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BAKGRUND

Västra Villastaden är en av de äldre stadsdelarna i Kungsbacka. 
Stadsdelen är relativt homogen och väl sammanhållen med 
stora byggnadsvolymer, mycket luft och uppvuxen vegetation. 
Karaktären är tidstypisk och utgör en trevlig boendemiljö som 
är värd att bevara.

Denna karaktärisering beskriver karaktärsdragen i Västra Vil-
lastaden. Här finns riktlinjer för utformning av tillbyggnader 
och andra förändringar på fastigheterna. Riktlinjerna behand-
lar det som är viktigt för att områdets helhetsmiljö ska bevaras 
och utvecklas på ett positivt sätt. 

Nämnden för plan och bygg har en viktig uppgift som för-
medlare av god byggnadskultur. Riktlinjerna i karaktärise-
ringen klargör kommunens ställningstagande vid tolkning av 
gällande planer och PBL. Därför fungerar karaktäriseringen 
även som ett stöd vid bygglovgivning. 

Västra Villastaden (markerat med rött på kartan) är en stadsdel som gränsar 
till innerstaden och Kungsbackaån i centrala Kungsbacka.Västra Villastaden 

är ett väl samman-
hållet område med 
stora byggnadsvo-
lymer, mycket luft 
och uppvuxen veg-
etation.
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PLAN- OCH BYGGLAGEN, PBL

PBL reglerar vilka förändringar på hus som kräver bygglov, 
samt hur förändringarna får göras. Varför måste då det vi byg-
ger på våra egna fastigheter regleras? Det finns flera skäl. La-
gen är ett skydd för alla fastighetsägare så att grannar inte kan 
uppföra eller förändra byggnader på sina fastigheter så att det 
blir en uppenbar olägenhet andra. Men lagen är inte bara till 
för grannsämjan, den är också till för att skydda hus och mil-
jöer. Målet är att skapa goda boendemiljöer. Alla hus har en 
historisk anknytning vilket exempelvis kan innebära att husen 
är byggda i en stil typisk för tidsepoken. För att veta hur husen 
kan förändras utan att man bryter den historiska länken måste 
man ha kunskap om husens arkitektur och den miljö de är 
byggda i. Denna kunskap finns hos de olika tjänstemän som 
jobbar med bygglovfrågor. 

För tillämpningen av PBL tar Kungsbacka kommun fram ar-
kitekturprogram, till exempel denna karaktärisering, som be-
skriver karaktären i olika områden och bedömer vilka värden 
som finns att ta hänsyn till.

Utdrag ur PBL

Kap 3 §10 Ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att 
byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga in-
tressen tas tillvara.

Kap 3 §12 Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som 
ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvan-
skas. 

Kap 3 §13 Byggnaders yttre ska hållas i vårdat skick. Underhållet 
ska anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt samt till omgivningens 
karaktär. 
Byggnader som avses i §12 ska underhållas så att deras särart 
bevaras.

Jordbruksbygd

Ramprogram för kommunens bebyggelse med karaktäriseringar av de 
viktigaste bebyggelsemiljöerna:

Centalorten
Kommundels-
centra

Kustnära
bebyggelse

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

Östra 
kommun-
delarna t ex 
Håfors
Hjälmared
Alafors

Innerstaden
bebyggelse-
områden från 
olika epoker

Vassbäck 
Gottskär
Lerkil
V. Hagen 
Särö 

Ramprogrammet samt flera av dessa karaktäriseringar finns tillgängliga på 
förvaltningen för Plan & Bygg i Kungsbacka kommun.

Fakta
Bakgrunden till arbetet med Arkitekturprogrammet är 
ändringar i Plan- och bygglagen tillkomna 1999 i syfte att 
stärka estetiska värden inom byggnadsbeståndet. Lagför-
ändringen anses inte ensam kunna värna estetiska värden 
och därför behöver, enligt regeringspropositioner antagna 
av riksdagen (1996/97:3 och 1997/97:17), preciserade doku-
ment tas fram i kommunerna. Arkitekturprogrammet är ett 
sådant dokument.
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Bestämmelser i Västra Villastaden

Detaljplanen
En detaljplan reglerar vad som får byggas i ett område. De-
taljplaner finns inte överallt men nästan alltid i tätbebyggda 
områden. 

Detaljplanen i Västra Villastaden tillåter byggnader på högst 
en femtedel av tomtens yta men trots att byggnaderna är stora 
upptar de i de flesta fall inte mer än en dryg tiondel av tom-
ten. Om de generösa byggrätterna utnyttjades till fullo skulle 
området bli tätt och karaktären skulle förändras helt.

Vidare tillåter detaljplanen över Västra Villastaden endast en 
huvudbyggnad och den ska läggas minst 6 m från grannfastig-
het och vara högst 11 m bred. Mellan gatan och huset finns 
en förgårdsmark på fem meter som ej får bebyggas. Nästan 
alla hus i området ligger längs med denna bestämmelselinje. 
Fastigheten är ämnad för bostadsändamål, men garage samt 
lokaler för handels- och hantverksändamål får inredas i den 
utsträckning byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.

Fastighetsplanen
En fastighetsplan (f d tomtindelning) gäller parallellt med de-
taljplanen. Enligt den fastighetsplan som gäller för Västra Vil-
lastaden är det ej tillåtet att dela fastigheterna.

Utsnitt ur detaljplanen. Här ser man att husen ligger på samma linje utmed förgårdsmarken 
som är ”prickad” vilket betyder att den ej får bebyggas.
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HISTORIA

Västra Villastaden började planeras redan 192�-29. Men över-
tagandet av tomtmarkerna drog ut på tiden och antalet tomt-
spekulanter växte. Den första stadsplanen över Västra Villa-
staden antogs år 1930. Stadsplaneidealen var då det öppna 
rummet med rymd, luftighet och ljus och ledord för boendet 
var hygieniskt och praktiskt. Kvarteren skulle planeras som 
helheter och inte efter tomtgränser. Det märks bland annat på 
att husen är placerade efter samma linje mot gatan till skillnad 
från det lite äldre Östra Villastaden.

Idéer om trädgårsstaden är synliga i området. De karaktärise-
ras bland annat av tydliga gaturum med träd och buskar och 
ibland hus i gatuliv. Smal förgårdsmark mot gatan är också 
vanligt i trädgårdsstäder. 

Under mitten av 1930-talet började området bebyggas. Det 
var tomterna utefter Sjöallén och Skogsallén upp mot Furuga-
tan, som bebyggdes först. Utbyggnaden fortsatte sedan söde-
rut och västerut. En stor del av husen är byggda under 1930 
och 40-talen. Detaljplanen upprättades först 1949. Under an-
dra världskriget avstannade byggandet för att sedan återupptas 
och området var i princip utbyggt redan i början av det tidiga 
50-talet, bortsett från kvarteret Storken. 

Två av villorna är byggda i konsekvent funktionalistisk stil med 
geometriskt distinkta former. De har slätputsade vita fasader, 
platta tak, långa fönsterband och stora solaltaner. Dörrarna 
är i fernissat trä. Motsvarande karaktärsdrag finns i åtskilliga 
andra villor i området. På ett stort antal villor är träpanelen 
påbyggd i efterhand, utanpå den putsade faasaden. 

Dessa villor, som är byggda i konsekvent funktionalistisk 
stil, är särskilt omnämnda i kulturmiljövårdsprogrammet.
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RIKTLINJER

Västra Villastaden är, trots ombyggnader och andra föränd-
ringar genom åren, ett område som uppvisar stor homogenitet 
och tydliga spår av funktionalismens idéer. Området är en del 
av årsringarna man kan utläsa i Kungsbacka och som vi vill 
kunna se även i framtiden.

På följande sidor finns beskrivningar av de olika bestånds-
delarna i området (gata, tomt, hus, tillbyggnad och komple-
mentbyggnad) samt riktlinjer för hur dessa ska behandlas för 
att ursprunget inte ska suddas ut. 

På årsringarna i Kungsbacka ser man tydligt att staden vuxit 
mycket de senaste decennierna. Västra Villastaden tillhör de 
lite äldre delarna. Området som denna karaktärisering be-
skriver är inringat med rött.

Det är inte troligt att hus kommer att rivas 
för att ersättas av nya i stor utsträckning. 
Därför är riktlinjerna mest aktuella när de 
handlar om komplementbyggnader och 
förändringar på befintliga hus. 
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Gaturummet och byggnaders placering

Gaturummet är kanske det mest signifikanta i Västra Villasta-
den och det som ger utomstående en bild av området. Därför 
är det viktigt att särskilt värna om gaturummets utformning. 

Husen ligger på linje vid förgårdsmarken med långsidan mot 
gatan vilket skapar ett sammanhållet gaturum trots att gatan 
egentligen är ganska bred. 

Huvudbyggnaden ska enligt detaljplanen ligga minst sex me-
ter från gräns till grannfastighet vilket följs relativt konsekvent 
då det i många fall är precis tolv meter mellan husen. 

I allmänhet är inga hus orienterade mot tvärgatorna eftersom 
längden på dessa gator motsvarar endast två tomter som syns 
på kartan nedan. (Se även snitt.) 

Längden på tvär-
gatorna motsvarar 
endast två tomter. 
Snittet visar två 
tomter mellan ga-
turummen.

Skogsallén är trädplanterad. Cykelvägen går i mitten.

Snitt A-A 0 m 10 m

A

A

30 m20 m

Avgränsningen av tomterna mot gatan är väldigt karaktäristisk 
för området. Låga betongmurar, låga staket och häckar är do-
minerande, ofta i kombination med varandra. Några exempel 
syns på bilderna på motstående sida. Sjöallén och Skogsallén 
är trädplanterade. Höga häckar och plank är ovanligt.

gata trädgårdträdgård för-
gårds-
mark

gata för-
gårds-
mark

för-
gårds-
mark

tvärgata
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Riktlinjer för gaturummet
Huvudbyggnaden ska placeras utefter förgårdsmarkens be-
stämmelselinje. Byggnadens långsida bör ligga mot gatan så 
att sadeltaken hamnar åt samma håll. Precis som är bestämt 
i detaljplanen bör förgården vara fri från garage och komple-
mentbyggnader. Uppställningsplats för bilar bör inte placeras 
precis framför huset, utan bredvid.

Avgränsning mot gatan

Låga avgränsningar mot gatan är viktigt för att behålla den 
goda kontakten mellan hus och gata. Visuellt tillhör förgården 
gaturummet och utformningen är av stort allmänt intresse. 
Låga murar, staket eller häckar är att föredra, gärna i kom-
bination med varandra. Speciellt viktigt är detta framför hu-
set. Murarna ska helst vara av betong och staket och grindar i 
svartmålad järn. Trästaket eller plank hör inte hemma i områ-
det, särskilt inte mot gatan.

Låg mur och järnstaket avgränsar förgården 
mot gatan.

Låg mur och häck avgränsar en trädgård mot gatan.

Alla huvudbyggnader är placerade på förgårdens bestämmelselinje vilket ger 
ett sammanhållet gaturum. Förgården är fri från garage och bilar parkeras  
för det mesta bredvid huset eller på gatan.
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Tomten

På varje tomt finns en stor huvudbyggnad medan komple-
mentbyggnaderna är få och de som finns är i allmänhet små. 
Detta skapar stor rymd och mycket luft på tomterna bakom 
husen. Stor trädgård på baksidan av huset gränsar mot annan 
stor trädgård. Framför huset mot gatan finns en liten förgård   
där det inte är ovanligt med stenbeläggningar av till exempel 
shiffer. 

Vegetation

Vegetationen i Västra Villastaden är gammal och uppvuxen. 
Ut mot gatan finns många stora buskar och träd medan det i 
trädgårdarna är vanligast med fruktträd och lövhäckar. Detta 
bidrar till den luftiga rumskänslan på trädgårdssidan av husen 
och lummigheten i gaturummet. Förhållandet mellan hus och 
trädgård är samspelt och ger intrycket av att husen är inbäd-
dade i grönska. Lövväxter dominerar men det är inte ovanligt 
med vintergröna växter, t ex rododendron och gran. 

Riktlinjer för tomten
I Västra Villastaden finns många siktlinjer in i kvarteren att 
ta hänsyn till. Bebyggelsekomplettering bör vara sparsam och 
höga häckar bör undvikas. Friväxande buskar och gamla shif-
ferbeläggningar är karaktäristiskt för området och passar väl 
in. 

I de stora luftiga trädgårdarna är det vanligt med fruktträd.

Få komplementbyggnader och stora trädgårdar skapar stor rymd på baksidan 
av husen.
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Byggnaden

Villorna har i allmänhet två våningar och ibland en inredd 
vind. Många av dem är tvåfamiljshus med en lägenhet i varje 
våningsplan. Ett par hus är konsekvent funktionalistiska och 
är särskilt omnämnda i kulturmiljövårdsprogrammet. De syns   
även på sidan � i denna karaktärisering. 

Fasaden är på de flesta hus ljus och består av puts eller stå-
ende träpanel. Det är vanligt att putsade fasader klätts med 
träpanel. Taken är sadeltak, utom på de med funkisstil, och är 
täckta av tegel eller slät plåt. 

Husens yttertak är förvånansvärt fria från tillbyggnader som 
takkupor och ventilationsanläggningar. De balkonger som 
finns är små och nätta.

Typiskt hus i Västra Villastaden. Två våningar, sadeltak och långsidan 
mot gatan. 

Riktlinjer för byggnaden
I de fall nya hus ersätter gamla rekommenderas två våningar 
med vind och sadeltak.

Material

Fasaden bör vara av träpanel eller puts och taket av slät plåt 
eller taktegel. 

Kulör

Ljusa kulörer passar väl in i den tidsepok området är byggt 
under, men även mustigare kulörer finns representerade.

Ljusa kulörer på 
husen passar bra i 
Västra Villastaden. 
En del lite musti-
gare färger fung-
erar också fint.
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Tak och kupor

Ursprungligen hade taken tunna vindskivor och nätta takut-
srång vilket är att eftersträva även när de byts ut eller renove-
ras. När det gälller takkupor är det viktigt att tänka på form 
och proportioner. Var även medveten om att en takkupa kan 
ändra byggnadshöjden. Stilen bör passa med det uttryck hu-
vudbyggnadens har. Även här är det viktigt att tillbyggnaden 
underordnar sig helheten och för det mesta passar en liten 
smäcker kupa bättre in än en stor och klumpig sådan. 

Balkong

Det viktigaste att tänka på när man bygger balkong är att den 
underordnar sig helhetsintrycket av huset på ett tydligt sätt. 
En liten nätt balkong med smala ribbor i trä eller metall pas-
sar väl in i området. Höga stolpar och diagonalställda mönster 
bör undvikas.

Liten balkong som inte gör anspråk på helheten passar väl 
in i området.

Altan

Idag är det väldigt populärt att bygga en större altan till sitt 
hus. Det  man bör tänka på är att altanen inte ligger för högt 
ovan mark. Om den ligger nära markplan är den lättare att 
anpassa till tomten på ett bra sätt och det kräver dessutom 
inte bygglov.

Fönster och dörrar

Vid byte av fönster bör man ta hänsyn till husets karaktär 
och byta till fönster som liknar de ursprungliga. Det vanliga i 
Västra Villastaden är sidhängda tvåluftsbågar utan spröjs. Tre-
luftsbågar är också vanligt.

Om man tilläggsisolerar ett hus på utsidan är det inte ovanligt 
att sockel och fönster hamnar en bit in i fasaden. Fönstren kan 
då uppfattas som utskurna hål istället för en del av fasadytan. 
Tänk på att till exempel flytta ut fönsterna så att de fortfa-
rande sitter i fasadlivet. Detta ger bättre ljus inomhus och en 
trevligare fasad.

I området finns många originaldörrar i fernissat trä. Dessa pas-
sar särskilt bra på de hus med putsad fasad. Ett bra exempel på 
nya garagedörrar i trä syns nedan.

Bra exempel på nya trä-
dörrar som  passar bra in 
i Västra Villastaden.
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Tillbyggnader

Tillbyggnader är ganska vanliga i Västra Villastaden. För det 
mesta handlar det om ett rum med terass på taket, en förläng-
ning av huset på kortsidan eller en utvidgning längs långsi-
dan. 

Riktlinjer för tillbyggnader
Tillbyggnader sker föredragsvis inåt tomten, d v s inte mot 
gatan. I en del fall kan det även fungera med tillbyggnad åt si-
dan, mot grannen, men detta är inte alltid möjligt i detaljpla-
nen. Ofta är det redan precis sex meter till grannfastigheten, 
det minsta tillåtna enligt detaljplanen, eller så är huset redan 
nära elva meter långt, det maximalt tillåtna enligt detaljpla-
nen. Det är viktigt att spara siktlinjer in i kvarteren.

Tillbyggnader ska underordna sig huvudbyggnaden. Det finns 
olika sätt att utforma tillbyggnader så att ”grundformen” ändå 
går att urskilja. Ett sätt kan vara att lämna ett släpp mot hörn 
och tak så att det syns vad som är tillbyggt och vad som är 
ursprungligt.

Utbyggnad i form av vacker glasveranda.

Två exempel på tillbyggnad på lång-
sidan inåt tomten. Det är viktigt 
att huvudbyggnadens ursprungliga Terrasser ovanpå tillbyggnader är ett vanligt inslag i området.
form går att urskilja. Ett släpp mot taket eller hörnet är ett sätt att visa detta.
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Litet dubbelgarage med 
platt lutande tak sam-
spelar väl med huvud-
byggnaden. Vid vinkel på garagets sadeltak håller ned byggnadens höjd.

Litet enkelt garage placerat långt in på tomten underordnar sig 
huvudbyggnaden på ett bra sätt.

Garage och komplementbyggnader

Förutom huvudbyggnaderna är det sparsamt med bebyggelse 
på tomterna i Västra Villastaden. De komplementbyggnader 
som finns är i allmänhet små. De flesta är garage och är place-
rade bredvid huset eller snett bakom, nära tomtgränsen. Ga-
rage finns vanligen inrymt under huset med en brant nedfart 
vilket gör dem svåranvända. 

Riktlinjer för komplementbyggnader
Det är viktigt att komplementbyggnader tydligt underordnas 
huvudbyggnaden till storlek och utformning. Speciellt viktigt 
är detta eftersom komplementbyggnader inte är ett vanligt in-
slag i området.

Platta, lutande tak passar med de tidsepoker som finns repre-
senterade i området. Om sadeltak används bör takvinkeln vara 
så vid som möjligt.

Garage bör läggas vid sidan av huset, med fördel en bit in eller 
nedsänkt en bit så att man kan se över. Små enkla byggnader 
är att föredra, helst enbilsgarage. 
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SLUTORD

Gaturummet i fokus.

- Gaturummet är en viktig del i bevarandet av karaktären i 
Västra Villastaden. En förgårdsremsa och låga avgränsningar 
mot gatan är viktiga faktorer. 

Anpassa förändringar till huvudbyggnaden. 

- Förändringar bör inte bryta mot den arkitektoniska stilen 
som området har utan anpassas i färg och form.

Förändringar bör inte göra anspråk på helhetsintrycket. 

- Komplementbyggnader och detaljer så som balkonger och 
takupor bör underordna sig huvudbyggnaden på ett tydligt 
sätt. 

Mer information.

Tag kontakt med kommunens bygglovavdelning i ett tidigt 
skede när du funderar på att göra ändringar på din fastighet. 
Där kan du få råd om utformning av tillbyggnader, material- 
och färgval mm. Kommunens planavdelning svarar på frågor 
om detaljplanen. 

Telefonnummer till Kungsbacka kommun: 0300-�34000.
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