på Särön och i Gottskär. Merparten av 
den kustnära bebyggelsen är dock framsprungen i folkhemmets sköte. 
Det är i dessa fritidsparadis som det  idag pågår en  omvandling till 
permanentboende. Att bo här är attraktivt och det är viktigt att värna 
den frihets- och semesterkänsla som finns.

Badorter
Både Särö och Gottskär har rötter i badortsverksamhet och en stark identitet. 
På båda platserna finns enskilda byggnader som är viktiga för identiteten.  

Särö - överklassens fritidsboende i exklusiva, avskilda lägen, sk splendid 
isolation. Tomterna är stora och består ofta av delvis orörd natur och delvis av 
traditionell kultiverad växtlighet med fruktträd och buskar.  Husen är vanligen 
placerade så att större delen av tomten ligger framför huset. De avgränsas med 
staket, stenmurar eller lövhäckar. Husen följer den ofta kuperade terrängen 
utan större sprängningar eller utfyllnader. Tvåvåningshus med individuellt 
utformade fasader och tak. Här finns hus i schweizerinspirerad stil, hus med 
klassicerande drag och lägenhetspaviljonger. De villor som uppfördes för 
köpmannaaristokratin är karakteristiska. För fylligare information om viktiga 
byggnader, se kommunens Program för kulturmiljövård, som är under 
framtagande.

Speciellt för Gottskär är att det är en av det bohusländska kustlandskapets 
sydligaste utposter. Det märks i bebyggelsen som inte minst med sina ljusa 
oljefärger är influerad av den bohusländska byggnadstraditionen. Förutom 
traditionella byggnadstyper finns ”schweizervillor” och villor från 60-talet och 
framåt. Gottskär har en anspråkslösare prägel än Särö. Byggnader viktiga för 
orten är bl a  restaurangen. 

Folkligt fritidsparadis
Med havet i blickfånget och en markbehandling runt husen som låter naturen 
komma nära inpå infinner sig lätt semesterkänslan. Från slingrig väg skymtar 
hav mellan hus. Husen som är av trä vänder sig också mot havet. 50-talets 
fritidshusboom präglar fortfarande delar av områdena. En del hus har lånat 
drag från jordbrukslandskapets traditionella byggnader. Husen är ofta låga 
enkla volymer med flacka tak som låter vinden svepa över nocken. Husen följer 
marken utan att sprängning eller utfyllnader varit nödvändiga. Detaljerna som 
är enkla och robusta med smäckra dimensioner bidrar till att husen upplevs 
nätta. Färgsättningen varierar med läget. I öppna lägen på klipphällarna är 
husen ofta grå som klippan, i öppna lägen kan färgerna vara ljusare som t ex 
gult, men i inne bland träden är färgerna dovare och mörkare. Överallt strävar 
husen efter att inte överrösta eller konkurrera med landskapet.

Bebyggelsemönster hämtat 
från Särö. Förenklat kan man 
säga att det typiska är stora 
tomter med  stora hus där 
huset är placerat så träd-
gården ligger framför huset.

Bebyggelsemönster  hämtat 
från Åsa. Skalan på denna 
bild är densamma som på 
bilden ovan. Det är lätt att se 
att tätheten mellan husen är 
större och storleken på husen 
mindre här än i Särö.

Badorter:

Folkligt fritidsparadis:

Övriga dokument:

Gottskär: Program för 
Gottskärs bebyggelsemiljö

Särö: Program för kultur-
miljövård och Fördjupad 
översiktsplan för Särö 

Badort Fritidsparadis
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Onsala centrum ligger vid den 
gamla kyrkbyn och nära en 
vägkorsning, vilket är viktigt i 
vårt bilburna samhälle.

Kommundelscentra
Innan 1974 bestod var Kungsbacka kommun uppdelad i flera mindre 
kommuner som var och en hade ett centrum. Dessa kommundelscentra 
är viktiga som mötesplatser och identitetsbärare. Det är troligt att 
betydelsen av fungerande centra kommer att öka i takt med att orterna 
förtätas och permanentning av sommarhus sker.
I delprogrammen görs en noggrannare studie av enskilda centran. Detta 
eftersom de har ett tätt samröre med det samhälle som de servar.

Ursprung
Varje kommundelscentra har olika ursprung och dess historiska förankring 
bidrar till identiteten. Om historiska skikt kan läsas ger det en extra dimension 
åt platsen och en förankring bakåt i tiden.

I Onsala och Kullavik ligger centrum i anslutningen till den gamla kyrkbyn. 
I kyrkbyarna låg alla viktiga byggnader kring kyrkan, t ex sockenmagasin, 
fattighus  och skola, m a o handelsvaror, vård och utbildning. I Anneberg/
Älvsåker och finns den offentliga servicen runt kyrkan, precis som den gamla 
kyrkbyn fungerade.

Andra samhällen fick fart i samband med järnvägsutbyggnaden och har sitt 
centrum lokaliserat till stationsområdet. Stationssamhällen i egentlig mening  
har inte funnits i Kungsbacka. Däremot finns byggnader av centrumkaraktär, t 
ex pensionaten i Frillesås, som kom till som ett symbios mellan järnvägen och 
badlivet, framför allt i Frillesås och Åsa. De verksamheter som fanns i dessa 
hus generades inte av järnvägen. Det var närheten till havet som drog och 
järnvägen gav möjlighet att komma dit.  Åsa har några handelsetableringar 
från den tiden kring det gamla stationsområdet. 

Centrum i växande tätorter behöver ofta stärkas visuellt. I Frillesås finns ett 
centrum att bygga vidare på och Åsa saknar än så länge ett tydligt centrum. 
Den kommersiella servicen i Anneberg/Älvsåker finns vid stationen. När dessa 
centrum växer är det viktigt att ta ett helhetsgrepp på bl a gestaltningen.

Fjärås och Bukärr centrum har båda sitt ursprung i 70-talets planering. Fjärås 
centrum har visat sig fungera bra, men kan bli bättre både till funktion och 
utseende. Bukärrs centrum behöver stärkas visuellt och funktionsmässigt. 
Gränsen för vad som är utseende och vad som är funktion är flytande. Ofta 
är de nära sammankopplade och beroende av varandra.

Offentliga rum
För det sociala livet på orten är torgytor och liknande vid de olika offentliga 
inrättningarna viktig. Hit har de boende ärenden och här kan man också träffa 
andra boende på orten, vilket är viktigt för vi-känslan. Därför är det är viktigt för 
ortens identitet att alla publika delar får en värdig utformning och genomtänkt 
placering. De offentliga platsernas storlek och form är viktig att studera och 
lägga krut på, liksom markbehandling och belysning.

Ofta är området kring centrumfunktionerna mer tätbebyggt och  har en större 
skala än i resten av orten, vilket är positivt eftersom det gynnar möten och 
handel. 

kyrkan
torget

kyrkby järnväg planering

Kommundelscentra kan ha 
ursprung i:



Kungsbacka stad
Kommunens viktigaste tätort är givetvis Kungsbacka stad.  Den i 
förhållande till kommunens yta relativt lilla centralorten har sedan 
kommunsammanslagningen 1974 mer än fördubblat sin yta. Prägeln av  
handelsstad har Kungsbacka stad behållit genom historien. Idag finns 
Lindens torg, Kungsmässan och Freeport som exempel på detta.

Årsringar
I stadens årsringar finns hus från många epoker som alla bidrar med sin 
speciella karaktär. Det började med innerstaden, sedan har staden vuxit 
allteftersom. Den kaftigaste expansionen skedde under slutet 60- början 
70-talet. 

Innerstaden fick sitt nuvarande utseende efter branden 1846. Det finns endast 
kvar ett tiotal hus från tiden före branden. Vid återuppbyggnaden lades en ny 
stadsplan och det medeltida gatunätet byttes mot ett strikt rätvinkligt gatunät 
med breda gator, stora kvarter och ett stort och centralt placerat torg som 
fungerade som marknadsplats. Eftersom marknader kräver utrymme är torget 
förhållandevis stort jämfört med innerstadens storlek.

Nästa årsring finns längs Kungsgatan som länge var den viktiga genomfarts-
leden. Hede by var ett eget samhälle ända fram till efter kommunsamman-
slagningen 1974.   

Förtätning, viktiga epoker och offentliga rum
För centralorten finns en fördjupad översiktsplan som uppdateras i samband 
med att översiktsplanen revideras ca vart tionde år. Ett arkitekturprogram skulle 
i centralorten fungera som ett komplement till den fördjupade översiktplanen 
och täcka in de mer utformningsmässiga värdena. T ex kan det bli aktuellt att 
ta ett helhetsgrepp på utformningen av den offentliga miljön; gator, torg etc.

En viktig identitetsskapare för Kungsbacka stad är Kungsbackaån. En 
övergripande tanke om gestaltningen kring ån av både byggnader, parkrum 
och gång- och cykelvägar skulle betyda mycket för staden.

Stan är på sina ställen gles och kan mycket väl förtätas och få mer stadsmässigt 
uttryck. Ur denna synpunkt kan 60- och 70-talsområdena bli intressanta att 
studera, eftersom några av dessa kan vara möjliga att förtäta.

Viktigt att värna är också de olika epokernas guldkorn att deras karaktär kan 
bevaras när kompletteringar sker.  I kulturmiljövårdsprogrammet finns områden 
fram till 30-talet representerade. För att även ta tillvara senare byggda guldkorn 
bör områden byggda på 30-talet och senare studeras. 
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50-talsområde vid Ting-
bergsvallen

Övriga dokument:

Fördjupad översiktsplan för 
Kungsbacka tätort 

I Program för kulturmiljö-
vård är  flera av central-
ortens äldre miljöer be-
skrivna.

Kultuhuset Fyren

Västra villastaden
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Kungsgatan

Hede by

Innerstaden

E6

Trots att Kungsbacka stad 
vuxit mycket de senaste dec-
ennierna är den fortfarande 
liten till ytan i förhållande till 
resterande kommunen.



Inspiration
Detta kapitel är på många sätt ett inspirationskapitel. Bilderna visar 
goda exempel som förhoppningsvis inspirerar dig i dina husplaner.
Du som ska söka bygglov - ta gärna kontakt med Plan & Bygg på 
ett tidigt stadium, för att ta reda på och diskutera förutsättningarna 
för vad som är möjligt i just ditt fall. Allt från planbestämmelser till 
lokal byggnadstradition och terränganpassning får du då tillfälle att 
diskutera. Ofta kan en tidig kontakt vara en tidsvinst för båda parter, 
eftersom det då är lättare att snabbt hitta en bra lösning. 

Placering i landskap
Grundprincipen för hur hus bäst placeras är att låta landskapet dominera över 
huset. Placera huset så det får stöd av intilliggande terräng, t ex vid bergets 
fot eller skogens bryn eller smyg in det mellan klippor för att låta naturen råda 
över huset. Tänk också på att solen ska nå fram och utnyttja terräng och 
vegetation som skydd mot vinden. Mer om klimatanpassat byggande kan du 
läsa i Miljöbroschyren som finns att hämta på Plan & Bygg.

En annan aspekt som är viktig att tänka på vid nybyggnation i glesbygd är 
att välja en placering i anslutning till befintlig bebyggelse. Det blir då lättare 
att anordna vatten och avlopp, vägar, service som kollektivtrafik mm. Visuellt 
får husen stöd av varandra.

PRAKTISKA RÅD
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Vid bergets fot - en  traditionell 
byggplats

Berget får fortfarande bilda siluett 
mot himlen

Diskret inkilad vid en klippa - naturen 
får råda.

Huset får ”stöd” av en träddunge

Terränganpassning och placering på tomt
Sluttande eller kuperade tomter kräver noggrant val av hus. Anpassa 
huset till tomten och inte tomten till huset. Hur bör huset se ut för ta upp 
nivåskillnaderna bäst? Kanske är det lämpligt att låta huset ”trappa ner” 
och få en invändig nivåskillnad? Vissa tomter har en sådan beskaffenhet att 
det kräver ett specialritat hus eftersom kataloghusen inte alltid har tillräcklig 
flexibilitet. Även om det går att med uppfyllnader passa in ett hus är det inte 
samma sak som att det blir bra. Det kan ge konsekvenser för grannar och 
tomten får ofta ett onaturligt intryck.

Kommunen har öppet hus 
varje måndag 16-18. Då 
finns möjlighet att få prata 
med bygglovarkitekten.

Telefon: 0300 - 83 40 00  
växeln kan koppla dig till 
bygglovarkitekten i det 
område du vill bygga

E-post:
plan.bygg@kungsbacka.se

Hemsida:
www.kungsbacka.se
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Gaturummet är ett viktigt rum. 
För att låta det vara helt och 
obrutet behöver gränsen 
mellan garageuppfarten och 
gatan markeras. Antingen får 
garageuppfarten ett annat 
material el ler så kan en 
stenrad läggas i gränsen. 

Princip för hur markutjämning 
bör göras. Befintliga och 
blivande marklinjer ska i regel 
redovisas på bygglovritn-
ingen.

Stora nivåskillnader i terr-
ängen kan t ex tas upp av en 
invändig trappa i huset.

Tomtgräns
Karaktären i ett område påverkas i hög grad av hur tomtavgränsning är gjord. 
I olika områden passar olika starkt markerade gränser. I många naturnära 
områden är det vanligt att i så hög utsträckning som möjligt utnyttja de 
naturliga gränser som finns. Genom att använda en mjukare avgränsning eller 
ingen alls kommer naturen närmare huset och området som helhet får mer av 
naturkaraktär. I samhällen och stadsmässiga miljöer är häckar och låga staket 
lämpligt som avgränsning mot gatan och grannen. Höga murar och plank är 
mycket sällan att rekommendera. Området upplevs mer välkomnande om de 
höga staketen uteblir. Där bullerplank är nödvändigt - kontakta Plan & Bygg 
för råd om utformning.

Gränsen mellan tomt och gata är viktig att markera för att låta gaturummet 
vara ett offentligt rum. Också gränsen mellan garageuppfart och gata är viktig 
att markera. Det som annars ofta händer är att gatan inte längre upplevs som 
en allmän plats utan som de boendes privata gata där ingen annan får vistas. 
För trivseln i området är det viktigt att det finns goda möjligheter att röra sig 
fritt inom området. Likaså kan gränsen mot passagen till naturområdet också 
vara viktig att markera av samma skäl som gränsen mot gatan. 

I möjligaste mån bör spräng-
ning undvikas. Äldre hus 
byggdes ofta så att de ”lånar” 
sin plats i naturen.

I ett område kan det finnas ett uttalat bebyggelsemönster. Till exempel är 
det i kustnära orter vanligt att husen ligger orienterade efter vattnet. Mer om 
bebyggelsemönster finns under kapitlet Karaktär.

Garaget är ofta den byggnad som är svårast att placera. Försök att tänka på 
garagets placering i ett tidigt skede.

Befintliga 
marklinjer

På starkt kuperade tomter kan det vara klokt att göra en grovutsättning för att 
se hur det hus som valts fungerar på tomten. Kommunens kartavdelning kan 
hjälpa dig till ett rimligt pris. Du får då ett bättre grepp om nivåskillnaderna 
och kan avgöra om idén håller.

Blivande marklinjer
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Volym och skala
En vanlig problematik i Kungsbacka kommun är alla de sommarstugeområden 
som håller på att omvandlas till permanentboende. Här ska små nätta 
sommarstugor samsas med ibland tredubbelt stora åretrunt hus. Därför är 
det viktigt att man på något sätt försöker anpassa skalan när man bygger 
nytt eller bygger om.
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Det finns många olika sätt att 
bygga om gamla hus. Äldre 
hus har ofta smäckra, vackra 
och lätthanterliga dimen-
sioner. Principen vid ti l l-
byggnad är att grundvolymen 
aldrig ska bli dominerad 
av nyti l lskottet. Bilderna 
kan också användas som 
inspiration för hur volymerna 
i nya hus kan hanteras.

Vad är skillnaden mellan ett 
traditionellt äldre hus och ett 
nutida vanligt förekommande  
hus? Det traditionella husets 
förhöjda väggliv, den något 
f lackare takv inkeln och 
torpargrunden ger huset 
resning och ett smäckert 
utseende. Det nutida huset 
på bilden har i förhållande till 
väggytan stort tak, som tycks 
trycka huset mot marken. Den 
på gaveln uppdelade panelen 
förstärker intrycket. Ofta 
har det traditionella husen 
dessutom nättare detaljer än 
många nutida hus. 

Traditionella äldre hus Vanligt förekommande nutida hus

Stora volymer kan upplevas som mindre om proportionerna är väl avvägda 
och om detaljer och byggnadsdelar är nätta. Att bryta ner stora volymer till 
mindre kan vara ett sätt att minska den upplevda volymen. Hos många äldre 
byggnader är ett markant och mycket vackert karaktärsdrag att de har en 
slank men lång huskropp, som gör att volymen upplevs harmonisk och nätt. 
Slanka hus får ofta en behaglig ljusföring och god kontakt mellan ute och 
inne. Vägglivet på traditionella hustyper var ofta förhöjt, dvs takfoten satt ofta 
så att ett stycke vägg syntes ovanför fönstren, vilket ofta bidrar till att huset 
får ett lättare utseende. 

Vid om- och tillbyggnad är det viktigt att ta fasta på husets tongivande 
karaktärsdrag när det gäller allt från skala och volym till detaljer och 
byggnadsdelar. En tillbyggnad kan i vissa fall bli spännande om den får ett 
modernt formspråk som kontrasterar. Ett annat sätt att tänka vid tillbyggnad 
är att ”följa” orginalbyggnadens formspråk och detaljer mycket noggrant. 

Udda formspråk och extrema volymer fungerar oftast bäst i ensliga lägen där 
omkringliggande bebyggelse inte påverkar vad som är rimligt att bygga.



Material och färg
Färg och materialval kan vara mycket starka enhetsskapare i ett område. 
Ett udda hus med rätt färg kan upplevas mer harmoniskt än ett hus med väl 
anpassad volym men t ex en iögonenfallande gräll färg. Skarpa färger blir 
ytterst sällan bra på stora ytor, men kan däremot fungera på detaljer.

Olika bebyggelsemiljöer har av tradition olika färgsättning och materialval. 
Till exempel har kustnära bebyggelsemiljöer i Bohuslän ofta ljusa färger 
medan kustnära bebyggelsemiljöer i Halland ofta är målade i dova mörka 
färger. Kungsbacka är lite av ett gränsland och innehåller båda typerna av 
bebyggelsemiljöer. Det dominerande materialvalet är dock trä i de flesta 
miljöer med undantag av en del centrumnära bebyggelse. Läs mer om färg 
och material i kapitlet karaktär.

Det är ofta svårt att i affären avgöra om en färg blir bra eller inte. Provmåla 
gärna en lite större yta för att se hur dina färgval fungerar i den omgivning du 
tänkt ha dem.

Detaljer och byggnadsdelar
Byggnadsdelar kan vara burspråk, takkupor, verandor, takfötter mm. Dessa 
delar ska alltid stå i proportion till grundvolymens storlek. Detaljerna påverkar 
hur huset upplevs. Till exempel påverkar dimensionen på fönster- och dörrfoder 
husets uttryck.

Se ute- och innemiljö som en helhet. Altan och balkong är delar av ditt hus 
och din boendemiljö.  Det finns många olika sätt att foga in altan  som en del 
av husets volym, vilket också ofta ger ett mer harmoniskt helhetsintryck än om 
altanen upplevs som ett tillägg i efterhand. Framför allt - överdimensionera 
inte vare sig altan eller balkong, de kan komma att dominera både hus och 
tomt.

Ibland får invändiga önskemål på stor yta märkliga uttryck i exteriören som 
alltför stora takkupor. Är det så att interiören kräver mer yta kan det vara bättre 
med en annan lösning.

Fönster och fönstersättning är en viktig del att tänka igenom, eftersom mycket 
av husets karaktär bestäms av fönstren. Här påverkar faktiskt hur genomtänkt 
planlösningen är - den speglas utåt i fönstersättningen. En väl genomarbetad 
planlösning ger ofta möjlighet till bra fönstersättning. Lägg också märke till 
hur fönster sitter i väggen, i liv med väggen eller längre in. I traditionella trähus 
sitter fönstren ofta i liv med väggen.
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En nätt utformat taksprång gör 
att huset upplevs lättare. 

Kupor ock frontespiser blir 
med rätt dimensioner något 
som ger huset resning. För 
stora kupor dominerar och 
trynger ner huset.

Att sänka altanen kan vara ett 
sätt att få bättre markkontakt 
och undvika att den blir en 
alltför dominerande bygg-
nadsdel. 

Balkonger ger skugga. Ju 
större balkong desto större 
skugga som stjäl dagsljus från 
rummen under och kanske 
dominerar husets fasad.



Kulturhistoriskt intressanta miljöer finns beskrivna i kulturmiljövårds-
programmet som finns att beställa via kulturförvaltningen. Materialet finns 
också på nätet. Om du planerar bygga i ett sådant område är det bra att 
tidigt ta kontakt med kommunantikvarien, för att få information och råd. 

Skriften ”Bryggor och 
båthus i Gottskär” ger råd 
och riktlinjer och finns på 
Plan & Bygg.

Komplementbyggnader
I alla tider har det varit praxis att låta boningshuset, som är den finaste 
byggnaden, få flest och finast detaljer och få finast färg, dvs oljefärg. 
Komplementbyggnader har ofta varit målade med den billigare falurödfärgen. 
Storleksmässigt bör det vara en tydlig skillnad mellan huvudbyggnad och 
komplementbyggnad, såvida det inte rör sig om en ekonomibyggnad för 
jordbrukets behov. På så sätt underordnar sig komplementbyggnaden 
boningshuset. 

I omvandlingsområden där små fritidshus successivt ersätts med 
stora åretrunthus försvinner mycket av luftigheten. Att tydligt skilja ut 
komplementbyggnad från huvudbyggnad kan göra ett sådant område mer 
lättöverskådligt och få det att upplevas mindre kompakt. 

Exempel på detaljer:

Fönster - Hur volym och 
fönster samspelar har stor 
inverkan på hur huset upp-
levs. Både proportioner och 
placering har stor betydelse. 
Bilderna visar fönster för finare 
traditionella hus, fönster till 
en traditionell komplement-
byggnad och till ett modernt 
hus. 

Tak - en takfots tjocklek och 
storleken på takutsprånget 
kan antingen göra att taket 
upplevs vila lätt på huset eller 
som en tyngd. Ett alltför stort 
taksprång kan tynga fasaden 
med sin skugga och stjäla 
dagsljus interiört.

Avslutningar - Hur panelen 
avslutas upptill och nertill ger  
karaktär åt huset.

Entrén - både till själva huset 
och till tomten är det första 
intrycket - och det är ju 
viktigt.

Tillbyggnader - bör i de flesta 
fall underordna sig ursprungs-
volymen.
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I Miljöbroschyren finns 
idéer kring miljöanpassat 
byggande samlat. Till 
exempel beskrivs prin-
ciper för klimatanpassat 
byggande. Broschyren 
finns att få hos Plan & 
Bygg.



Det finns många vackra hus som är goda exempel i Kungsbacka. Just 
det här är valt mycket med tanke på hur arkitekten lyckats anpassa 
huset till förhållandena på platsen. Tack vare att den uppbrutna 
volymen följer huset markens lutning och har smäckra  proportioner. 
De små volymerna gör också att huset lätt passar in vid sidan av 
småskalig sommarstugebebyggelse. Det blir inte heller onödigt högt 
utan lämnar kvar havsutsikt till dem som passerar. 
Huset är inte stort, bara 100 kvm, men upplevs ändå rymligt bl a tack 
vare glaspartierna som släpper in ljus och ger en god kontakt mellan 
ute och inne. Arkitekt: Sven Elfving

Altanen står i 
proportion till 
huset.

Sprängning 
har kunnat 
undvikas 
genom att 
istället dela 
upp huset i 
�era mindre 
volymer som 
följer nivå-
skillnaderna i 
marken.

De små volymernas smäckra dim-
ensioner ger huset ett näpet utseende. 
Lä �nns mellan huskropparna. 

ETT GOTT EXEMPEL
I KUSTNÄRA LÄGE

Från altanen syns havet...

...och på andrasidan huset �nna en vindskyddad uteplats.
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Svartmålat trä, ljus puts, glas och återanvänt tegel. Många olika material men 
enkla volymer menger harmoni och variation i en balanserad mix.  Den ljusa 
byggnaden är bostad och den mörka arbetsplats.

ETT GOTT EXEMPEL
I JORDBRUKSBYGD
Traditionell husplacering 
och volymer av modernt 
snitt. Väl avvägda propor-
tioner, små taksprång och 
sparsmakade detaljer får 
relativt stora volymer att 
inte kännas för stora.
Arkitekt: Karl Palmberg.
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Alla bilder, utom bilden längst ner till vänster, visar hus som byggts till med 
nya volymer som är trogna ursprungsvolymen i formspråk och detaljer 
etc. Den nya och den gamla volymen kopplas samman med en ”länk”. 
Det röda huset har dessutom tack vare den flexibilitet länken ger kunnat 
anpassas till den kuperade terrängen.

En djärv lösning är att lägga till en modern tolkning av ursprungsvolymen 
direkt intill den gamla. De enda gemensamma nämnarna mellan de 
två huskropparna är breddmått och takvinkel. Material, detaljering och 
färgsättning är skiljer dem åt och markerar starkt vad som är gammalt 
och vad som är nytt. Mormor och hennes barnbarn.

GODA EXEMPEL PÅ 
TILLBYGGNADER

De tillbyggnader som presenteras här har alla det gemensamt att 
den tillbyggda volymen är ungefär lika stor som den ursprungliga. 
Tillbyggnader kan göras enligt två huvudprinciper: antingen kan 
den nya delen sträva efter att likna den ursprungliga volymen, 
eller så kan den nya volymen kontrastera den gamla så att 
det tydligt syns att den är ny. Det senare kräver kanske mer 
fingertoppskänsla och förmåga att nytolka medan det förra kräver 
mer exakt historisk kunskap. 
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arkitekt: Malin Häggdal, EFEM
ark i tek t :  Pe te r  Hu l t ing,  Meter 
Arkitektur

T v och nedan visas hus som byggts till med 
nya volymer som är trogna den ursprungliga 
volymen i formspråk, detaljer etc. Den nya 
och den gamla volymen kopplas samman 
med en ”länk”. En länk ger också  möjlighet 
att anpassa huset till kuperad terräng. 

Th. En djärv lösning är att lägga till en modern 
tolkning av den ursprungliga volymen. 
Gemensam nämnare för hus-kropparna är 
breddmått och takvinkel. Skillnader i material, 
detaljering och färg-sättning markerar starkt 
vad som är gammalt och vad som är nytt. 
Nytt och gammalt sida vid sida som mormor 
och hennes barnbarn.

arkitekt: Peter Hulting, 
Meter Arkitektur
foto: Ulf Celander

arkitekt: Malin Häggdal, EFEM



Mål 
Bakgrunden till programarbetet är ändringar i Plan- och bygglagen (PBL) 
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 lagförändringen 
inte ensam anses kunna värna estetiska värden. Dokumenten (t ex 
arkitekturprogram eller byggnadsordning) ska visa på karaktärsdrag och 
värden samt hur dessa kvaliteter skall främjas och tas tillvara. Det framhålls att 
som ett led i en regions ekonomiska utveckling och tillväxt utgör dess estetiska 
och kulturella särprägel en väsentlig, långsiktig och kvalitativ attraktionskraft 
och därför viktig att lyfta fram.

Målet med arkitekturprogrammet är som nämndes i inledningen att upprätthålla 
och utveckla bebyggelsemiljöer med stark karaktär och identitet. De paragrafer 
i PBL som stöder detta är:

3 kap 1§

Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. 
Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig 
för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.

3 kap 2§

Byggnaderna skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda 
användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför 
fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Inverkan på grundvattnet 
som kan vara skadligt för omgivningen skall begränsas. I fråga om byggnader 
som skall placeras under markytan skall dessutom i skälig omfattning beaktas 
att användningen av marken över byggnaderna inte försvåras.

3 kap 10§

Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag 
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden tas tillvara.

Byggnaders utformning och placering påverkar stads- eller landskapsbilden 
och till natur- och kulturvärden på en plats och ett arkitekturprogram ska visa 
hur man visar hänsyn på just den platsen. 

Estetik är mer än tycke och smak.  Det är också en fråga om att utforma 
och placera så att huset passar på platsens natur och till dess kulturella 
förutsättningar. 

Syfte 
• Inspiration och gemensam referens

Syftet är att inspirera sökanden till att leva sig in i sitt husprojekt med en 
djupare förståelse för den bebyggelsemiljö han bygger i. För att uppnå detta 
är det viktigt att nå sökanden på ett tidigt stadium, t ex genom att skicka ut 
programmet till de boende på orten. När de sedan kommer till Plan & Bygg 
har de en god förståelse för platsens historia, byggnadskultur, natur och 
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infrastruktur och chanserna att nå ett bättre resultat ökar. Dialogen mellan 
sökanden och tjänstemännen blir också enklare då man har ett gemensamt 
material att diskutera utifrån.

Ytterligare en god effekt av arkitekturprogrammet blir att sökanden vet att alla 
bedömningar i området sker utifrån samma material. Oavsett vem som bedömer 
och när så finns det en gemensam referens i arkitekturprogrammet.

I samband med detaljplaneläggning av ett område som finns med i ett 
arkitekturprogram, kan arkitekturprogrammet fungera som ett rådgivande 
dokument i detaljplanearbetet.

Status 
Ett arkitekturprogram är ett rådgivande dokument som fungerar som ett 
komplement till detaljplanen. 

Detaljplanen däremot är ett juridiskt dokument, som styr de stora dragen, t 
ex maxstorlek för husvolymer i ett område. En detaljplan kan även styra färg 
och takvinklar, men det är i Kungsbacka mindre vanligt. 

Ett arkitekturprogram är mer nyanserat än en detaljplan. Det kan t ex 
karakterisera ett område och identifiera viktiga kvalitéer och förklarar varför ett 
visst sätt att bygga är lämpligt. På en mer övergripande nivå kan förhållningssätt 
till en plats förklaras.

Av dessa områden är det angeläget att först ta fram arkitekturprogram för 
kustnära bebyggelsen och för innerstan, eftersom dessa områden befinner 
sig i stark förändring. 
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Muntlig källa
Leif Ahlberg, Norra Hallands hembygdsförening.

Arkiv
Fotografier från Norra Hallands hembygdsförenings museum är markerade (NHF)

Ritningar ur byggnadsnämndens arkiv.

Underlag till kartor
Äldre vägar: underlag till vägar och kyrkor hämtat från Motorväg E6 i Halland, Geografisk 
karta över provinsen Halland ingående landsvägarna och gästgiverierna av Johan 
Söderlingh (1718), Bygd att bevara (1988), Älvsåkers hembygdsförening samt Leif 
Ahlberg Norra Hallands hembygdsförening. 

20- och 60-talet: underlag till vägdragning och bebyggelse hämtat från ekonomiska 
kartan från 20- resp 1960-talet.

Modern tid: underlag hämtat från lantmäteriets ekonomiska digitala karta 
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