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Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
1. Inledning1. Inledning1. Inledning1. Inledning1. Inledning

Fakta
Bakgrunden till arbetet med
Arkitekturprogrammet är änd-
ringar i Plan- och bygglagen till-
komna 1999 i syfte att stärka es-
tetiska värden inom byggnads-
beståndet. Programarbetet är en
konsekvens av detta och de av
riksdagen antagna regeringspro-
positioner (1996/97:3 och
1997/97:17) som framhåller att
preciserade dokument behöver
tas fram i kommunerna då lag-
förändringen inte ensam anses
kunna värna estetiska värden

Arkitekturprogram för Kungsbacka
kommun

Jordbruksbygd

Ramprogram för kommunens bebyggelse med karakteriseringar av
de viktigaste bebyggelsemiljöerna:

Centralorten
Kommundels-
centra

Kustnära
bebyggelse

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

Östra kom-
mundelarna
t ex Håfors
Hjälmared
Alafors

Innerstan,
bebyggelse-
områden från
olika epoker

Vassbäck
Gottskär
Lerkil
V. Hagen
Särö

1. INLEDNING

Karaktärisering - arkitekturprogram

Den här karaktäriseringen vill belysa Kungsbacka Innerstads
kvaliteter, finna vilka egenskaper som ger Kungsbacka dess
karaktär och vilka samband som råder mellan dem. Målet är
att vid om- och tillbyggnad samt vid framtida planering vara
medveten om och värna dessa.

Med hjälp av karaktäriseringen kan kommunen och den
bygglovssökande tillsammans diskutera hur om-, tillbyggnader
och eventuella nybyggnader skall utformas och anpassas till
omgivningen. Det är därför viktigt att den som planerar att
bygga kontaktar kommunen i ett tidigt skede.

Karaktäriseringen av Kungsbacka Innerstad är en del i ett
arkitekturprogram för hela Kungsbacka kommun. Arkitektur-
programmet skall hjälpa till att stärka estetiska värden i kom-
munens byggnadsbestånd. Det skall fungera som ett av flera
bedömningsunderlag såväl i bygglovs- som i planerings-
processen. En ytterligare effekt av arkitekturprogrammet blir
att alla bedömningar i området sker utifrån samma material.
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Centrum
Centrum-

Innerstaden

Stadshuset
Resecentrum

Kungsmässan

kulturhuset
Fyren

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
1. Inledning1. Inledning1. Inledning1. Inledning1. Inledning

Aranäs

funktioner

Innerstaden, - en del av Kungsbacka
centrum

I den här delen av Kungsbackas arkitekturprogram behandlas
Innerstaden. Innerstaden utgör kärnan av Kungsbacka centrum.
Med Innerstaden avses det rutnätsplanerade stadsområde som
bildar en triangel med spetsen där Kungsbackaån och Söderå
flyter samman. Det består av ca 100 fastigheter fördelade på
14 kvarter. Stadsområdet begränsas i norr av Vallgatan, där
förr en vallgrav band samman åarna, och i nord-ost av järnvä-
gen.

Illustration ur ”strategiskt program för Innerstaden”

Kungsbacka
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2. ALLMÄN BAKGRUND

Dagsläge – planering

Kungsbacka kommun är attraktiv att bo i och en fortsatt ex-
pansion på ca 1000 nya invånare per år är en trolig utveckling
under flera år framöver. Trots detta är Kungsbacka stad mycket
liten i förhållande till hela kommunens storlek och är i behov
av att utvecklas. En av kommunens viktigaste frågor är att stu-
dera hur Kungsbacka stad på sikt ska kunna expandera upp till
dubbel storlek. Detta för att på sikt få en större och robustare
stad som kan tillgodose invånarnas behov av identitet, kultur-
värden och service.

FFFFFlerlerlerlerlera delara delara delara delara delar
Kungsbacka centrum skall kunna utvecklas till att uppfattas
som en helhet – ett centrum med en stadsmässig karaktär där
Innerstaden är en del. Samtidigt skall varje del bevara och ut-
veckla sina egna särdrag, så att stadens årsringar kan urskiljas.
Detta mål tas bland annat upp i fördjupad översiktsplan för
Kungsbacka tätort (1994). För att uppnå detta är det viktigt
att i första hand utreda vilka olika funktioner och roller
centrumdelarna har samt dess möjligheter i framtiden.

För att stärka kommunikationerna mellan centrumdelarna är
ett sammanhängande handelsstråk mellan Aranäs stadsdel, In-
nerstaden, resecentrum, kulturhuset och Kungsmässan viktigt.
Detta resonemang förs även i Strategiskt program för Kungs-
backa Innerstad (2003).

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
2.2.2.2.2. A A A A Allmän bakllmän bakllmän bakllmän bakllmän bakgrgrgrgrgrundundundundund

Fakta
En översiktsplans syfte är att
översiktligt redovisa framtida
markanvändning samt principer
för bostäder, arbetsplatser, ser-
vice och trafik. När översikt-
planen i någon del är inaktuell
eller när det i någon kommun-
del behövs en mer detaljerad
redovisning kan en fördjupad
översiktplan göras

Övriga dokument
”Fördjupad översiktplan för
Kungsbacka tätort”, ”Strategiskt
program för Kungsbacka Inner-
stad”

Fakta
En viktig faktor att ha i åtanke
vid all planering är
tillgänglighetsfrågan. Enligt
Boverkets författningssamling
(BFS 2003:19) är kommunen
skyldig att undanröja enkelt av-
hjälpta hinder till och i lokaler
dit allmänheten har tillträde och
på allmänna platser

HHHHHot oot oot oot oot och möjlighetch möjlighetch möjlighetch möjlighetch möjlighetererererer
Innerstaden har i historien haft en självklar roll som Kungs-
backas handelscentrum. På senare år har Kungsbacka stad kom-
pletterats med flera handelsetableringar. Detta har inneburit
både hot och möjligheter för Innerstaden. Ett hot kan vara att
Innerstaden, på grund av dess fysiska begränsning, inte kan
erbjuda samma grad av biltillgänglighet eller varuutbud som
till exempel Kungsmässan. Därför är det extra viktigt för In-
nerstaden att i framtiden ta vara på de unika kvaliteter som
endast den kan erbjuda och utveckla.

Många prMånga prMånga prMånga prMånga projektojektojektojektojekt
Sedan slutet av 1990-talet har ett omfattande projekt kring
Badhusparken pågått. Den hårt trafikerade Vallgatan har av-
lastats vilket bland annat har medfört att Innerstaden fått di-
rektkontakt med Badhusparken. Kvarteren närmast parken har
fått nya möjligheter och kvaliteter.

För att skapa god tillgänglighet till Innerstaden kan parkerings-
hus på gångavstånd till innerstaden vara ett komplement till
Innerstadens befintliga parkeringar. Idéer finns på att placera
p-hus i Aranäs stadsdel och vid Varlaparkeringen.

En stor planeringsutmaning är att under innevarande decen-
nium utforma Aranäs nya stadsdel. För första gången kommer
en ny stadsdel att bygga vidare på Innerstadens kvarter i rutnäts-
plan. Med sin storlek och sitt läge omedelbart söder om Inner-
staden kan Aranäs ge ”puls” åt Innerstaden.
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Riksintresset för kulturmiljövård

Inom Kungsbacka finns ett område av riksintresse för
kulturmiljövård (se kartan). Motiveringen lyder; ”Kungsbacka
är en småstad av medeltida ursprung, präglad av handel och hant-
verk, med en för 1800-talets andra hälft och 1900-talets inled-
ning karaktäristisk, småskalig trähusbebyggelse. Viktiga element
är området kring stortorget med ett välbevarat trähusbestånd, kyrka,
kyrkskola m.m.”

I Kungsbackas äldre stadsområde finns även både synliga och
dolda fornlämningar i form av kulturlager och anläggningar.
Dessa får inte ”rubbas, förändras eller borttagas” utan länsstyrel-
sens tillstånd. Detta kan indirekt vara ett stöd för den äldre
bebyggelsens bevarande genom dess befintliga grundare grund-
läggning.

För att områdets kulturhistoriska värden skall bevaras, är det
vid underhåll, om- och tillbyggnader, nybyggnader eller andra
arbeten, även av stor vikt att hänsyn tas till områdets karaktär.

Fakta
I dokumentationen Områden av
riksintresse, - kulturminnesvård
i Hallands län finner du mer
information

Övriga dokument
I Kungsbacka kommuns ”Pro-
gram för kulturmiljövård 2001”
finns  många av Innerstadens
äldre miljöer beskrivna

Området inom den svarta markeringen är utnämnt
till riksintressemiljö

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
2.2.2.2.2. A A A A Allmän Bllmän Bllmän Bllmän Bllmän Bakakakakakgrgrgrgrgrundundundundund
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Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
2.2.2.2.2. A A A A Allmän Bllmän Bllmän Bllmän Bllmän Bakakakakakgrgrgrgrgrundundundundund

Kungsbacka år 1713; en liten stad omgiven av
jordbruksmark. Ur Svecia Antiqua et Hodierna

Innerstadens historia

Kungsbackas historia är präglad av handel och hantverk. An-
lagd redan under medeltiden har stadens storlek och utseende
förändrats med tiden. Platsen har dock förblivit; ett skyddat
läge mellan åarna i Kungsbackafjordens inre del.

Innerstaden fick sitt nuvarande utseende efter branden 1846.
Från tiden före branden återstår idag endast två byggnader;
”Röda stugan” samt Borgmästarbostaden. Det gamla stads-
mönstret går fortfarande att urskönja genom
Borgmästarbostadens vinklade läge mot Östergatan.

Efter branden var stadens invånare (ca 500 personer) oeniga
om var staden skulle återuppbyggas. Till slut fick garvarna sin
vilja fram och staden återuppfördes på sin ursprungliga plats,
då marken på den av borgarna föreslagna platsen vid Rolfsåns
mynning visade sig vara dålig.

En ny stadsplan utarbetades av lantmätare I S Wallmark. Pla-
nen, som gäller än idag, utgick från den tidens stadsplaneidéer.
Det medeltida gatunätet byttes ut mot ett strikt rätvinkligt ga-
tunät med breda gator (för brandsäkerhet), stora kvarter och
ett stort och centralt placerat torg som fungerade som mark-
nadsplats. Då marknader är ytkrävande samt fyller en viktig
funktion i Kungsbacka gjordes torget förhållandevis stort jäm-
fört med innerstadens storlek. Dåliga grundförhållanden omöj-
liggjorde stenhus,  varvid staden återuppbyggdes som trästad
med inledningsvis övervägande envåningshus.

Kungsbacka innehade privilegiet att bedriva handel och hant-
verk sedan 1800-talets mitt. Då detta ännu inte utgjorde en
tillräcklig grund för stadens ekonomiska liv ägnade sig
stadsinnevånarna även åt jordbruk. De hade sina djur inne på
gården i staden men åker och betesmark utanför denna.

Kungsbackas nya rutnätsplan, med det gamla orga-
niska stadsmönstret i bakgrunden
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1980-2000

1960-1979

1950-talet

-1900

1920-1950

1900-1920

Trots att Kungsbacka stad vuxit mycket de
senaste decennierna är den fortfarande liten till
ytan i förhållande till kommunen

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
2.2.2.2.2. A A A A Allmän Bllmän Bllmän Bllmän Bllmän Bakakakakakgrgrgrgrgrundundundundund

Utvecklingen av kommunikationsmöjligheter har betytt mycket
för Kungsbackas utveckling. År 1888 öppnades Västkustbanan.
Onsala med Gottskär fick ett uppsving som populär badort.
Badgäster tog tåget till Kungsbacka och promenerade genom
staden till Hamntorget där ångbåtar gick ut genom
Kungsbackaån. 1844 byggdes riksvägen genom staden förbi
torget och söderut till Inlag. Med tiden blev dock trafiken för
omfattande och störande och en ny riksväg i motorvägsstandard,
E6,  byggdes väster om staden och togs i bruk 1973.

Kungsbackas karaktär av en så kallad ”agrar köpstad” varade
ända till slutet av 1920-talet. Fram till dess bodde praktiskt
taget hela befolkningen, som 1930 uppgick till ca 2000 perso-
ner, i Innerstadsområdet. Vid denna tid hade i viss utsträck-
ning många av stadsgårdarnas ladugårdsbyggnader redan byggts
om till bilverkstäder, lagerlokaler och liknande, eller fått ge
vika för ny affärs- och bostadsbebyggelse. Runt Innerstaden
började nya bostadsområden att växa fram. Exempel på dessa
är Norra förstaden samt Östra och Västra villastaden.

Kungsbacka stad behöll sin småborgerliga prägel utan större
inslag av industri ända fram till 1950-talet, då inflyttningen
började öka. Under 1960- och 70-talen fortsatte expansionen
och vid den sista kommunsammanslagningen 1974 fick Kungs-
backa kommun sin nuvarande storlek.

Genom boendeutglesning och ombyggnad av lägenheter till
andra ändamål hade antalet boende i Innerstaden på 1970-
talet minskat markant. Då bodde där endast ca 300 personer
gentemot 700 personer år 1960. Från och med 1980-talet främ-
jades åter bostäder, vilket lett till en invånarökning. Idag bor
ca 500 personer i Kungsbacka Innerstad och ca 17.000 perso-
ner i hela staden. Kommunens totala invånarantal är drygt
67.000.
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3. KARAKTÄR
Kungsbacka Innerstads karaktär beskrivs ofta som unik. Det finns många fak-
torer som kan tänkas bidra till denna uppfattning. Vi har funnit att Innersta-
den hyser miljöer med olika särdrag och kvaliteter. Tillsammans utgör dessa
miljöer viktiga byggstenar i stadens identitet och formar på så sätt ett helhets-
intryck. I det här kapitlet beskrivs Innerstadens karaktärsdrag samt exempel på
dessa miljöer.
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Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
3.3.3.3.3. K K K K Karararararaktäraktäraktäraktäraktär

Delarna som gör helheten

Hur en stad upplevs påverkas av flera faktorer. Intrycken kan
variera från kvarter till kvarter, från gata till gata, från hus till
hus. I de allra flesta fall får man dock slutligen ett helhetsin-
tryck av staden som man bär med sig.

De miljöer som beskrivs i detta kapitel är starkt bidragande till
helhetsintrycket av Kungsbacka Innerstad. Alla sätter de sin
prägel på staden och är således lika viktiga. Av lika stor bety-
delse är de delar som utgör en miljö. Försvinner delar ur en
miljö kan både den och samspelet med andra miljöer påverkas.
Således kan även små förändringar ha stora effekter på stadens
helhetsintryck.

Mycket karaktäristiskt för Kungsbacka Innerstad är dess äldre
småskaliga trähusbebyggelse. Fortfarande utgör den mer än hälf-
ten av den totala bebyggelsen i Innerstaden. Flertalet rivningar
har dock skett. Många av de äldre husen har ersatts med mo-
dernare byggnader, uppförda i annan stil och med annat fasad-
material. Om denna förändringsstruktur fortgår kommer det
fåtal miljöer med ett genuint trähusbestånd som fortfarande
finns kvar gå förlorade.

Det är viktigt att poängtera att hela Innerstaden är viktig. Det
finns alltså fler värdefulla miljöer och karaktärer i Innerstaden
än som redovisas här. Karaktäriseringen av följande miljöer är
till för att exemplifiera dessa.
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Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
3.3.3.3.3. K K K K Karararararaktäraktäraktäraktäraktär

Skansen
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”Cassels modehus”

Hörnet Vallgatan/Storgatan från
Badhusparken sett

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
3.3.3.3.3. K K K K Karararararaktäraktäraktäraktäraktär

Vallgatan,  -stadens ansikte utåt

Innerstadens norInnerstadens norInnerstadens norInnerstadens norInnerstadens norrrrrra gränslinjea gränslinjea gränslinjea gränslinjea gränslinje
Under medeltiden utgjordes Innerstadens yttersta gränslinje i
norr av en vallgrav. Den fylldes senare igen och på dess plats
återfinns idag Vallgatan.
Även idag avslutas Innerstadens bebyggelseområde här, och Vall-
gatans husrad har därför för många kommit att utgöra det för-
sta mötet med Kungsbackas Innerstad.

Få eFå eFå eFå eFå exxxxxempempempempempel på ursprel på ursprel på ursprel på ursprel på ursprunglig bunglig bunglig bunglig bunglig bebebebebebyyyyyggelseggelseggelseggelseggelse
Som ett av Innerstadens ”ansikten utåt” har Vallgatan en stor
betydelse. Här ges ett första intryck av Innerstadens karaktär.
Tidigare utgjordes den av småskalig trähusbebyggelse. Idag är
dock Vallgatan kantad av hus av olika åldrar, typer och voly-
mer.
Det är därför viktigt att värna de få exempel på den ursprung-
liga karaktären som finns kvar. De är idag endast två stycken;
”Cassels modehus” och ett envåningshus i mitten av kvarteret
Aranäs. Båda utgör de goda representanter för sin tid. Cassels
modehus har på grund av sitt strategiska läge precis vid Stor-
gatans inlopp samt byggnadens tidstypiska utformning, såsom
exempelvis hörntorn, kommit att bli starkt förknippad med
Kungsbacka Innerstad.

Vallgatan från Badhusparken sett, innan den före detta
Aranäsbiografen revs hösten 2003

Vallgatan
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”Cassels modehus”, uppförd 1902. Arkivbild

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
3.3.3.3.3. K K K K Karararararaktäraktäraktäraktäraktär

Hörnet Vallgatan/Storgatan

Av dessa tre byggnader är det mittersta idag rivet. De
övriga är nu de enda två trähus som återstår på Vall-
gatan

Vallgatan västerut

SSSSStörtörtörtörtörrrrrre ae ae ae ae attrttrttrttrttraktionskaktionskaktionskaktionskaktionskrrrrrafafafafafttttt
Vallgatan har nyligen varit föremål för ett omfatttande pro-
jekt. Genom en omstrukturering av trafiken har Vallgatan av-
lastats markant från biltrafik. Badhusparken har rustats upp
samt förlängts i söder så att den fått en bättre kontakt med
innerstaden. Dessa åtgärder gör Badhusparken och Vallgatan
till mer attraktiva platser.

AAAAAnknknknknknnnnnytning i histytning i histytning i histytning i histytning i historororororienienienienien
Gatans och husens utformning påverkar den bild som förmed-
las av resten av Innerstaden.Vallgatans husbestånd, med ”Cassels
modehus” i spetsen, är mycket identitetsskapande för Kungs-
backa Innerstad. Det är därför viktigt att den ursprungliga mil-
jön med de äldre trähusen bibehålls. Försvinner fler exempel
på äldre bebyggelse riskerar Vallgatan att helt förlora sin an-
knytning i historien.
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Storgatan vid Stortorget

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
3.3.3.3.3. K K K K Karararararaktäraktäraktäraktäraktär

Gaturummet, exemplet Storgatan

Storgatan har sedan den anlades haft en viktig position i Kungs-
backa Innerstad. I korsningen Vallgatan/Storgatan kom den
stora landsvägen från Göteborg, varpå det blev naturligt att
trafik, varor och människor leddes in i Innerstaden via Storga-
tan. Av den anledningen uppfördes här även stadens tullhus.
Delar av tullhuset finns bevarat i nuvarande ”Cassels mode-
hus”.

AAAAAffärsgaffärsgaffärsgaffärsgaffärsgatatatatata
Ovanstående faktorer ledde med tiden till att Storgtatan blev
Innerstadens viktigaste affärsgata. Under årens lopp domine-
rades tidvis affärs- och varuutbudet av olika verksamheter. Fram
till slutet av 1960-talet fanns här exempelvis inte mindre än
fem specerihandlare. Utav dessa finns på Storgatan 16 fortfa-
rande Bröderna Nilssons Livs kvar.
Många av Storgatans affärsverksamheter var de första i staden
eller i länet av sitt slag. På Storgatan 21 inrättades exempelvis
1910 stadens första tobaksaffär. Lokalen används fortfarande
för samma ändamål.
Mittemot tobaksaffären, på Storgatan 10, startade Fridolf
Willaume 1918 den skrädderiaffär  som ännu idag drivs av
tredje generationen i samma familj. På Storgatan 25-29 (där
idag bokhandeln och skoaffären finns) fanns från och med
1930-talet Hallands första varuhus, Thorins.

ÄldrÄldrÄldrÄldrÄldre be be be be bebebebebebyyyyyggelseggelseggelseggelseggelse
Storgatans äldre bebyggelse finns främst bevarad i gatans norra
del och runt Stortorget. Även om gatubilden förändrats när
stora butiksfönster tagits upp i bottenplan har de flesta byggnad-
ers andra våning i allmänhet fått behålla sitt ursprungliga utse-
ende.
Bland de äldre husen finns exempel på både envåningshus från

Storgatans norra del

Storgatans norra del

Storgatan

3,2m             4m         2,9m

5,3-
8m

Sektion Storgatan
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Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
3.3.3.3.3. K K K K Karararararaktäraktäraktäraktäraktär

innan 1900 (Willaumes och Storgatan 17-19), Innerstadens
enda tvåvåningshus från innan 1900 (Gamla Gästis), senare
påbyggda tvåvåningshus samt sådana med hörntorn. Längs Stor-
gatan återfinns även väl bevarade exempel på de för Kungs-
backa Innerstad typiska handelsgårdarna.

GGGGGaaaaatuutftuutftuutftuutftuutfororororormningmningmningmningmning
Någon ursprunglig gatubeläggning från tiden före 1900-talet
finns inte bevarad. Gatustensbeläggning, varvad med senare
tillkommen asfaltering dominerar gatunätet. Då stadsplanen
från 1846 i princip är oförändrad har några gatubreddningar
inte ägt rum, varken på Storgatan eller i övriga Innerstaden. På
senare år har man genom en breddning av trottoaren samt utö-
kade parkeringsmöjligheter sökt att reducera inflödet av trafik
längs Storgatan. Samtidigt gjordes även en komplett upprust-
ning av Storgatans beläggning. Även gatu- och torgbelysningen
har nyligen bytts ut.  Detta har skett i hela Innerstaden och är
en av flertalet planerade åtgärder som ska hjälpa till att mar-
kera Innerstadens särart.
Skyltbilden är blandad. Flera tidsepoker finns representerade.
Dock undviker många butiks- och inrättningsinnehavare skyl-
tar som täcker panelen och håller sig till traditionen med skyl-
tar  vinkelräta mot fasaden.

SSSSStttttorororororgagagagagatan,tan,tan,tan,tan, - ett gott st - ett gott st - ett gott st - ett gott st - ett gott steg på vägeneg på vägeneg på vägeneg på vägeneg på vägen
Storgatan har genom sin äldre bevarade bebyggelse och gatans
tydliga rutnätsstruktur ett stort historiskt och arkitektoniskt
värde. Den senaste tidens upprustning av gaturummet samt
trafikavlastande åtgärder är ett gott steg på vägen till att ta vara
på och framhäva detta. Det är även av stor vikt att fortsätta
främja Storgatans handelsverksamhet.
Storgatans välbevarade miljö är en viktig del i upplevelsen av
Kungsbacka Innerstad. Detta bör behållas i åtanke vid  fram-
tida planering.

Willaumes, med ”Gamla Gästis” i bakgrunden

Storgatan söderifrån sett

Hörnet Storgatan/Norra Torggatan

Innerstadens nya gatubelysning

Exempel på ny gatubeläggning
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Stortorget,  - Innerstadens hjärta

Stortorget är viktig för Innerstaden. Centralt beläget, och med
en funktion som Innerstadens genom tiderna främsta mötes-
och marknadsplats, betecknas det ofta som Innerstadens hjärta.

RRRRRiksiniksiniksiniksiniksintrtrtrtrtresseesseesseesseesse
Stortorget är präglat av historia. Här hålls fortfarande markna-
der och ytterst få svenska torg är idag dessutom omgivna av så
många vackra gamla träbyggnader. Runt torget återfinns den
största delen av stadens bebyggelse bevarad från tiden före 1900.
Därför är området utnämnt till riksintressemiljö. Särskilt in-
tressanta är bl.a. Kyrkan, Kyrkskolan, ”Sparbankshuset” och
”Gamla Gästis”. De två sistnämnda anses utgöra ett försök till
att efterlikna det tidiga 1800-talets stenarkitektur i Göteborg.
”Gamla Gästis” är dessutom en av de få byggnader som redan
när den byggdes uppfördes som tvåvåningshus.

TTTTTyyyyydligt rdligt rdligt rdligt rdligt repreprepreprepresenesenesenesenesenttttterererererade epade epade epade epade epokokokokokererererer
Stortorgets arkitektur är speciell även på flera sätt. Förutom att
byggnadsbeståndet är i stort välbevarat kan man här även skönja
byggnadsutvecklingen. Här finns såväl ett bevarat envånings-
hus som exempel på hus som under 1920-talet utökades med
en andra våning. Det finns även byggnader som trots viss om-
och tillbyggnad interört är mycket välbevarade, som t.ex.Kyrkan
och Kyrkskolan.

Fakta
Stortorget samt delar av om-
kringliggande kvarter är en miljö
som utnämnts till riksintresse för
kulturmiljövård

Området inom den svarta markeringen är utnämnt
till riksintressemiljö

Stortorgets sydöstra hörn. Ännu
har elektriciteten inte kommit

Marknad. I bakgrunden ”Gamla
Gästis”

Stortorgets sydvästra hörn

Kyrkan och den ännu ej påbyggda
kyrkskolan

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
3.3.3.3.3. K K K K Karararararaktäraktäraktäraktäraktär

”Sparbankshuset” uppfördes först som envåningshus och
förseddes 1919 med en frontespis...

...innan det slutligen byggdes på och fick sitt nuva-
rande utseende år 1927. ”Sparbankshuset” anses till-
sammans med ”Gamla Gästis”utgöra ett försök till att
efterlikna det tidiga 1800-talets stenarkitektur i Gö-
teborg
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SSSSStadens identadens identadens identadens identadens identittittittittitetetetetet
De många historiska byggnaderna, de livliga marknaderna och
de spontana mötena har gjort miljön kring Storgtorget unik.
För många symboliserar den Kungsbacka Innerstads historia
och identitet.
Det är således mycket viktigt att husens exteriörer och interi-
örer värnas vid en eventuell om- och tillbyggnad. Därutöver är
önskvärt att Stortorget förblir fotgängarvänligt samt att torg-
ytan hålls så fri som möjligt för marknadsverksamhet.

Byggnaden till vänster uppfördes innan år 1900 och
är bevarat som envåningshus

Kungsbackas kyrka är uppförd i trä då försöken att
bygga en stenkyrka misslyckats pga. sättningar. Den
invigdes 1875 och renoverades 1951. Till kyrkan hör
en altaruppsats från den nedbrunna 1600-talskyrkan.
Arkivbild

”Stenlundska fastigheten”Stortorget är även idag ett aktivt marknadstorg. I bak-
grunden ”Gamla Gästis”

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
3.3.3.3.3. K K K K Karararararaktäraktäraktäraktäraktär

Kyrkskolan påbyggdes 1924  av Allan Berglund. Sam-
tidigt uppfördes en tvåvåningsbyggnad och en gym-
nastiksal inne på gården. Samtliga hus är enhetligt
utförda. Arkivbild
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”Stenlundska fastigheten”

Handels- och hantverksgårdar

En stor del av Kungsbacka Innerstads karaktär är de bevarade
handels- och hantverksgårdarna. Genom dessa går Kungsbacka
Innerstads förflutna som ”agrar köpstad” fortfarande att skönja.
Det faktum att jordbruket länge utgjorde en viktig del av det
ekonomiska livet hade nämligen ett stort inflytande på
tomternas bebyggelse. Då man sökte en funktionell lösning
både för handel, hantverk och jordbruk resulterade detta ofta i
att tomterna bebyggdes som kringbyggda gårdar.

BBBBBonden i stadenonden i stadenonden i stadenonden i stadenonden i staden
Gårdarna bestod av flera byggnader, som beroende på verk-
samhet hade olika funktioner. I vissa fall hade de stora likheter
med en bondgård, då det även måste finnas plats för ekonomi-
byggnader – ladugårdsbyggnader med fähus, stall, loge, lada,
vagnbod och övriga nödvändiga utrymmen.
Ekonomibyggnaderna låg mestadels grupperade kring den inre
gården, medan en köksbyggnad ofta uppfördes som vinkel-
byggnad till manshuset. Det inrymde i regel ett rum med öp-
pen spis, bakstuga, tvättstuga, förrådsrum och ibland även en
kammare.
Bostadshuset, eller manshuset som det även kallas, låg beläget
med långsidan åt gatan. Det hade ofta stora ingången i bygg-
nadens mitt och inkörsporten närmast ena gaveln. Manshuset
var gårdens ansikte utåt och var därför mer påkostat än
ekonomibyggnaderna, som t.ex. utfördes i en mycket enklare
konstruktion. Från att ha varit envåningshus byggdes de flesta
manshus dessutom på en våning på 1920-talet.

Princip för kvarter med kring-
byggda gårdar

Inkörsporten till ”Stenlundska
fastigheten”

Exempel på välbevarade handelsgårdar

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
3.3.3.3.3. K K K K Karararararaktäraktäraktäraktäraktär

”Stenlundska fastigheten”
Kvarteret Banken 13

Kvarteret
Banken 11

Kvarteret
Banken 12
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GGGGGarararararvvvvverererererierierierierier
Att utrymmet på de ofta trånga tomterna blev knappt, säger
sig självt. Särskilt utrymmeskrävande hantverk var garveri-
erna. Dessa, tillsammans med det övriga mer industrialiserade
hantverket, låg i den södra delen av staden samt längs med
Kungsbackaån. Idag finns här endast ett enda exempel på en
gammal garveribyggnad kvar (se bild nedan).

VVVVViktigt histiktigt histiktigt histiktigt histiktigt historororororiskt ariskt ariskt ariskt ariskt arvvvvv
I samband med att många gamla ekonomibyggnader rivits pga.
dåligt skick, har strukturen med kringbyggda gårdar delvis för-
svunnit. Ibland har husen ersatts, bl.a. med flerbostadshus, ib-
land har kvarteret fått en karaktär av en mer öppen innergård.
De bevarade exempel på handels- och hantverksgårdar som
fortfarande finns kvar utgör en stor del av Kungsbacka Inner-
stads historiska arv. De är viktiga för att få förståelse för hur
Innerstaden formats till det den utgör idag.

Fram till 1921 användes denna byggnad inom ett gar-
veri. Byggnaden är belägen i kvarteret Söderbro

”Stenlundska fastighetens”gårdshus åt väster

”Stenlundska fastighetens” gårdshus åt öster

I hörnet Norra Torggatan/Storgatan finns detta väl-
bevarade exempel på en handelsgård

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
3.3.3.3.3. K K K K Karararararaktäraktäraktäraktäraktär
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Kvarter där gårdsbyggnader för-
svunnit och en mer öppen och
sammanhängande innergård upp-
stått

Dold charm, - innergårdar

På föregående uppslag berättades om Innerstadens kringbyggda
gårdar. Tidigare avgränsades de mot grannarna genom dess
gårdshus och höga plank. På så sätt bildades en mindre enhet,
vars intimitet ofta underströks av en rik förekomst av träd,
buskar och planteringar.

ÖppnarÖppnarÖppnarÖppnarÖppnare innere innere innere innere innergårgårgårgårgårdstrdstrdstrdstrdstrukturukturukturukturuktur
Idag är dessa enheter delvis uppbrutna. Många tomters inner-
gårdar, ibland samtliga i ett kvarter, har förbundits med varan-
dra. Detta på grund av att de tidigare kringbyggda gårdarna
har blandats upp med bebyggelse av helt annan struktur. I vissa
fall har hela gårdar försvunnit. I andra har främst gårdshusen
rivits. Där de rivna gårdshusen ej ersatts med exempelvis fri-
stående flerbostadshus finner man idag snarare lågskalig be-
byggelse i form av garage eller förvaringslokaler. En del inner-
gårdar och tomter har även förblivit delvis obebyggda efter en
rivning. Som följd av detta har en betydligt öppnare inner-
gårdsstruktur uppstått.

BBBBBlandad klandad klandad klandad klandad karararararaktäraktäraktäraktäraktär
Denna är av blandad karaktär beroende på kvarter. Vissa av
innergårdarna tjänar som parkeringsplatser. Andra kan dock
ha en del ursprunglig gårdsbebyggelse, markbeläggning och
grönska bevarat. Så är fallet i exempelvis kvarteren Banken och
Aranäs. På dessa gårdsrum, som omväxlande begränsas av bygg-
nader, plank och vegetation, finner man fortfarande mycket av
gammal småstadskultur.

Motiv från Kvarteret Aranäs innergård

Aranäs

Alania

Banken

Glädjen

Centralen

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
3.3.3.3.3. K K K K Karararararaktäraktäraktäraktäraktär
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Vissa gårdshus byggdes som enklare bostäder

OutnOutnOutnOutnOutnyttjad ryttjad ryttjad ryttjad ryttjad resursesursesursesursesurs
Innergårdsmiljön utgör en viktig del av Innerstadens identitet
och karaktär. Genom de gamla öppna inkörsportarna är de väl
tillgängliga från gatan. Denna öppenhet gör det möjligt även
för besökare att ta del av Innerstadens ”dolda charm”.
Kvarterens inre delar är idag till stor del en outnyttjad resurs.
På flera ställen kan intressanta gångstråk skapas mellan olika
gator. Gårdshus kan rustas upp för exempelvis butiker, konst-
hantverk och utställningar. Genomgripande gårdssaneringar
kunde även möjliggöra ett ökat intresse för boende i Innersta-
den. Varje kvarters inre miljö bör utformas med hänsyn till de
möjligheter som befintliga hus och vegetation erbjuder. Kvarteret Aranäs

Glasmästeriet i kvarteret Aranäs

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
3.3.3.3.3. K K K K Karararararaktäraktäraktäraktäraktär

Kvarteret Banken

Kvarteret Aranäs
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Hamntorget och Åpromenaden ,
- mötesplatser vid vatten

Innerstadens kInnerstadens kInnerstadens kInnerstadens kInnerstadens kononononontakt med hatakt med hatakt med hatakt med hatakt med havvvvvetetetetet
Sjöhandeln var en gång avgörande i Kungsbackas tidiga histo-
ria. Det strategiska läget mellan åarna gjorde att man även hade
goda kommunikationsmöjligheter inåt land. Länge skedde dock
den största delen av transporterna vattenvägen, och utgick då
från Hamntorget. Hamntorget har således en lång historia som
knutpunkt och mötesplats. Det utgör Innerstadens tydligaste
kontakt med Kungsbackaån och havet.

HamnHamnHamnHamnHamntttttorororororgetgetgetgetget
Hamntorget utgör med sitt idag något undanskymda och lugna
läge en utmärkt plats för en paus. Här finns även många in-
tressanta byggnader som knyter an vid torgets historia som
hamn. Villan belägen strax intill ån lät exempelvis uppföras av
konsuln och handelsmannen Aron Swahn år 1915.  Influenser
från hans affärskontakter med England kan än idag skönjas i
villans arkitektur.
I torgets nordöstra hörn finns ytterligare en stor villa, den så
kallade Behmska villan. Den byggdes år1880 och har, förutom
att träpanelen bytts ut mot fasadtegel, sin ursprungliga form
kvar, med hörntorn och rikt varierade takformer.
Som inramning till torget i öster uppfördes i början av 1990-
talet en ny byggnad. Den har genom sin form, färg och sitt
materialval anpassats till omkringliggande bebyggelse. Ändå ger
den ett modernt intryck.

Hamntorget

Kungsbackaån

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
3.3.3.3.3. K K K K Karararararaktäraktäraktäraktäraktär

Konsul Swahns villa. Arkiv-
bild

Behmska villan. Arkivbild

Lantmäteriets kontor. Arkivbild

Hamntorget från Sjöallén sett
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ÅprÅprÅprÅprÅpromenadenomenadenomenadenomenadenomenaden
Längs med Kungsbackaån norrut finns många historiska plat-
ser. Vid kajen, där gångbron i förlängningen av Södra Torg-
gatan nu finns, lade förr fiskebåtarna till. Det var också bl.a.
här som stadsborna hämtade vatten, och här fanns även en
garverigård.
Numera kan man promenera längs med vattnet även på
innerstadssidan av ån, mellan Södra Torggatan och Vallgatan.
En sådan åpromenad, inramad av vatten, grönska och arkitek-
tur, är ett gott komplement till stadsrummet.

MöjlighetMöjlighetMöjlighetMöjlighetMöjlighetererererer
Hamntorget är en resurs som kunde få ökad användning i fram-
tiden om dess förbindelse med grönområdet Skansen samt
åpromenaden kunde förbättras.
Bebyggelsen längs med Kungsbackaån var tidigare småskalig,
då mycket av den utgjordes av magasin och enkla bostäder och
sjöbodar. Nu har mycket av den äldre bebyggelsen ersatts, va-
rav en del fått en helt annan karaktär. I form av Innerstadens
gränslinje i väster utgör dock den avslutande husraden mot ån,
liksom Vallgatan, ett ansikte utåt. Detta är viktigt att ha i åtanke
vid en eventuell framtida om- eller tillbyggnation.

På denna plats lade tidigare fiskebåtarna till

Grönskan, vattnet och staden. Arkivbild

Åpromenaden

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
3.3.3.3.3. K K K K Karararararaktäraktäraktäraktäraktär

Gångbro över till Sjöallén

Kvarteret Norrbro, -en del av
åpromenaden. Arkivbild
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Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
3.3.3.3.3. K K K K Karararararaktäraktäraktäraktäraktär

Grönska och rekreation

GGGGGrönskrönskrönskrönskrönskans bans bans bans bans betetetetetyyyyydelse för stadendelse för stadendelse för stadendelse för stadendelse för staden
Grönskan utgör den ”mjuka” delen i staden. Träd, vegetation,
gräsmattor och grusgångar i en friare komposition erbjuder
utrymmen för lek och rekreation – ett alternativ till det hårda,
stensatta stadsrummet.
I Kungsbacka Innerstad fyller den kraftiga grönskan i trädgår-
dar och på bakgårdar ut gatubilden. Den kompletterar den
strikta planen och ger Innerstaden en småstadskaraktär.
I Innerstadens sydvästra och östra delar finns villor och min-
dre bostadshus där vegetationen är samlad till trädgårdsmiljöer.
Vid Stortorget, runt kyrkan och utefter åarna finns vegetation
som bildar en inramning i miljön.
I och med ombyggnaden av Badhusparken har Innerstaden nu
fått tillgång till ännu ett grönområde utöver Skansen.

GGGGGrön krön krön krön krön kililililil
Tomten Skansen ligger som Kungsbacka Innerstads ansikte ner
mot havet. Likt en kil delar den åarna åt olika väderstreck.
Tingshuset omges av en stor parkmiljö, med gräsmattor och
stora lövträd. Denna grönska utgör ett värdefullt inslag i stads-
bilden. I Storgatans fond utgör den en praktfull avslutning av
gatans sträckning genom Innerstaden.

Skansenområdet

Tingshuset

Tinghuset

Skansen från Kungsbackaån
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Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
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SSSSSkkkkkansenansenansenansenansen
Tingsstället Skansen är beläget inom det triangelformade om-
råde som bildar Innerstadens avslutning i söder. Här, på ud-
den mellan åarna, låg den dåvarande stadens medeltida skans.
Innanför dagens grindar fanns på medeltiden en grävd vallgrav
med träpalissad som förband åarna.
Redan 1624 hölls det ting på Skansen. Detta fortsatte i 350 år
till 1970-talet då tingsrätten för Fjäre härad flyttade till Var-
berg. Troligtvis tjänade den gamla befästningsanläggningen som
tingshus, innan det 1786 uppfördes en ny byggnad för ända-
målet. Denna plockades dock ned 1889, då den ansågs som
undermålig. Ett nytt tingshus av byggdes 1890. Det uppfördes
som träbyggnad i två våningar. För tillfället rådde en stilmässig
reaktion mot 1880-talets klassicim, varpå husets exteriör ut-
formades i en friare nystil. Numera har huset närmast kvadra-
tisk form, och exteriören har förändrats vid ombyggnad av
tingssalen. Idag har Kungsbacka församling expedition och
församlingsverksamhet i byggnaden, men allmänheten har fri
tillgång till den omgivande parken.

VårVårVårVårVårda det grönada det grönada det grönada det grönada det gröna
Då Innerstadens kvarvarande vegetation är begränsad är det av
stor betydelse att denna behålls och vårdas. Nya vegetationsin-
slag är önskvärda. Dessa kunde bland annat planeras vid exem-
pelvis upprustning av innergårdar eller nybyggnation.
Det finns även tankar om att Skansen kunde göras mer till-
gänglig genom gångstråk till Hamntorget och till det nya Ara-
näsområdet.

Skansens parkmiljö

Grönska vid Kungsbackaån

Skansen söderifrån sett ”Sparbankshuset” ramas in av
Stortorgets grönska

Innergårdsmiljö kvarteret Gläd-
jen

Den ”nya” Badhusparken

Innergårdsmiljö kvarteret Ara-
näs

Innergårdsmiljö kvarteret Aranäs
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Expansion och förnyelse,
-Lindens Torg

Lindens Torg är Innerstadens tredje och senast tillkomna torg-
yta. Det anlades så sent som i slutet av 1990-talet.
Trots närheten till Stortorget var detta länge en utkant av In-
nerstaden. Här begränsades Innerstaden nämligen tidigare av
Söderå. Numera är ån delvis kulverterad och över den finner
vi idag Lindens torg.

SSSSStrtrtrtrtraaaaatttttegisk länkegisk länkegisk länkegisk länkegisk länk
Torgets läge, med en fot i Innerstaden och en utanför, är stra-
tegiskt. I och med planeringen av det nya Aranäsområdet, där
det bl.a. skall ske en utökning av skolan samt byggas nya bostä-
der, kommer Lindens Torg att spela en nyckelroll. Genom Lind-
ens Torg knyts de båda stadsdelarna ihop. Detta betyder i sin
tur en genomgående förbindelse av centrumdelarna från Ara-
näsområdet till Kungsmässan.

MMMMMoooooderderderderdern arn arn arn arn arkkkkkitititititekturekturekturekturektur
Arkitektoniskt är Lindens Torg Innerstadens mest moderna
plats. I norr och i öster kantas torget av byggnader tillkomna
under sent 1990-tal, och i dess nordvästra hörn är ännu en
byggnad under uppförande som beräknas vara klar i oktober
2003.
Vid nybyggnation har man försökt anpassa arkitekturen och
formspråket efter den omgivande bebyggelsen. I Innerstadens
fall består denna av småskalig äldre trähusbebyggelse. Flera av
de nya byggnaderna har därför klätts med ljust målade fasader
av trä eller puts samt försetts med sadeltak täckta med röda
tegelpannor. Det förekommer även moderna tolkningar av
Innerstadens hörntorn.

Hörnhus i sydväst

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
3.3.3.3.3. K K K K Karararararaktäraktäraktäraktäraktär
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KKKKKungsbackungsbackungsbackungsbackungsbacka Aa Aa Aa Aa Arrrrrkkkkkitititititekturekturekturekturekturprprprprprisisisisis
Torgets angränsande byggnad i öster, ett affärs- och kontors-
hus uppfört 1997, är utmärkt med Kungsbacka Arkitekturpris.
Motiveringen löd ”Byggnaden har genom medveten utform-
ning i höjd, detaljer och färg brutits ned från sin stora volym
till att uppfattas som flera mindre byggnader. Med läget öster
om Lindens torg har tonen anslagits som vid fullföljande kom-
mer att ge torget en vacker rumskaraktär. Byggnaden är en
utomordentligt fin komplettering till Innerstadens övriga be-
stånd av trähus”.

TTTTTorororororgggggytanytanytanytanytan
Alla Innerstadens torg har individuellt utformade torgytor.
Lindens Torg är belagd med gatsten, betongsten och kullersten
i varierande form och storlek. I de öppna hörnen av torget
skymtar grönska och träd har planterats i rader mellan parke-
ring och gångytor.

Expansion oExpansion oExpansion oExpansion oExpansion och förch förch förch förch förnnnnnyyyyyelseelseelseelseelse
För Innerstaden innebär Lindens Torg både en expansion utåt
och en arkitektonisk förnyelse. Samtidigt har torgets tillkomst
medfört att Innerstadens ursprungliga gränslinjer, åarna, bru-
tits. För att markera Söderåns historiska värde har dess lopp
där den flyter fram under torget synliggjorts i mark-
beläggningen. Årummet vid sidorna av torget har dock läm-
nats oförändrat. Detta kunde rustas upp till att bli en vacker
närmiljö för torgets besökare.

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
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Pågående bostadsprojekt i nord-
väst

Söderån norrut

Söderån söderut

I hörnen skymtar grönska

Hörnhus i nordost. Arkivbild

Åhlénshuset, -en del av det byggnadskomplex utmärkt
med Kungsbacka Arkitekturpris. Foto K. Sparrings

Samma byggnadeskomplex med torget i förgrunden.
Foto K. Sparrings

Hörnhus i sydväst. Foto
K. Sparrings

Hörnhus i nordväst.
Foto K. Sparrings
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4.  BEBYGGELSE
I detta kapitel beskrivs bebyggelsen i Kungsbacka Innerstad. Byggnads-
utformningen har genom historien styrts av olika krafter och ideal. Varje
byggnadsepok har sina speciella särdrag som präglat den fysiska helheten. Ka-
pitlet är därför indelat i tre underrubriker; Gamla trähus, Bebyggelsen från 1930
och framåt och Nybyggnad. Tanken med kapitlet att ge inspiration och kun-
skap åt dem som har intressen i Kungsbacka Innerstads bebyggelse och dess
utformning. Det kan sporra till att själv vilja se, uppleva och avläsa husen. Att
analysera vilka detaljer som ger byggnaden dess karaktär, hur dessa förhåller
sig till helheten, och huset till sin omgivning.
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4.4.4.4.4. B B B B Bebebebebebyyyyyggelseggelseggelseggelseggelse

Gamla trähus

Kungsbacka Innerstad beskrivs ofta som en gammal trästad.
Detta beror på att mer än hälften av Innerstadens drygt 100
hus är byggda innan 1930, en tid då trä var det övervägande
byggnads- och fasadmaterialet. Utav den äldre bebyggelsen
härstammar dessutom ca 25 hus från tiden innan 1900. Att så
många gamla byggnader finns bevarade och fortfarande präg-
lar Innerstaden är viktigt att uppmärksamma. De utgör en vik-
tig del av Innerstadens historia och identitet.
Under denna rubrik har vi därför sökt att redogöra för några
aspekter rörande Innerstadens äldre bebyggelse, bra att ha vet-
skap om vid om- eller nybyggnation eller som kan vara av all-
mänt intresse.
Inledningsvis visar vi exempel på bebyggelsens utveckling, för
att sedan övergå till några aspekter, karaktäristiska för de flesta
av trähusen i Kungsbacka Innerstad fram till 1930.
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Borgmästarbostaden idag

”Röda stugan”

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
4.4.4.4.4. B B B B Bebebebebebyyyyyggelseggelseggelseggelseggelse

Även Borgmästarbostaden överlevde branden. Här ses
den i bakgrunden på denna bild av Norra Torggatan
från runt år 1910

Före branden

Före branden utgjordes Kungsbacka av en typisk 1700-tals be-
byggelse, en låg och tät bebyggelse i trä. De flesta bostadshus
låg med gavel mot gatan och var, såsom ”Röda stugan” röd-
målade. Gavlarna hade så få fönster som möjligt och gav där-
med ett bättre skydd. Fönstren var relativt små med en när-
mast fyrkantig form.

Trähusens byggnadsepoker

Innan branden låg husen mycket tätt. Tomterna var små och stadsplanen var
organiskt formad. Teckningsförlaga Birger Johanson
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Behmska villan vid Hamntorget

Envåningshus i början av Storgatan

1846-1900

Staden återuppbyggs enligt rutnätsplanen. Dåliga grund-
förhållanden omöjliggjorde stenhus varpå återigen en trästad
med inledningsvis övervägande envåningshus uppstår.
I Innerstaden finns tre envåningshus bevarade från denna tid;
ett hus finns på Södra Torggatan och två byggnader återfinns
på Storgatan.

Höga slanka fönster

Entré på insidan av
inkörsporten eller från går-
den

Enkupigt rött lertegel

Stående eller liggande
träpanel

En tidstypisk gatufasad till en handels- och hantverksgårds manshus

Inkörsport

Västergatan. Bebyggelsen är småskalig och består av en-
våningshus. Intrycket är luftigt. Grönskan från inner-
gårdarna böljar ut mot gatan. Denna är belagd med
kullersten



35

1900-1920

Under den följande tjugoårsperioden anknyter nybyggnatio-
nen stilmässigt till den äldre bebyggelsen, oftast med enklare
fasadartikulering.

Som inledning till en senare allt vanligare utökning till två vå-
ningsplan förseddes några byggnader med frontespisar.

Ett tidigt exempel från perioden är ”Cassels modehus” från
1902. Huset skiljde sig vid uppförandet på många sätt från
andra nybyggnader. Dels uppfördes det redan från början i två
våningar, dels förseddes det med hörntorn och med plåt/skif-
fertak istället för tegelpannor. Denna utformning blev sedan
allt vanligare.

 I slutet av Kyrkogatan befinner sig detta lilla hus, byggt
som envåningshus före år 1900 och senare utökat med
frontespis

Fastighet med frontespis vid Västergatan. Arkivbild

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
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Aranäsbiografen i hörnet Vallgatan/Kyrkogatan bygg-
des år 1919 av Allan Berglund. Han ansvarade även
för Kyrkskolans på- och utbyggnad år 1924. Arkivbild

Liggande träpanel

Skiffer/plåt

Små nätta takkupor

Spegeldörrar
Hörntorn

Höga slanka fönster

Hörntorn

”Cassels modehus”. Huset uppfördes 1902 som bostads- och affärshus.  Arkiv-
ritningar

Frontespis
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Hörnet Storgatan/Norra Torggatan

Den påbyggda Kyrkskolan

Kyrkskolan innan den byggdes på en våning

1920-1930

De flesta befintliga fastigheter utökades på 1920-talet med en
andra våning. Gatufasader anpassades i markplan efter butiks-
inrättningar, varvid större fönsteröppningar och en separat entré
krävdes.

Det uppfördes även nya byggnader, som då direkt fick flera
våningar. Stilmässigt harmoniserade dessa med den äldre be-
byggelsen. Fortfarande byggde man i trä och fasaderna kläddes
med träpanel. Vanligt var att man artikulerade fasaden genom
att ha exempelvis liggande panel i underdelen och stående
locklistpanel i den övre delen eller tvärtom.

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
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Fjällpanel

Locklistpanel

Gördelgesims

Lisen

Små nätta
takkupor

Plåttak

Höga slanka
fönsterOxögefönster

Södra gavelfasaden på en byggnad i hörnet Västergatan/Norra Torggatan. Huset
uppfördes 1929. Arkivritningar
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Trähusens utformning

Volym och läge

Äldre byggnader har oftast en enkel samlad volym, med en
rektangulär planform. De har enkla huskroppar med tydliga
långsidor och gavlar och är täckta med sadeltak med en ganska
låg takvinkel. Husen placerades enligt rutnätsplanen i gräns
mot gatan. När hus revs eller byggdes på en våning strävade
man efter en sammanbyggd front mot gatan.

AAAAAtt tänktt tänktt tänktt tänktt tänka på vid omba på vid omba på vid omba på vid omba på vid ombyyyyyggnadggnadggnadggnadggnad
Detaljplaner fastställer antalet våningar och byggnadshöjden.
Möjligheterna till en naturlig anpassning av nya hus bestäms
på programstadiet, dvs. när husens innehåll och storlek be-
stäms.
Sammanbyggda kvarter bör inte eftersträvas generellt. Slutna
kvarter är ett huvuddrag hos det äldre bebyggelsemönstret,
men kvarteren karaktäriseras även av mer eller mindre stora
avstånd mellan husen och av portar och plank, som ger varia-
tion och möjlighet till inblickar på gårdarna.Hus i olika skala; -ett karaktäristiskt

drag i Innerstaden

Husen i Storgatans norra del visar upp en sammanbyggd front mot gatan

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
4.4.4.4.4. B B B B Bebebebebebyyyyyggelseggelseggelseggelseggelse
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Fasader

I den lågskaliga bebyggelsen i Innerstaden var trä det allmänna
byggnads- och fasadmaterialet. Bostadshus och handels- och
hantverksgårdar var under 1800-talet vanligen strukna med
ljusa linoljefärger med vitt, grått, blått eller gult som
dominanter. Oftast var endast fasaden utmed gatan struken
med oljefärg medan gårdssidan och uthusen var strukna med
Falu rödfärg.

Träpanelade husfasader var vanliga ändå fram till 1930-talet
även på flerfamiljshus i två plan.

Tre typer av träpanel förekommer, stående, liggande och en
kombination av båda dessa. Den liggande panelen är vanligast.
Profileringar och fasningar av panelbrädor och lister gör den
äldre panelarkitekturens detaljer mjuka i konturerna. Äldre
locklistpanel har även ofta varierande storlek på underbrädorna,
då man på den tiden utnyttjade hela trädstammens diameter.
De smäckra locklisterna gav den ljusa fasaden en vacker skugg-
ning och poängterade det lätta, resliga uttrycket.

AAAAAtt tänktt tänktt tänktt tänktt tänka på vid omba på vid omba på vid omba på vid omba på vid ombyyyyyggnadggnadggnadggnadggnad
Befintliga äldre träpaneler med detaljer bör behållas. Endast
skadade delar bör bytas ut och då mot nya med samma utse-
ende. Målning bör utföras med täckfärg i milda, ljusa kulörer.
Tilläggsisolering var en vanlig åtgärd under 1980-talet. Utvän-
dig tilläggsisolering innebär i allmänhet att det som bedöms
värdefullt i exteriören försvinner. Om en utvändig isolering
inte ska få svåra verkningar måste träpanel, fönster, takfot och
sockel flyttas ut. Den bästa lösningen är därför ofta invändig
tilläggsisolering. I många fall kan en ordentlig tätning av väg-
gar och fönster vara tillräckligt.

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
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De äldre husens övre våningsplan är ofta i mer ur-
sprungligt skick än bottenvåningen, där flertalet
ombyggnationer gjorts för att anpassas till nya lokal-
behov
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Äldre bebyggelse;  Exempel på den vanligast förekom-
mande fasadpanelen i Innerstaden

Renovering; Mindre lyckat exempel. Av kostnadsskäl
har istället för underbrädor stora playwoodskivor an-
vänts. Exempel ovan och i mitten från Göteborg

Gott exempel. Trots utformningen av nya dörrar och
skyltfönster på ”Sparbankshuset” är fasaden välbehål-
len, då endast små ingrepp gjorts

Mindre lyckat exempel. Det vänstra huset har tilläggs-
isolerats. Panelen har därför förskjutits mer än 10 cm
varpå stora skuggor bildas mot den undre våningen
och i fönstren, som nu sitter djupare inne i byggnaden

Exempel på god nybyggnad vid Hamntorget. Byggna-
den har genom sin form och sitt materialval anpassats
till omkringliggande bebyggelse. Ändå har den ett mo-
dernt uttryck. Arkivbild

Exempel på fint anpassad nybyggnad i den äldre be-
byggelsen. Dessa hus vid Lindens Torg, varierar i sin
skala och utformning för att passa in i den övriga stads-
bilden

Ny bebyggelse;  Fasadmaterialet bör passa väl mot de
äldre husens träpanel. Exemplet ovan på Kyrkogatan
är putsat, men harmoniserar likväl med omgivningen
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Tak

Taken var oftast utformade som sadeltak med en låg vinkel.
Takmaterialet var,  från och med 1700-talets senare decennier
och framåt, vanligtvis enkupigt rött lertegel. Numera förekom-
mer även takplåt eller nyare tegelvarianter.

AAAAAtt tänktt tänktt tänktt tänktt tänka på vid omba på vid omba på vid omba på vid omba på vid ombyyyyyggnadggnadggnadggnadggnad
Den ursprungliga taktäckningen, vanligtvis rött lertegel, bör
behållas. Vindskivor och andra detaljer bör konstrueras lika de
ursprungliga. Nya takfönster och takkupor bör endast tillåtas i
begränsad omfattning och då mot gårdarna.

Lyckad takombyggnad. Detta hus i hörnet Norra Torg-
gatan/Västergatan har fått ett utökat antal takkupor
som liknar de gamla i form och storlek. Husets symme-
tri har ej störts och byggnaden ger fortfarande ett har-
moniskt intryck

Stora kupor dominerar taket. Takfoten skjuter ut kraf-
tigt emellanåt och är  därmed mycket skuggbildande
och ger ett tungt intryck. Exempel från Norra Torg-
gatanDe små tomterna ger upphov till byggnader i olika skala och med olika takfots-

nivå, utformning och material

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
4.4.4.4.4. B B B B Bebebebebebyyyyyggelseggelseggelseggelseggelse
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Fönster

Fönstren i den äldre bebyggelsen varierar i sitt utseende. Mes-
tadels är de höga och slanka. Det finns dels fönster med en
mittpost och med en spröjs som delar in fönstret i 4 rutor, dels
fönster med två spröjsar som delar in det i sex rutor. En annan
vanlig typ är fönster med både mittpost och tvärpost, vilket
indelar fönstret i två större rektangulära och två mindre kva-
dratiska rutor.

AAAAAtt tänktt tänktt tänktt tänktt tänka på vid omba på vid omba på vid omba på vid omba på vid ombyyyyyggnadggnadggnadggnadggnad
Fönstrens form och placering är ytterst viktiga för byggnadens
utseende. I Kungsbacka Innerstad förekommer mest höga och
slanka fönster i den äldre bebyggelsen. I många fall är det för-
delaktigt att reparera och måla om de befintliga äldre fönstren,
som oftast visat sig vara av mycket god kvalitet. Om man ändå
vill byta ut dem är det viktigt att dimensioner, traditionell sido-
hängning och spröjsindelning behålls. Ändring av fönster-
öppningen bör undvikas. Det blir dessutom oftast billigare att
specialbeställa ett nytt fönster än att bygga om till standard-
mått.

Kyrskolans fönster är välbevarade

Fönstren till höger är utbytta mot nya enkla fönster.
Avsaknaden av mittpost och spröjs ger byggnaden ett
helt annat intryck än de ursprungliga fönstren. Exem-
pel från Göteborg

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
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42

Entréer, portar och plank

I äldre stadsbyggande strävade man alltid att bygga först och
främst mot gatan. Tomma tomter och trädgårdsmark inhägna-
des med plank. Detta skapade ett speciellt slutet gaturum.
Inkörsportar placerades i mitten av husets långsida eller när-
mast ena gaveln. Handelshusen hade i regel en entré mot ga-
tan. Entréer låg annars inom inkörsporten eller på gårdssidan.
Gården nåddes antingen genom en inkörsport eller genom
mellanrummet mellan husen.
Ytterdörrarna kunde vara av ramkonstruktion med fyllningar
eller plankdörrar med klädsel av profilerade brädor.

AAAAAtt tänktt tänktt tänktt tänktt tänka på vid omba på vid omba på vid omba på vid omba på vid ombyyyyyggnadggnadggnadggnadggnad
Ursprunglig utformning och materialbehandling bör behållas.
Där det sammanbyggda mönstret idag är brutet med ”hål” i
kvarteren för exempelvis parkering kunde dessa tätas med plank
och lämplig vegetation. Kvarteren mot åarna kunde dock ha
en mer öppen trädgårdskaraktär.

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
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Luckor mellan husen doldes med dörrförsedda plank, varigenom kunde gården nås

De äldre portarna var offentliga och
välgjorda. Denna dörrs enkelhet och
avsaknad av dörrfoder påminner sna-
rare om en bakdörr och passar min-
dre bra på en av stadens huvud-
affärsgator

En väbevarad port på Storgatan 1.
Spegeldörrar var vanligt förekom-
mande
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Belysning

I och med att Kungsbacka elektrifierades år 1914 byttes all
gatu- och husbelysning ut. Därmed uppstod ett blandat utse-
ende på belysningens utformning. I Innerstaden förekommer
både belysning som anknyter vid de tidigare lyktornas utse-
ende, samt ny modern anpassad efter elektriskt ljus.

AAAAAtt tänktt tänktt tänktt tänktt tänka på vid omba på vid omba på vid omba på vid omba på vid ombyyyyyggnadggnadggnadggnadggnad
Belysningen bör underordna sig bebyggelsen. Vid utbyte eller
tillkomst av ny belysning är det viktigt att utformning, storlek
och materialval anknyter till fasadens uttryck. Ljuskällan bör
ge ett varmt och ej alltför starkt sken.

Vid en renovering förseddes Sparbankshuset med denna tidstypiska belys-
ning

Lyckad kombination av äldre arki-
tektur och modern belysning. Lam-
pans utformning och material stäm-
mer med byggnadens arkitektoniska
språk

Undermålig kombination. Lampans
plastmaterial och form verkar främ-
mande i kombination med trä-
arkitektur
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Skyltar

Skyltningen uppstod genom att köpmän och hantverkare
hängde ut prov på sina varor utanför bodar och verkstäder.
Detta övergick sedan till att fasta symboler hängdes ut på smidda
järnarmar från husen.

AAAAAtt tänktt tänktt tänktt tänktt tänka på vid omba på vid omba på vid omba på vid omba på vid ombyyyyyggnadggnadggnadggnadggnad
Senare tiders reklamskyltar är ofta dominerande i gatubilden
och passar dåligt ihop med den äldre bebyggelsen. Nya skyltar
bör helst anknyta till de traditionella hängskyltarna som är gan-
ska små och placeras vinkelrät mot fasaden. Måttfullhet i stor-
lek och färg bör iakttagas.

Gammal och ny skyltning

Vid renoveringen av Sparbankshuset
förseddes det med ett skyltsystem som
passar väl mot Innerstadens övriga
skyltbild
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Hörntorn

De hörntorn som kommit att bli något av en symbol för Kungs-
backa tillkom i de flesta fall under 1920-talet i samband med
att husen byggdes på en våning. Främst tornpryddes husen
runt Stortorget. Hur denna ”trend” uppstod är inte helt sä-
kert, men troligt är att Casselshuset, som byggdes 1902, var
banbrytande med sina två hörntorn.

AAAAAtt tänktt tänktt tänktt tänktt tänka på vid omba på vid omba på vid omba på vid omba på vid ombyyyyyggnadggnadggnadggnadggnad
Gemensamt för samtliga av de äldre hörntornen är den smäckra
utformningen. Tornens storlek förhåller sig väl till byggnadens
övriga volym. Konstruktionen och fasaden utfördes i trä och
var ofta dekorerad. Fönstren var höga och smala, ibland konst-
närligt utformade. Interiört blev tornet ett vackert komple-
ment till rummet innanför. Det var sällan isolerat.
Med dagens värmetekniska krav är det det svårt att bygga hörn-
torn med samma smäckra utformning. Tornen ger lätt ett för
tungt intryck. I de flesta fall kan det därför vid om- eller ny-
byggnation snarare vara lämpligt att avstå från hörntorn eller
utforma byggnaden med ett fasat hörn.

”Stenlundska fastigheten” i hörnet Södra Torggatan/Storgatan

Hörnet på denna nya byggnad vid
Lindens Torg är fasat. Så artikule-
ras fasaden och huset verkar inbju-
dande

Gammalt hörntorn nordväst om
Stortorget
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1930-40-talet

Funktionalismen karaktäriseras bl. a. av slätputsade fasader i
en vit eller svagt gul nyans. De saknar ofta helt ornament eller
omfattningar runt fönster eller portar. Andra delar av fasaderna
är också ljusa, det gäller även balkongernas räcken och fronter.
En avvikande färg, t.ex. dovt grågrön kan förekomma.
Portar av trä är fernissade. Sockeln betonas ej. Taket är ofta
plant utan takfot och syns då inte från gatan. Plåt i fönster-
bleck och stuprör är målade i fasadfärg.
Den horisontella formen understryks av fönsterband i liv med
fasaden, samt långa balkonger. Balkongerna går ofta över hörn.
Vanligt är en rundad balkongfront bestående av mjukt, fin-
veckad korrugerad plåt som är jämnt vågformad.

Byggnadsepoker från 1930 och
framåt

På 1930-40-talet började nybyggnationen visa tecken på ett ar-
kitektoniskt nytänkande. Från och med nu kan man skönja
punktvisa avsteg från den tidigare relativt enhetliga bebyggel-
sen i Innerstaden. Under denna rubrik redogörs i korta drag de
olika byggnadsepokerna 1930-2000-talet.

Ett tydligt exempel på en byggnad
uppförd i funktionalistisk stil. Hör-
net Kyrkogatan/Nygatan

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
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1950-talet

På 1950-talet började kommunen ändra karaktär med en ökad
tillväxt. Den mesta nybyggnationen sker dock utanför Inner-
staden. Förutom tillkomsten av något enstaka flerbostadshus
sker här under denna tid mestadels mindre ingrepp såsom fasad-
förändringar. En del hus kläddes med eternit. ”Behmska” vill-
ans träpanel byttes ut mot fasadtegel, varvid en del av husets
ursprungliga karaktär gick förlorad. Många hus vitmålades.

Bostadshus på Kyrkogatan. Arkiv-
bild

1960-70-talet

Under 1960- och 70-talen expanderade kommunen kraftigt.
Detta till trots skonades Kungsbacka Innerstad, till skillnad
från många andra svenska städer under denna tid, från en om-
fattande centrumomdaning. Det revs dock en hel del byggna-
der under perioden. Andra ödelades av bränder. Här uppför-
des istället tidstypisk bebyggelse. Utmärkande för samtliga bygg-
nader är att de vid uppförandet skiljde sig både i form och färg
från omkringliggande fastigheter. Kontrasterande mot de an-
nars  övervägande träfasaderna kläddes  de nya byggnaderna i
gult eller mörkrött tegel, ibland med inslag av lackerad plåt.
Taken var platta utav plåt eller takpapp. Formen var strikt utan
större nyanseringar och med raka fönsterrader. Byggnaderna
skiljde sig från omkringliggande fastigheter  även i storlek, då
de i vissa fall ersatte hela kvarters ursprungliga bebyggelse.

Kvarteret Kronan uppfördes 1964.
Bild tagen från Västergatan

Affärs-och kontorshus på Södra
Torggatan, uppfört 1965. Arkivbild

Bostadshus på Storgatan. Arkivbild
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1980-talet

Byggnader tillkomna under 1980-talet har ofta kraftiga val-
made tak med grova takfötter. Burspråk, vindskupor och bal-
konger är ofta stora i förhållande till huvudbyggnadens volym
varpå dessa hus kan ge ett tyngre intryck än den gamla bebyg-
gelsen. Man började använda starkare färger och pasteller.
Fönstren var ofta vitmålade samt i vissa fall försedda med lös-
tagbar spröjs. Många äldre hus renoverades och tilläggsisolera-
des  varpå deras utseende kraftigt ändrades.

Tidigt 1990-tal

Då många byggnader renoverades  och/eller tilläggsisolerades
under 1980-talet märks under 1990-talets början istället
nybyggnationer. Dessa förseddes i vissa fall med putsade fasa-
der, något som knappt förekommit sedan funktionalismen. De
nya husen sträckte sig ofta över mer än en tomt, vilket resulte-
rade i en markant volymskillnad gentemot den äldre bebyggel-
sen. Fönster, dörrar, balkonger och detaljer utfördes ofta i plast-
material eller i lackad stål eller plåt, ibland i färglada nyanser.
Taket belades med plåt eller tegelpannor.

Tilläggsisolerat äldre hus vid Stor-
torget. Arkivbild

Tilläggsisolerat äldre hus vid
Västergatan.

Stora delar av kvarteret Norrbro ät
byggt under 1990-talet. Arkivbild

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
4.4.4.4.4. B B B B Bebebebebebyyyyyggelseggelseggelseggelseggelse

Tidigt 1990-tal. hörnet Södra Torg-
gatan/Västergatan
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Åhlenshuset vid Lindens Torg. Foto
K. Sparrings

1990-talets senare hälft

Intresset för att vid nybyggnation anpassa arkitekturen och
formspråket efter omgivningen ökar nämnvärt under den se-
nare hälften av 1990-talet. De flesta byggnader kläs återigen i
ljust målade fasader av trä eller puts samt förses med sadeltak
täckta med röda tegelpannor. Man har även i vissa fall åter-
upptagit traditionen med hörntorn.

Lantmäteriet vid Hamntorget.
Arkivbild
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Nybyggnad

Tidigare i kapitlet nämns att Innerstadens husbestånd utgörs
till mer än hälften av äldre trähus. Den höga åldern och bris-
tande underhåll har i vissa fall lett till att en del av dessa hus
befinner sig i dåligt skick.
I första hand blir en renovering aktuell. En annan möjlighet
kan vara en varsam om- eller tillbyggnad.

Skulle ingen av ovanstående lösningar vara möjlig, kan det bli
aktuellt med en nybyggnad.

Sättet att utforma nybyggnationer i gamla stadskärnor brukar
diskuteras livligt. I verkligheten förekommer allt ifrån rena
pastischer (imitationer) till ultramoderna byggnader. En bra
form av inpassning av nya hus bland gamla är ta upp vissa
element och karaktärsdrag från det gamla men göra detaljerna
efter dagens tekniska förutsättningar. Denna metod brukar ge
byggnader som utseendemässigt står på egna ben och samti-
digt väl inordnar sig i den äldre trähusbebyggelsen. Element
som är viktiga att ta upp är den omgivande bebyggelsens skala,
slutenheten mot gatan, hushöjderna, taklutningarna, fasad- och
takmaterialen, fönstersättningen och färgsättningen. Omsor-
gen om väl genomarbetade detaljer är också av mycket stor
vikt.
Mot denna bakgrund föreslås inga särskilda regler för utform-
ningen av nya hus utan istället bara krav på en omsorgsfull
projektering och redovisning. Varje nytt hus skall berika och
försköna Innerstaden.

Exempel på fint anpassad nybyggnad i den äldre be-
byggelsen. Husen, som befinner sig vid Lindens Torg,
varierar i sin skala och utformning för att passa in i
den övriga stadsbilden. Foto K. Sparrings

Karaktärisering av Kungsbacka Innerstad
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Exempel från 1960-talet. Här har man endast följt
sin tids stilideal, utan att ta hänsyn till den miljö hu-
set befinner sig i
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5. HISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER

Efter en översiktlig inventering i samråd med kommunantikvarien
och Plan och Bygg har några särskilt värdefulla byggnader identifie-
rats. Vid förändring av dessa byggnader bör särskild hänsyn tas till de
befintliga karaktärsdragen.
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Alania 8-10
Bostads- och affärshus

Norrbro 4
Bostadshus

Alania 7
Bostads- och affärshus

Alania 13
Bostads- och affärshus

Tullen 9
Kontors- och affärshus

Tullen 8
Affärshus

Tullen 8, ”Gamla Gästis”
Kontors- , bostads- och affärshus

Tullen 8
Kontors- , bostads- och affärshus

Tullen 6
Bostads- och affärshus

Tullen 9
Kontors- och affärshus

Aranäs 9
Caféverksamhet, kontor

Aranäs 12
Bostads- och förrådshus

Aranäs 16, ”Röda stugan”
Affärshus

Aranäs 12
Bostads- och affärshus

Linden 13, ”Borgmästarbostaden”
Bostadshus

Linden 13
Kontors-  och bostadshus

Facklan 9
Kyrkskolan

Facklan 2
Kyrkan

Banken 11
Affärshus

Banken 12
Kontors- och affärshus, krog
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Banken 3
Kontors- och affärshus

Banken 13, ”Stenlundska fastig-
heten”
Affärs- och bostadshus

Banken 13
”Stenlundska fastighetens” bak-
gård

Banken 7, ”Sparbankshuset”
Kontors- och affärshus

Fisken 4, ”Swahns villa”
Bostadshus

Fisken 4, ”Swahns chaufförs-
bostad”
Affärs- och kontorshus

Fisken 6
Bostadshus

Glädjen 3, ” Behmska villan”
Bostads- och kontorshus

Hamnen 6
Restaurant

Kungsbacka 3:21
Församlingshem

Glädjen 8
Affärs- och bostadshus

Glädjen 11
Affärshus

Glädjen 11
För 1960-talet tidstypiskt
Affärs- och kontorshus

Centralen 9
Affärs- och bostadshus

Centralen 6
Affärs- och bostadshus

Söderbro 10
Affärs- , kontors- och bostadshus

Söderbro 10
Tryckeri med ovanligt välbevarad
interiör

Söderbro 10
”Garveriet”
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Slutord

Kungsbacka Innerstads karaktär är präglad av många olika fak-
torer. Återuppbyggnaden enligt rutnätsplanen1846 har lett till
en sammanhållen och tidsenlig träbebyggelse. Åarna har ut-
gjort en fysisk begränsning och på så sätt medfört att Innerstad-
ens bebyggelseområde förblivit koncentrerat.

Detta koncentrerade innerstadsområde hyser många olika mil-
jöer med olika särdrag och kvaliteter. Tillsammans utgör mil-
jöerna viktiga byggstenar i stadens identitet. Det är viktigt att
framhäva att då Innerstaden är relativt liten, är alla dessa mil-
jöer ytterst viktiga för helhetsintrycket.

Således kan även små förändringar i miljöerna ha stora effekter
på Innerstadens karaktär. Denna präglas idag främst av den
bevarade äldre trähusbebyggelsen. För att det fåtal miljöer med
ett genuint trähusbestånd som fortfarande finns kvar inte ska
gå förlorat kan följande aspekter för Innerstadens utveckling
urskiljas;

·  Att anpassa om-, till- och nybyggnader till den omgivande små-
skaliga trästaden
Element som är viktiga att ta upp är skalan, slutenheten mot
gatan, hushöjden, taklutningar, fasad- och takmaterial,
fönstersättningen och färgsättningen

·  Att utformningen av om-, till- och nybyggnader skall vara väl
genomtänkt
De äldre trähusen är ofta omsorgsfullt utförda. Väl genomar-
betade detaljer är därför av mycket stor vikt

En annan viktig aspekt vid framtida planering är att möjligöra
en ökad vitalisering av Innerstaden. Målet skulle således vara
såväl bevarande av den äldre bebyggelsen som önskvärd ut-
veckling av funktioner i Innerstaden. Funktionerna skall skapa
dels stadsmässighet, dels förutsättningar för ett aktivt liv för
människor i alla åldrar i ett väl sammanhängande stadscentrum.
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