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Björkris är i ständig utveckling mot att bli en modern 
ny stadsdel i Kungsbacka kommun. Området 
erbjuder en stor bredd av bostäder i olika storlekar i 
en välkomponerad miljö, med närhet till både natur 
och handel.

Materialet Råd och Riktlinjer är utformad för att Ni 
som boende skall bli inspirerade och få information 
hur ni kan forma er yttre miljö så att ni trivs, 
samtidigt som Björkris fortsätter att utvecklas till en 
unik stadsdel med bibehållet stark karaktär.

Detta material är framtaget i samråd mellan 
Kungsbacka kommun Plan och Bygg, Tengbom 
Arkitekter och Tornstaden AB.

 

Inledning
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Enligt Plan- och Bygglagen så har Byggnadsnämnden 
till uppgift att verka för en god byggnadskultur samt 
en god estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö 
i hela Kungsbacka kommun. Man vill genom dialog 
med husägare slå vakt om befintliga kvaliteter och 
utveckla nya arkitektoniska värden. Dessa Råd och 
Riktlinjer för ert område ingår i vårt 
informationsarbete och är en service för att byg-
glovshanteringen för hus i området skall underlättas 
så mycket som möjligt.

Behöver jag bygglov?

Nästan allt byggande påverkar omgivningen. Man 
behöver i regel bygglov för all yttre ombyggnad och 
tillbyggnation. Undantag kan vara låga staket och 
mindre skärmtak, under vissa 
förutsättningar. För mer information kan ni besöka 
www.kungsbacka.se/byggabo. Kontakta alltid 
bygglovsavdelningen vid oklarheter.
 

Detaljplan

Detaljplanen är ett juridiskt dokument som talar om 
vad och hur du får bygga. I nya detaljplaner är det 
extra viktigt att följa detaljplanens bestämmelser. 
Om du följer bestämmelserna så behöver grannar 
inte tillfrågas.

Bygga till i Björkris

I Björkris har varje kvarter en egen färgskala för att 
skapa kontrast mellan de olika delarna i området 
och på så sätt förstärka områdets identitet och 
orienterbarhet. 

Grön tomtavgränsning

För att tydliggöra tomtgränserna planteras häckar.  
Tanken med detta är att ge området ett grönt 
intryck som skall dominera i Björkris. De ökar även 
den allmänna trevnadskänslan samt etablerar 
mjuka gränser. Vi avråder från permanenta staket av 
traditionell modell med stående plank. Om staket 
skall uppföras bör detta göras på insidan av häcken. 
Genom att följa detta så bibehålls det gröna 
intrycket i Björkris.

Bakgrund
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Önskemål om en avskärmad privat del av trädgården 
kan tillgodoses med en skärm enligt exempel 1 och 2 
ovan. Detta bör då göras enhetligt för att 
harmonisera med husens arkitektur och formspråk.
Alla nya skärmar bör målas liknande carport eller 
husfasad. För bibehållen öppen karaktär i området 
rekommenderas att man är sparsam med höga 
skärmväggar.
 

Skärmarna skall alltid placeras innanför häckarna för 
att bibehålla den gröna väggen och mjuka gränsen 
utåt. Vi avråder från obehandlat, oljat eller lackat 
virke då det sticker ut för mycket från 
helhetsintrycket. Utifrån önskan kan skärmar med 
olika grader av genomsikt uppföras. Om skärmen 
är över 1,2 meter skall detta utformas som gles 
avskärmning enligt exempel 1b.

Avskärmning av uteplats
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Exempel 1a: Gles avskärmning, förslag på utformning.

Exempel 1b: Gles avskärmning, förslag på utformning.

Exempel 2:Tät avskärmning, förslag på utformning.



Tillbyggnader kan bidra till att området får ytterli-
gare karaktär. För att detta skall genomföras så är 
det viktigt att beakta gestaltning och utformning så 
att tillbyggnaden underordnar sig den ursprungliga 
huskroppen. Tillbyggnader bör anslutas till 
befintliga volymer så att inte en mängd nya bodar 
skapas i området.

Det är i allra högsta grad viktigt att noggrant studera 
höjderna vid anslutning till befintlig fasad. Se till den 
befintliga fasadens komposition när det gäller över-
kant av fönsterpartier mm. Valen av fönsterpartier 
är avgörande för helhetsintrycket. Vi 
rekommenderar profiler som är så lika de befintliga 
profilerna som möjligt. Detta för att inte förstöra 
husets formspråk.

Inglasade uterum skall ha glas på samtliga sidor 
inklusive tak. Detta på grund av att de rum som finns 
innanför inte skall bli för mörka.
 

Markiser och solskydd

Vid uppförande av solskydd kan markiser användas. 
För att inte sticka ut för mycket och bryta områdets 
helhetsintryck så bör markisernas kulör anpassas 
efter husens färgsättning.

Tillbyggnad av glasade uterum
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Exempel 3:
Fasader och planer illustrerar utforming samt 
utbredning av glasat uterum, placerat på långsidan 
av huset.
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Exempel 4:
Fasader och planer illustrerar utforming samt 
utbredning av glasat uterum, placerat på kortsidan 
av huset.

8



Exempel 5:
Ombyggnad från carport till garage.

Tanken med carportar är att skapa en plats där bilen 
kan parkeras så att den är skyddad från regn och 
rusk. Det ger även en luftig känsla i området. I 
exempel 5 som är en friliggande carport, finns 
möjlighet att omvandla det till garage. 

Om önskemål finns att omvandla carport till garage 
bör hänsyn tas till den ursprungliga arkitekturen. 
Med detta sägs att det rekommenderas liggande 
panel i samma dimensioner och kulör som fasaden 
på carport samt husfasad. Ytbehandlingen bör utfor-
mas i enlighet med den övriga panelen på carporten 
i kulör NCS 7502-R.
 

Omvandling av carport till garage
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