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Introduktion

Färgsättningsprogram för Kungsbacka innerstad är ett 
projekt vars syfte är att ta fram förslag till tidstypiska 
kulörer för de tidsepoker som finns representerade i 
Kungsbacka innerstad. Detta har skett i ett samarbete 
mellan förvaltningarna Plan & Bygg och Kultur & Turism 
där färgsättningsprogrammet tagits fram som en del 
av ett följduppdrag till den fördjupade översiktsplanen 
(del av kvartersstudier i innerstaden), antagen av 
kommunfullmäktige (FÖP Kungsbacka stad, 2009-06-16 
§ 113). Genom att skapa principer och ta helhetsgrepp 
kring färgsättning som idag saknas, är programmet tänkt 
att fungera som ett rådgivande dokument vid de frågor och 
problem som kan uppstå vid bygglovsansökningar som rör 
färgsättning. 

Som den expansiva kommun Kungsbacka är och i takt 
med att staden växer, är det viktigt att ha tydliga riktlinjer 
att förhålla sig till – både vad gäller ny och befintlig 
bebyggelse. I staden finns byggnader från olika tidsperioder 
och alla dessa har sin egen karaktär. Byggnadernas fasader 
är stadens ansikte, tillsammans förmedlar de en känsla 
och som helhet påverkar de upplevelsen av stadsdelen. 
Staden förändras över tid, i och med att hus byggs om och 
byggs på nytt. Färgsättningen är en viktig del i berättelsen 
om husens historia och har de en färgsättning typisk 
för sin stil kan en samling byggnader berätta om hur 
staden utvecklats. Genom att färgsätta byggnaderna med 
tidstypiska kulörer kommer de tillsammans att bilda en 
samlad bild av mustiga och milda kulörer och därigenom 
spegla Kungsbacka innerstads karaktär. 

När vi går runt i innerstaden märker vi att bebyggelsen 
inte bara består av trähus från 1800-talet. Det finns 
stilar representerade från i princip alla tidsepoker från 
branden 1846 fram tills idag. Det är med andra ord inte 
en alltigenom lik trästad vi har att förhålla oss till, vilket 

Kungsbacka innerstad utgörs 
av området markerat inom 
punkterna.



5

har lett till en del knäckfrågor att ta itu med i arbetet med 
att skapa ett färgsättningsprogram. Vi kan till exempel se 
ett hus som är uppfört på 1920-talet, men som vid olika 
tider byggts om för att idag ha ett helt förändrat utseende 
jämfört med när det byggdes. 

Färgsättningsprogrammet ska inte bara fungera som 
rådgivare vid målning och kulörfrågor. Det ger också 
kunskap och berättar om stadens historia och utveckling. 
På så sätt riktar det sig också till Kungsbackas invånare 
i allmänhet; att känna till stadens årsringar, vilka olika 
tidsepoker som finns representerade i bebyggelsen, kan 
vara en aspekt i att öka anknytningen till staden. En stärkt 
identitet av stadsdelen kan även bli ett varumärke för 
staden, vilket i sin tur kan öka dess attraktionskraft.

Arbetets gång och mål
Programmet har vuxit fram med utgångpunkt i att förstå 
Kungsbacka innerstads karaktär – den karaktär som 
programmet ska ligga till grund för att stärka. Genom 
inventering av arkiv och spårande bland gamla foton har 
husen kunnat tidsbestämmas eller åtminstone kopplas 
till ett visst tidsideal. På så vis har en bild av stadens 
utveckling byggts, varför den ser ut som den gör idag och 
hur den har sett ut genom tiderna. Vi har förhoppningar 
om att det kommer att bidra till en positiv utveckling och 
stärkt identitet för innerstaden. 
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NCS – Natural Colour System
NCS är ett visuellt orienterat system som anger hur varje 
färg upplevs. Det utgår från de sex elementarfärgerna gult, 
rött, blått, grönt, vitt och svart och beskriver hur stor likhet 
en viss kulör har med dessa. 

NCS-besteckningen är uppbyggd av tre egenskaper som 
visuellt beskriver en färg: svarthet, kulörthet och kulörton. 
Den kod en färg har talar inte om vilka pigment som ingår 
eller hur den är framställd, utan beskriver alltså endast hur 
färgen ser ut – hur den upplevs.

Hur lik en viss färg är rent gult, rött, blått eller grönt, 
alltså kulörtonen, anges i färgcirkeln. Cirkeln är uppdelad 
i kvadranter, där det är tydligt att en färg kan upplevas ha 
likhet med två färger på en och samma gång. Exempelvis 
talar kulörtonen G70Y om att likheten med gult (Y) är 70 
procent med en grönhet (G) på 30 procent, det är alltså en 
grön färg som tydligt drar åt gult.

Nyansen av en färg anger hur stor likhet den upplevs ha 
med rent vitt och rent svart, samt även likheten med den 
starkaste kulör man kan föreställa sig av denna kulörton.
Nyansen kan anges i en färgtriangel, där graden av vitt 
(w), svart (s) och maximalfärgen (c) motsvarar varsitt 
hörn. Den kan även skrivas som en kod, till exempel 3020, 
vilket i det här fallet innebär en likhet med rent svart 
på 30 procent och att färgen har 20 procent likhet med 
maximalfärgen, alltså är likheten med rent vitt 50 procent.

Färger som är neutralgrå (N) liknar bara svart och vitt. En 
neutralgrå som ligger mitt emellan svart och vitt beskrivs 
alltså som 5000-N, medan en ljusgrå som till 90 procent 
liknar rent vitt benämns 1000-N. Grå färger kan även 
vara tonade av till exempel gult eller grönt och kan då ha 
beteckningar som 1502-Y (gråvit med svag gultoning) 
respektive 7502-B (svagt blåtonad mörkgrå).

Färgcirkeln

Färgtriangeln

Färg och kulör
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Naturens färger
I naturen är det mycket ovanligt att starkt kulörta färger 
(c ≥ 65) förekommer. Dessa kulörer finns endast i Y och 
Y70R – R samt blommor med kulörton mellan R och 
B. Egenfärger med kulörthet över 90 procent (c > 90) 
förekommer inte alls. Ofta är de egenfärger vi omges av 
i naturen relativt mörka. Kulörer med stor vithet, w ≥ 70, 
förekommer bara i kulörtonerna Y – Y40R. 

Typiskt för naturens egenfärger är att de drar mot gult 
och naturens färgskala går även att hitta i de flesta 
byggnadsmaterial. Egenfärgen hos opigmenterad betong, 
tegel och trä har alltid en större eller mindre gulhet, 
och traditionella pigment för utomhusbruk ger ytor där 
egenfärgens kulörton ligger inom den gulröda eller den 
gröngula kvadranten.

Färg som material
Pigment är den ingrediens i färgen som anger kulör och 
bindemedel det som håller samman pigmentkornen och 
ser till att färgen fäster vid underlaget. De traditionella 
jordpigmenten ockror, umbror och terror är gula, 
bruna respektive röda – idag har syntetiskt tillverkade 
pigment i stor utsträckning ersatt dessa. Beroende på 
vilket bindemedel färgen är baserad på får färgen olika 
egenskaper och färger grupperas även därefter. I röd 
slamfärg (Falu Rödfärg är mest känd) är det stärkelseklister 
av mjöl som utgör bindemedel och i oljefärger används 
linolja. Så kallad alkydfärg har konsthartsen alkyd som 
bindemedel, då vanligen löst i lacknafta. Den här sortens 
färg har egenskaper som är snarlika linoljefärgens. I 
latexfärger används en sorts plast, akrylat, som bindemedel.

Vill man att en färg ska 

upplevas mörkare, kan 

man blanda i svart.

Färgen på fasaden 

upplevs ljusare än 

färgprovet.

Ofta uppfattas färg 

på fasad som starkare 

och intensivare än på 

färgprovet.
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Gult
Traditionellt sett har jordpigmentet ockra använts i 
gultonade färger. I linoljefärg ger det en bred skala med 
kulörer från blekt gult till mustigt brungul. Gul ockra 
förekommer även i kalkfärger. Gemensamt för dessa färger 
är att de inte förekommer som samtidigt ljusa och starkt 
kulörta. Y20R, Y30R och i vissa fall även Y10R är de gula 
kulörtoner som passar för gula fasader. De ljusaste och 
klaraste gula ligger nära rent gult, medan mer mustiga gula 
kulörer drar mer mot rött.

Vid val av utomhusfärg är det viktigt att ha med sig att 
naturens färger har svag kulörthet, är mörka och gultonade. 
En fasad målad i en gultonad kulör kommer att upplevas 
som förskjuten mot grönt och till skillnad från färgprovet 
kommer fasadfärgen att uppfattas som starkare och ljusare 
gul. 

Rött
Traditionell rödfärg har kulörtoner mellan Y65R och 
Y85R en svarthet mellan 35 och 60 och en kulörthet 
mellan 30 och 45. ”Falu rödfärg” motsvarar ca 5040-Y80R 
och ”Falu ljus” ca 5040-Y70R eller 4550-Y70R. Den 
röda slamfärgen framställs genom att järnoxid och råg- 
eller vetemjölsklister blandas. Engelskt rött är en vanlig 
benämning på de röda pigment som inte används till den 
traditionella rödfärgen och de har en kulörton mellan 
Y80R och R. 

De röda kulörer som ligger närmast gult upplevs som 
ljusast och kulörstarkast, medan de som är minst gulaktiga 
istället upplevs mörka och mindre kulörta. Röda färger 
blir kulörtare då de är uppmålade än då man ser dem på 
färgprovet. 
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Blått
Det är först under 1900-talet som man börjar använda 
blått som fasadkulör; blå pigment i traditionellt måleri var 
dyra och exklusiva. Under 1700-talet användes så kallat 
pariserblått till inredningsmåleri. Blandades denna med 
vitt och svart fick man gråblå kulörer, ”allmogeblå”. På sin 
höjd användes dessa blå till entrédörrar, större ytor var 
inte ekonomiskt rimliga att måla. Med 1800-talet kom 
koboltblå, men blå som fasadfärg var fortfarande alldeles 
för dyrt. I särskilda fall kunde man dock tänka sig att måla 
fasaden blå, som med Stockholms konserthus från 1926. 
Först under andra hälften av 1900-talet blev det tekniskt 
möjligt att framställa hållbara och ekonomiskt rimliga blå 
utomhusfärger av ftalocyanidpigment.

Blåheten hos blåaktiga kulörtoner växer då de målas upp 
på fasad. Därför behövs det endast ett fåtal NCS-enheter 
för att färgen ska upplevas som blå, exempelvis så upplevs 
en ”blåtonat grå” med c = 02 som blå. En grå kulör med 
ton av blå kan man få genom att välja en neutralgrå 
egenfärg som 2000-N eller 3500-N.

Grönt 
Även gröna pigment är traditionellt sett ovanliga. I och 
med upptäckten av krom under 1800-talet var det möjligt 
att framställa kromdioxidgrönt, som då var den mest 
hållbara av de gröna pigmenten. De gröna pigmenten, 
exempelvis kromdioxid- och zinkgrönt, är dock fortfarande 
dyrare än alternativen som finns i den röd-brun-gula 
skalan och användes därför främst till detaljer. Det 
traditionella pigmentet grönjord ger en svagt brun- eller 
grågrön kulör, bränd grönjord ger brunröda färger och med 
grön umbra får man varmgrå kulörer. Då man väljer en 
grön fasadfärg är det viktigt att den har en tydlig dragning 
mot gult, då grönt förskjuts mot blått när det är uppmålat.
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Brunt och beige 
Bruna fasader förknippas främst med träfasader från 
sekelskiftet 1900. Fasader i det sena 1800-talets 
schweizerstil målades i bruna och beige toner efter att 
ha tagit inspiration i träets färger. Mörkt bruna fasader 
med kontrasterande vita fönster följde med sekelskiftets 
nationalromantik. Gemensamt för de bruna och beige 
kulörerna är dess stora svarthet.

Rosa 
Rosa är en färg som blev vanlig på fasader först under 
1980-talet. Den introducerades dock med 1700-talets 
rokoko, både för trä och för puts. De rosa kulörerna 
upplevs blåare då de är uppmålade än på provet. Tänkvärt 
kan vara att rosa inte trivs ihop med gula kulörer. 
Traditionella pigment som används för att få en rosa kulör 
är mörkockra (Y40R) och caput mortuum (R20B).

Vitt och grått
Den färg som har använts längst i svenskt fasadmåleri är 
grått. I naturen förekommer grått och då med större eller 
mindre inslag av gulhet. Exempelvis 1502-Y upplevs som 
grått. Som nämnt ovan upplevs neutralgrå färgprover som 
blåtonade.  Då man målar med vitt krävs det att färgen har 
en viss dragning mot gult, samt en svarthet på 05 eller 10.

Kulörförslag för fasad, listverk & 
foder och fönsterbåge illustreras i 
denna skrift som nedan:

fasad

listverk och foder

fönsterbåge
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frontespis

Byggnadsdelar

foder

fönsterbåge 

listverk

sockel fasadpanel



12

Vad säger lagen?

Det är bygglovpliktigt att ändra kulör när man målar om i 
innerstaden som är belägen inom detaljplanelagt område. 
Följande paragrafer ur plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL, berör bland annat vikten att bevara kulturvärden 
och att byggnadens utformning har ett värde i sig, samt i 
samspelet med omgivande bebyggelse.

2 kap. PBL Allmänna och enskilda intressen
3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till 
natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt 
mellankommunala och regionala förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande 
utformning av bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder. [...]

6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid 
åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. [...]

8 kap. PBL Krav på byggnadsverk, 
byggprodukter, tomter och allmänna 
platser

Förbud mot förvanskning 
13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får 
inte förvanskas. [...]

Underhåll och varsamhet
17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad 
ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden.

Kom ihåg:

Det är alltid bygglov-

pliktigt att ändra kulör  

i innerstaden.
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Tänkvärt i färgsättningsarbetet
Vad som också är viktigt att ha med sig då man väljer färg 
är att det inte bara är kulören som påverkar upplevelsen; 
färgvariationen, ytskiktet, glansen och färgskiktets 
genomskinlighet påverkar också.

De olika färgtyperna har dessutom olika åldringsprocesser 
och påverkas olika då de blir utsatt för väder och vind.
Röd slamfärg flagnar inte från ytan utan tvättas med tiden 
bort. Linolje- och alkydfärgens yta som är blank då den är 
nymålad, mattas med tiden av och glansen avtar, färgen blir 
då även något ljusare. Akrylatfärg (latex-) däremot bryts 
ned mycket långsamt och behåller sin glans länge. När 
man målar med akrylatfärg, särskilt äldre hus där intrycket 
av färgen så när som ska motsvara det av linoljefärg, kan 
det därför vara viktigt att välja en matt färg som med andra 
ord har ett lågt glanstal. 

Utöver att måla om fasaden med jämna mellanrum kan ett 
sätt att underhålla och fräscha upp fasaden vara att tvätta 
den. Särskilt fasader vända mot norr eller som ofta ligger i 
skugga kan drabbas av algväxt, vilken kan tvättas bort.

Kom ihåg:

Egenfärg på färgprovet 

skiljer sig från hur färgen 

uppfattas på fasaden, 

provmåla alltid!

Banken 3, Västergatan 10, uppfört under 1800-talets andra hälft.
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Delar av den gamla stadskärnan är utnämnd till 
riksintresse för kulturmiljövård och motiveringen för 
riksintresset sammanfattas som: ”Kungsbacka är en småstad 
av medeltida ursprung, präglad av handel och hantverk, med 
en för 1800-talets andra hälft och 1900-talets inledning 
karakteristisk, småskalig trähusbebyggelse. Viktiga element är 
området kring torget med ett välbervarat trähusbestånd, kyrka, 
kyrkskola m.m.”.

Talar man om Kungsbacka innerstads ursprungliga 
karaktär så är det främst som den agrara köpstaden. 
Stadskärnan utgjordes alltså av handels- och 
hantverksgårdar som sedan branden 1846 var samlade 
i rutnätskvarter. I dessa kvarter hade invånarna i vissa 
fall även boskapsdjur som vallades mellan gårdarna och 
tillhörande betesmarker utanför stadsbebyggelsen. Ett 
välbevarat exempel av en sådan gårdsbild är Stenlundska 
fastigheten på tomten Banken 13 (se bild nedan). Uppförd 
som envåningsbyggnad vid slutet av 1800-talet fick den 
sitt nuvarande utseende, bortsett från färgsättningen, år 
1901. 

Typiskt för handels- och hantverksgårdarnas färgsättning 
var att fasaden på innergården var struken med röd 
slamfärg, medan panelen mot gatan gick i en ljusare 
färgskala och var målad med den, jämfört med slamfärgen, 
dyrare linoljefärgen.

Ursprunglig karaktär och riksintresse

1920-talsvy över kvarteren Glädjen t.v. och Banken t.h. med 
”Stenlundska” mitt i bilden.
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Skala 1:2000

Fördelning av tidsepoker

Kartan illustrerar vilka 

tidsepoker ett antal av 

innerstadens byggnader 

representerar för att visa  

på den spridning av stilar 

som finns.

Äldre ursprung, förändrad 

karaktär

1960–70–80-tal

1990–2010-tal

Funktionalism

1910–20-tal

Efter branden

Kring sekelskiftet

1900

Innan branden 

1846

Avgränsning av 

riksintresse
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Principer för färgsättning

Ser man på den samlade bilden av Kungsbacka innerstad 
blir det tydligt att det finns flera tidsepoker som ska 
tas hänsyn till i bland annat färgsättningsarbetet. 
Riksintresset för att bevara planstrukturen och den 
småskaliga trähusbebyggelsen är vägledande för att 
hitta en enad karaktär för innerstaden. Eftersom det här 
dokumentet har till syfte att vara rådgivare för att stärka 
en helhet och tydlig identitet för innerstaden har detta 
fått vara vägledande för att förstå innerstadens identitet. 
Frågeställningar som kan styra val av färgsättning kan vara:

 Hur är varje byggnad sin tid trogen samtidigt som den  
 fungerar ihop med grannfastigheterna i en   
 sammanhängande helhet?

 Om en byggnad visar spår av flera stilar, på grund av 
  till exempel ombyggnation, vilken stil ska   
 färgsättningen följa?

 Om huset inte har någon tydlig stil för att det till 
  exempel är tilläggsisolerat, hur tänker man då med 
  färgsättning?

En huvudprincip är att färgsättningen av enskilda 
byggnader i innerstaden – oavsett tidsepok – ska 
harmoniera med färgsättningsidealen på den äldre 
trähusbebyggelsen från tiden efter branden 1846 fram till 
cirka 1920, för att stärka sinnebilden av den ursprungliga 
trähusstaden. Det är viktigt att en byggnad får spegla 
sin tid, utmaningen i färgsättningsarbetet är att hitta en 
kulör inom husets tidsepoks palett som stämmer med de 
övriga tidernas paletter.  I de fall då en byggnads utseende 
har förändrats kraftigt i förhållande till när det byggdes, 
väljs färgsättning utifrån husets nuvarande utseende, 
sammanvägt med omgivande bebyggelses utseende.

Under respektive tidsepok är principer för färgsättning 
vidareutvecklade. 

Principer: 

utgå från jordpigmenten

varje tidsepoks stilideal ska 

respekteras

1800-talets trästad och 

ideal kring sekelskiftet 

1900 är karaktäriserande

se till varje byggnad 

som en del av en 

sammanhängande helhet

innergårdarna är viktiga 

för helheten
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Kommentar
I arbetet med att stärka Kungsbacka innerstads karaktär 
och identitet är det viktigt att lyfta de hus som i 
nuläget har en tidstypisk färgsättning. För att nämna 
några är exempelvis Borgmästarbostaden, Kyrkskolan 
och Kyrkan målade i tidsenliga kulörer. Alania 11, 
Storgatan 31, fick vid fasadrenovering år 2005 ett 
ändrat, men ändå karakteristiskt funktionalistiskt 
fasadutförande (ursprungligen ljust tegel, idag ljus puts). 
Efter tilläggsisolering på 1980-talet fick byggnaden på 
Glädjen 5, Storgatan 3, ett förändrat utseende; byggnaden 
uppfördes ursprungligen 1929, men idag är det endast 
taket som kan berätta om detta. Nuvarande färgsättning 
förhåller sig väl till omgivningen och byggnaden själv, som 
håller en relativt låg profil. 

Alania 11, Storgatan 31

Glädjen 5, Storgatan 3

Kungsbacka kyrka

Facklan 9, Kyrkskolan

Linden 13, ”Borgmästarbostaden”
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Tidsepoker

Här följer en genomgång av de tidsepoker som idag finns 
representerade i Kungsbacka innerstad. 

Fram till mitten av 1800-talet
Vilka naturliga pigment som har varit tillgängliga i 
den egna trakten har ursprungligen varit det som styrt 
färgsättningen av vår bebyggelse. Lokala karaktärer har 
därför uppstått delvis beroende av den möjliga färgskalan. 
Avgörande har även varit hur god hållbarhet en viss färg 
har, samt om den varit rimlig ekonomiskt sett.
 
Röd slamfärg var den färg man under 1600-talet började 
stryka träfasader med. Först från 1700-talets mitt användes 
linoljefärg till hela fasader. Linoljefärg var dyrare än 
slamfärgen och användes därför endast till detaljer och 
fönster.  

Vid 1700-talets början ökade användandet av den 
röda slamfärgen och mot slutet av seklet var ljust 
gult den främsta färgen på förnämare arkitektur. Den 
gula färgsättningen skulle påminna om den franska 
sandstensarkitekturen, vilket fick stort genomslag i 
Göteborg. I övrigt var rödfärgen vanligast, detta på grund 
av att den var vattenbaserad och därmed billigare än den 
gula oljefärgen.

Traditionell slamfärg framställs med pigment av järnoxid 
och råg- eller vetemjölsklister. Den fäster på grova ytor, 
sågad träpanel och ger en matt yta med karaktäristisk 
lyster. 

Linoljefärgen har också en månghundraårig historia som 
målningsmaterial. Den används på släthyvlad panel och 
snickeridetaljer. Traditionellt sett är den pigmenterad med 
jordpigment. 

Kungsbacka innerstad utgjordes 
före den stora branden 1846 av 
låg och tät träbebyggelse typisk 
för 1700-talet. Endast ett fåtal 
byggnader klarade sig undan 
branden varav ”Röda stugan” 
(ovan) och ”Borgmästarbostaden” 
finns bevarade ännu idag. 
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1700-tal

Stadsplanekarta över Kungsbacka innerstad 
innan branden 1846.

Stadsplan efter återuppbyggnaden.
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Efter stadsbranden 1846 – empire
Kungsbacka, liksom flera av de svenska trästäder 
som ödelades av bränder under 1800-talet, tog vid 
återuppbyggnaden sin inspiration från finska trästäder 
i empirestil. Efter branden 1846 återuppbyggs staden 
enligt rutnätsprincip med dess rätvinkliga gator och 
kvarter bestående av handels- och hantverksgårdar.  
Kungsbacka innerstad utgjordes till övervägande del av 
envåningshus och på grund av att grundförhållandena var 
för dåliga var det endast möjligt att bygga trähus trots att 
brandsäkerheten då blev sämre. 

Nyklassicismen låg till grund för empiren, dock i en mer 
sparsmakad och enklare form. Då det blev allt vanligare 
att även enklare gårdar rödmålades, förlorade rödfärgen 
den status den en gång haft. Nu sökte borgerskapet 
sina ideal från annat håll och det blev istället stenhusen 
som fick utgöra förebild i färgsättning och utformning. 
Inspirationen togs från den gula sandstenen och den gråa 
kalkstenen. På 1800-talet introducerades nya syntetiska 
järnoxidpigment, som i mycket liknade jordfärgerna, men 
hade betydligt större brytkraft. 

Hamnen 6, Storgatan 1.

Karaktäriserande:

inspireras av 

stenarkitekturens gula 

sandsten och gråa 

kalksten i fasadfärg

enklare drag av 

klassicistisk stil

Alternativ av tidsepokens 
färgsättningsprincip.
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Likn. Engelskt röd S 5040-Y80R

Likn. Engelskt röd S 5040-Y80R

Likn. Kromoxidgrön S 6030-G30Y

Likn. Kromoxidgrön S 6030-G30Y

Likn. Obränd umbra S 8010-Y30R

Likn. Obränd umbra S 8010-Y30R

Likn. Grön umbra S 5010-G90Y

Likn. Grön umbra S 1505-Y20R

Likn. Grön umbra S 3005-Y20R

Likn. Järnoxidgult S 1020-Y20R

Tullen 8, Storgatan 10 –14; föreslagen färgsättning:
Fasad: likn. Järnoxidgult S 1020-Y20R
Foder och botten i diamantfris: likn. Grön umbra S 5010-G90Y
Lister diamant: Brutet vitt S 0502-Y
Fönsterbågar: likn. Obränd umbra S 8010-Y30R
Dörr: oljebehandlat trä (linolja)

Hamnen 6, Storgatan 1; föreslagen färgsättning:
Fasad: likn. Obränd umbra S 2010-Y20R
Foder och lister: likn. Ljusockra S 2030-Y20R
Fönsterbågar: likn. Zinkgrönt S 7010-G10Y
Dörr: likn. Zinkgrönt S 7010-G10Y

Alania 9, Storgatan 29; föreslagen färgsättning:
Fasad: likn. Obränd terra S 2020-Y20R
Foder och lister: likn. Obränd umbra S 2005-Y20R
Fönsterbågar: likn. Zinkgrönt S 6010-G10Y
Dörr: oljebehandlat trä (linolja)

Likn. Ljusockra S 2030-Y20R
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Slutet 1800 – schweizerstil
Brottet mot den klassicistiska traditionen kom i 
schweizerstilen. Träet och dess egenskaper som material 
var utgångpunkter och byggnaderna fick ofta snirkliga 
snickerier. Kulörer hämtades nu från jordtonsskalan, där 
olika nyanser av brunt, beige och mustigare gult, med 
kontraster i rött och grönt är framträdande. Vanligtvis 
färgsattes fasad och listverk i två kulörer alternativ olika 
nyanser av samma kulör, ljus- och skuggverkan ger liv och 
variation till fasaden; fönsterbågar av mörkare kulör, oftast 
engelskt röd, brun eller grön. Tingshuset Skansen är byggt 
i typisk schweizerstil. 

Kring sekelskiftet 1900 
Kring sekelskiftet 1900 anknöt nybyggnationen stilmässigt 
till äldre bebyggelse, ofta med enklare fasadartikulering. 
Vid den här tiden byggs en del av envåningshusen ut med 
ytterligare ett plan, vissa förses även med frontespis.

Karaktäriserande:

utgår från jordtonsskalan

träets egenskaper 

inspirerar formmässigt

Tingshuset Skansen; föreslagen färgsättning:
Fasad: likn. Guldockra S 3050-Y20R Foder och lister: Guldockra S 3050-Y20R
Fönsterbågar: likn. Bränd umbra S8505-Y80R Dörr: likn. Bränd umbra S8505-Y80R

Alternativ av tidsepokens 
färgsättningsprincip.

Tingshuset Skansen (1890),
foto taget på de anställda, 
omkring 1918.

Banken 13, ”Stenlundska”, 
påbyggt 1901.

Tullen 9, Vallgatan 8, 
nybyggnadsår 1902.
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Banken 13, ”Stenlundska”; föreslagen färgsättning:
Fasad: likn. Obränd umbra S 2010-Y20R Foder och lister: likn. Obränd umbra 
S 4020-Y10R Fönsterbågar: likn. Engelskt röd S 5040-Y80R Dörr: likn. Engelskt röd 
S 5040-Y80R

Alania 13, Storgatan 21, påbyggt 1912; föreslagen färgsättning:
Fasad: likn. Guldockra S 3050-Y20R Foder och lister: likn. Obränd umbra
S 7020-Y20R Fönsterbågar: likn. Bränd umbra S 8505-Y80R
Dörr: oljebehandlat trä (linolja)

Likn. Guldockra S 3050-Y20R

Likn. Bränd umbra S8505-Y80R

Likn. Obränd umbra S 7020-Y20R

Likn. Ljusockra S 2030-Y20R

Likn. Obränd umbra S 4020-Y10R

Likn. Obränd umbra S 2010-Y20R

Likn. Engelskt röd S 5040-Y80R

Likn. Engelskt röd S 5040-Y80R

Likn. Kromoxidgrön S 6030-G30Y

Likn. Zinkgrönt S 7010-G10Y

Tullen 9, Vallgatan 8; 
föreslagen färgsättning: 
Fasad: likn. Obränd umbra 
S 2010-Y20R 
Foder och lister: likn. 
Obränd umbra S 4020-Y10R 
Fönsterbågar: likn. Engelskt 
röd S 5040-Y80R  
Dörr: likn. Engelskt röd 
S 5040-Y80R
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Karaktäriserande:

tillbaka till den 

klassicistiska traditionen

distinkta och kulörta 

färger

Kv. Tullen t.v., Kv. Alania t.h., 
1920-tal.

1920-talsklassicism
Under 1900-talets första decennium sker många 
ombyggnationer där byggnader förses med en andra 
våning. De flesta envåningshusen i innerstaden har 
under 1920-talet utökats till två våningar. Även de torn 
som kommit att bli något av ett särdrag för Kungsbacka 
tillkommer då. Stilmässigt kan nybyggnationen sägas 
anknyta till äldre bebyggelse, särskilt under 1920-talet då 
de klassicistiska dragen åter präglar arkitekturen. Från och 
med den här perioden blir det även vanligt att gatufasader 
görs om och anpassas efter den verksamhet som äger rum i 
huset, det ursprungliga utseendet bevaras i övrigt. 

Tiden kännetecknas färgmässigt av mer distinkta och 
kulörta färger som guldockra, röd, grågrön, brun, även 
faluröd och grå. Man ville skapa kontrast och målade 
därför detaljer i en avvikande kulör, främst vitt, ljusgrått 
eller brunt. Husen färgsattes olika beroende på om de 
uppfördes med trä- eller putsfasad.  Grågröna kulörer eller 
ockragult var vanligast på träpaneler. 

Alternativ av tidsepokens färgsättningsprincip.

Glädjen 8, byggnadsår 1921.
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Likn. Obränd terra S 2020-Y20R

Likn. Engelskt röd S 4050-Y90R

Likn. Grön umbra S 5010-G90Y

Likn. Grön umbra S 5010-G90Y

Likn. Obränd umbra S 2010-Y20R

Likn. Obränd umbra S 2005-Y20R

Likn. Bränd umbra S 8505-Y80R

Likn. Bränd umbra S8505-Y80R

Likn. Engelskt röd S 5040-Y80R

Likn. Zinkgrönt S 6010-G10Y

Glädjen 8, Storgatan 9; föreslagen färgsättning:
Fasad: likn. Grön umbra S 2005-Y20R
Foder,lister och fönsterbågar: S 6020-G50Y
Dörr: S 6020-G50Y/oljebehandlat trä (linolja)

Alania 7, Storgatan 23; föreslagen färgsättning:
Fasad: likn. Grön umbra S 5010-G90Y
Foder och lister: likn. Obränd umbra S 2005-Y20R
Fönsterbågar: likn. Zinkgrönt S 6010-G10Y
Dörr: oljebehandlat trä (linolja)

Banken 8, Storgatan 15; föreslagen färgsättning:
Fasad: likn. Obränd terra, S 2020-Y20R
Foder och lister: likn. Obränd umbra, S 2005-Y20R
Fönsterbågar: likn. Zinkgrönt, S 6010-G10Y
Dörr: oljebehandlat trä (linolja)
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Karaktäriserande:

tar avsteg från 

traditionen

inga ornament eller 

utsmyckningar

1930-tal – funktionalism
Till skillnad från tidigare ideal ville funktionalismen 
frigöra sig från traditionen, vilket tog uttryck i 
byggnaderna genom avskalad detaljering, rena linjer och 
tydligt horisontell karaktär. Fasaderna, som oftast är 
slätputsade har en färgsättning i vitt eller ljust gult, dovt 
grågrön kan möjligen förekomma som avvikande kulör. I 
balkonger och takdetaljer är koppar vanligt, annars är de, 
liksom fasaden, målade i en ljus kulör. Plåt i fönsterbleck 
och stuprör är målade i fasadfärg och träportar är 
fernissade.

1940–50-tal
Denna tid ärver en hel del från funktionalismen vad 
gäller till exempel utformning. Kulörmässigt är inte 
fasaderna helt ljusa längre, utan är pigmenterade i mustigt 
gul, rödbrun, grått eller brun. En bidragande faktor till 
att kulörerna gick tillbaka till jordtonsskalan var det 
rådande världskriget begränsade tillgången på material 
och även pigment. Särskilt under 1950-talet präglas 
fasaderna av grov kalkputs i mörka, dova jordtoner med 
ljusa (brutet vitt) fönsteromfattningar och -bågar. I takt 
med att färgindustrin utvecklade nya färgtyper under 
1950–60-talen ersattes de gamla pigmenten. Dessutom 
introducerades färdigblandad färg på marknaden.

Det rådde ökad tillväxt i landet och 
i Kungsbacka förändras karaktären 
till viss del. Från och med nu görs 
punktvisa avsteg från den tidigare 
relativt enhetliga bebyggelsen i 
innerstaden, exempelvis Alania 11 
(1938); dessutom kläds en del hus 
med eternit och under senare delen av 
decenniet vitmålas många hus. 

Alania 11, Storgatan 31, 
nybyggnadsår 1938.

Centralen 3, Nygatan 11, 
nybyggnadsår 1951.

Alternativ av tidsepokens 
färgsättningsprincip.
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Likn. Järnoxidgult S 1005-Y10R

Likn. Zinkgrönt S 6010-G10Y

Likn. Engelskt röd S 5040-Y80R

Likn. Bränd terra S 5040-Y70R

Vitt 1005-Y

Likn. Guldockra S 3040-Y20R

Vitt 0502-Y

Alania 11, Storgatan 31; föreslagen färgsättning:
Fasad: Järnoxidgult S 1005-Y10R
Fönsterbågar: oljebehandlade (linolja)
Dörr: oljebehandlat trä (linolja)

Tullen 9, Storgatan 16, nybyggnadsår 1947; föreslagen färgsättning:
Fasad:  likn. Bränd terra S 5040-Y70R
Foder och lister: brutet vitt, 1005-Y
Fönsterbågar: brutet vitt, 1005-Y
Dörr: blank ståldörr

Centralen 3, Nygatan 11; föreslagen färgsättning:
Fasad:  likn. Guldockra S 3040-Y20R
Foder och lister: brutet vitt, 0502-Y
Fönsterbågar: brutet vitt, 0502-Y
Dörr: ståldörr målat i mörkbrun/svart
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1960–70-tal
I efterkrigstidens spår följde en betydande utveckling 
av byggindustrin. Massproduktion sågs som lösning 
till bostadsbrist och för att skapa bättre boendemiljöer. 
Nya skivmaterial som betongelement och lättmetallplåt 
introducerades. Fasadtegel och puts fortsätter dock att vara 
de vanligaste materialen. Genom att utforma byggnader 
som boxar betonades deras volym. De är även avskalade 
på detaljer för att istället lyfta fram mötet mellan olika 
material, och mellan byggnad och mark.

Under 1960-talet präglades fasadernas kulörer av 
byggnadsmaterialens färger, så som putsgrått och tegelrött. 
Senare får de grå och bruna färgerna mer mustighet, för att 
mot 1970-talet ge plats åt rödbrunt och mustigt rött, även 
orange, gult, blått och grönt förekom till viss del.

Kungsbacka innerstad klarar sig lindrigt undan den 
sanerings- och rivningsvåg som drar över landet under 
1960- och 70-talen. De nybyggnationer som görs under 
denna tid skiljer sig dock tydligt från resten av bebyggelsen 
i och med de nya materialen, samt att de har en större 
skala och volym.

Karaktäriserande:

byggnadsmaterialens 

färger inspirerar

byggnades volym 

betonas i utformningen

En ny skala; Västergatan.

Alternativ av tidsepokens färgsättningsprincip.



29

Tegel S 6030-Y70R

Grå, S 2005-Y20R

Tegel S 2030-Y20R

Likn. Grön umbra S 3005-Y20R

Likn. Järnoxidgult S 1005-Y20R

Vitt 1005-Y

Söderbro 11, Kyrkogatan 6/Södra Torggatan 16, nybyggnadsår 1976; 
föreslagen färgsättning:
Fasad:  likn. Järnoxidgult S 1020-Y20R/likn. Grön umbra S 2005-Y20R
Foder och lister: likn. Obränd umbra S 1005-Y10R
Fönsterbågar: Brutet vitt S 0502-Y
Dörr: likn. Grå umbra S 1002-Y

Facklan 10, Kyrkogatan 18.



30

1980-tal
Efter en rad decennier av historielösa stilideal är det 
under 1980-talet man återigen blickar tillbaka till 
traditionen. Postmodernismen fick sitt genomslag under 
1980-talet och på ett banbrytande sätt blandades tidigare 
arkitekturstilar samman och byggnaderna dekorerades och 
utformades ofta utan styrande symmetri. 

Tekniska möjligheter att framställa klara och ljusa pasteller 
är något som utnyttjas inom postmodernismen. Fasaderna 
målades ofta gula, vitbeige eller ljust rosa. Som kontrast 
till fasaden målas fönster vita, ibland även med löstagbar 
spröjs. Röda takpannor användes återigen gärna som 
taktäckningsmaterial.

Karaktäriserande:

pastellfärger

ser tillbaka till tradition

Alternativ av tidsepokens färgsättningsprincip.
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Likn. Järnoxidgult S 1020-Y20R

Centralen 2, Storgatan 6, nybyggnadsår 1988; 
föreslagen färgsättning:
Fasad:  Ljust grön S 4010-G70Y
Foder och lister: likn. Grön umbra S 2005-Y20R
Fönsterbågar: likn. Grå umbra S 1002-Y
Dörr: likn. Grå umbra S 1002-Y

Centralen 1, Södra Torggatan 12, nybyggnadsår 1989; 
föreslagen färgsättning:
Fasad:  likn. Järnoxidgult S 1020-Y20R
Foder och lister: likn. Obränd umbra S 1005-Y10R
Fönsterbågar: Brutet vitt S 0502-Y
Dörr: likn. Grå umbra S 1002-Y

Likn. Grön umbra S 1505-Y20R

Vitt S 0502-Y

Likn. Obränd umbra S 1005-Y10R

Likn. grå umbra S 1002-Y

Mild grön S 2010-G90Y

Likn. Grön umbra S 2005-Y20R
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1990–2010-tal
Om 1980-talet var det decennium som gav nya 
förutsättningar för renoveringar och tilläggsisoleringar 
och även en hel del nybyggnationer, så var 1990-talet 
snarare präglat av att vid renoveringar sträva efter att 
följa byggnadernas ursprungliga arkitektoniska idé och 
underhålla den som sådan. Detta var dels orsakat av det 
försämrade ekonomiska läget i och med lågkonjunkturen 
som rådde under början av 1990-talet.

De nybyggnationer som sker i innerstaden under den här 
perioden förhåller sig med sitt traditionella utförande och 
sin färgsättning till den kringliggande bebyggelsen. Vissa 
hus är med sina tre och en halv våningsplan något högre är 
tidigare traditionell bebyggelse med en till två och en halv 
våningsplan. De nybyggda husen har till övervägande del 
träfasader färgsatta i kulörer som ljusgrått, beige och rött; 
fönsterbågarna har i vissa fall en kontrasterande färg som 
rött eller mustigt gult som påminner om oljebehandlat trä. 
Formmässigt kan husen sägas vara en modern tolkning av 
traditionell utformning och för att de ska upplevas som 
mer småskaliga är de ofta uppbrutna i mindre volymer.

Karaktäriserande:

anpassar sig till 

omgivningen

ljusa nyanser
Facklan 11, Södra Torggatan 19, 
nybyggnadsår 2004.

Aranäs 1, Kyrkogatan 24, 
nybyggnadsår 2005.
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Tullen 8, Norra Torggatan 9; föreslagen färgsättning:
Fasad: likn. Grön umbra S 5010-G90Y
Foder och lister: oljebehandlat trä (linolja)/
likn. Guldockra S 3050-Y20R
Fönsterbågar: likn. Obränd umbra, S 2005-Y20R
Dörr: oljebehandlat trä (linolja)

Tullen 8, Norra Torggatan 9, nybyggnadsår 2011.

Likn. Grön umbra S 5010-G90Y

Likn. Obränd umbra S 2010-Y20R

Likn. Järnoxidbrunt S 5502-R

Likn. Guldockra S 3040-Y20R

Likn. Grön umbra S 2005-Y20R

Rött, S 5030-Y70R

Likn. Engelskt röd S 5040-Y80R
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Blandad och förändrad fasadkaraktär
1980-talet inleds med lågkonjunktur på byggmarknaden 
och staten introducerar därför ett stöd för Reparation, 
Ombyggnad och Tillbyggnad (ROT). Många äldre 
byggnader renoverades och tilläggsisolerades därför, 
ibland med ett kraftigt ändrat utseende som resultat. 
En högkonjunktur mot slutet av decenniet ger ett ökat 
investerings- och exploateringsintresse. Mot detta sker en 
reaktion där flera miljögrupper bildas för att bland annat 
ge stöd åt det arbete som stat och kommun driver för 
natur- och kulturminnesvård.

Att hus behöver renoveras med tiden och anpassas efter 
förändrad verksamhet är att räkna med. Hur underhållet 
och anpassningen sker och vad för resultat det ger för 
byggnadens karaktär är dock något som kan göras på olika 
sätt. I Kungsbacka innerstad finns ett antal byggnader som 
efter tilläggsisolering eller annan typ av renovering fått ett 
betydligt förändrat uttryck gentemot deras ursprungliga 
karaktär. Vid färgsättning är det möjligt att det då inte 
finns en lika tydlig stil att förhålla sig till och därför kan 
man ta sig an huset friare. Hur huset förhåller sig till sin 
omgivning kan då vara en bra vägledning och även hur 
byggnaden i sig är utformad.

Karaktäriserande:

stilblandning

tilläggsisolerade hus kan 

ibland kännas igen på 

att fönstrena sitter djupt 

in i fasaden

Aranäs 2, Norra Torggatan 11,
uppfört 1936.

Glädjen 5, Storgatan 3, 
uppfört 1929.
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Centralen 8, Södra Torggatan 14;
föreslagen färgsättning:
Fasad: Mild grön S 2010-G90Y
Foder och lister: Mild grön S 2010-G90Y
Fönsterbågar: likn. Guldockra S 3050-Y20R
Dörr: likn. Guldockra S 3040-Y20R

Glädjen 5, Storgatan 3;
föreslagen färgsättning:
Fasad: likn. Grön umbra S 2005-Y20R
Foder och lister: likn. Grön umbra 
S 1505-Y20R
Fönsterbågar: likn. Engelskt röd 
 S 5040-Y80R
Dörr: likn. Engelskt röd S 5040-Y80R

Aranäs 2, Norra Torggatan 11;
föreslagen färgsättning: 
Fasad: Järnoxidgult S 1005-Y10R
Fönsterbågar: Likn. Zinkgrönt 
S 6010-G10Y
Dörr: oljebehandlat trä (linolja)
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Sammanfattning

Färgsättningsprogrammet har som syfte att vara 
rådgivande vid de frågor och problem som kan uppstå vid 
bygglovsansökningar som rör färgsättning. I denna skrift 
finns färgsättningsförslag i tidstypiska kulörer redovisade 
för ett antal av innerstadens byggnader av de tidsepoker 
som finns representerade i Kungsbacka innerstad. 
Genom att färgsätta tidsenligt med byggnadens epok 
och i harmoni med omgivande bebyggelse kommer de 
tillsammans att bilda en samlad bild av mustiga och milda 
kulörer och därigenom spegla Kungsbacka innerstads 
karaktär. En stärkt identitet av stadsdelen kan även bli 
ett varumärke för staden, vilket i sin tur kan öka dess 
attraktionskraft (exempelvis Alingsås innerstad är känt 
utanför stadens gränser för sin trivsamma miljö och är ett 
besöksmål av bland annat denna anledning). Att stärka 
ett områdes identitet är inget som sker över en natt; det 
är en process som sker successivt i takt med att husen 
målas om och i den kan alla fastighetsägare bidra genom 
att i samverkan med förvaltningen för plan och bygg välja 
kulörer enligt paletten.

Det är viktigt att komma ihåg att det är bygglovpliktigt 
att byta kulör på en byggnad. I avsnittet Principer för 
färgsättning finns formulerat principer att ha i åtanke vid 
val av kulör. En bra idé är att vara ute i god tid inför nästa 
ommålning och kontakta plan- och byggförvaltningen för 
råd kring valet av kulör utifrån programmet.

Kontaktuppgifter:

Kungsbacka kommun

Plan & Bygg

434 81 Kungsbacka

0300-83 40 00

info@kungsbacka.se

www.kungsbacka.se
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Tips på läsning

Det finns en mängd litteratur om färgsättning att ta del 
av, nedan följer ett axplock av olika skrifter som kan var 
intressanta att läsa.

om färgsättning

Färgen på huset, Karin Fridell Anter, Åke Svedmyr 2003

Utvändig färgsättning, Karin Fridell Anter, Kristina 
Enberg 1997

om kulturmiljövård

Kulturmiljöprogram, Kungsbacka kommun, 2014

om Kungsbacka innerstad

Karaktär Kungsbacka – en beskrivning av stadens 
byggnadskaraktärer, Erica Folkesson 2011

Karaktärisering av Kungsbacka innerstad, Helena Dahl 
2003
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Från Nordhallands Hembygdsmuseum:
s. 5 S13NH_KU 00 03 089
s. 13 S13NH_KU 10 04 179
s. 14 S13NH_KU 00 03 147
s. 22 S13NH_KU 10 06 099
s. 22 S13NH_KU 10 04 177
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Färgsättningsprogram för Kungsbacka innerstad är ett 
projekt vars syfte är att ta fram paletter med tidstypiska 
kulörer för de tidsepoker som finns representerade i 
Kungsbacka innerstad. Genom att ta ett helhetsgrepp 
och skapa principer kring färgsättning som idag saknas, 
är programmet tänkt att fungera som ett rådgivande 
dokument vid de frågor och problem som kan uppstå vid 
bygglovsansökningar som rör färgsättning. 

Färgsättningsprogrammet ger kunskap och berättar om 
stadens historia och utveckling. På så sätt riktar det sig 
också till Kungsbackas invånare i allmänhet; att känna 
till stadens årsringar och vilka olika tidsepoker som finns 
representerade i bebyggelsen kan vara en aspekt i att öka 
anknytningen till staden. En stärkt identitet av stadsdelen 
kan även bli ett varumärke för staden, vilket i sin tur kan 
öka dess attraktionskraft.

Fasaderna i skriften är belägna utmed Storgatan och kring 
Kungsbacka torg. Paletten ger vägledning för fortsatt 
färgsättningsarbete med övriga byggnader i innerstaden. 
En översiktlig version av programmet finns på planschen 
Paletter för Kungsbacka innerstad, samt på webben i 
Kungsbackakartan.

”Fasaden (från latinets facies = ansikte) är byggnadens ansikte 
utåt, det första och ofta enda intryck byggnaden ger och därmed 
av avgörande betydelse för vår gemensamma miljö.”

ur Byggnaders särdrag, Boverket

Plan & bygg
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
info@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se


