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Nu blir huset ert eget 
Omvandlingen av bostadsrättsföreningen 
Banvallen till äganderätter innebär att ni 
snart äger huset själva. Som husägare har 
man ett helt nytt ansvar för huset och 
kanske börjar du nu fundera över att höja 
din boendestandard, t ex genom att bygga 
till eller bygga om. Sådana förändringar 
av enskilda hus eller bostäder i ett område 
med en sammanhållen gestaltning kräver 
att du är lyhörd och uppmärksam på husens 
”språk” för att inte de kvalitéer som finns 
där idag ska försvinna.

Plan & Bygg har till uppgift att värna om 
en god bebyggd miljö i hela Kungsbacka 
kommun. I det ingår att i dialog med husä-
gare slå vakt om befintliga och utveckla 
nya arkitektoniska värden. Dessa Råd & 
riktlinjer för ert område ingår i vårt in-
formationsarbete och är en service för att 
underlätta bygglovshanteringen för hus i 
områden med sammanhållen gestaltning.

Enklare få bygglov
Genom att följa råd och riktlinjer i det här 
programmet kan vi ge er snabb och enkel 
bygglovshantering i händelse av att ni 
önskar bygga om eller förändra i ert hus. 

De åtgärder som beskrivs i foldern utgör 
rekommendationer för att bibehålla en god 
helhetsgestaltning i kvarteret Banvallen.

När behövs det 
bygglov?
Alla de åtgärder som beskrivs i denna 
folder är inte bygglovspliktiga. Bygglov 

behöver du som regel för yttre ombyggna-
tioner och tillbyggnader, men det kan även 
gälla för inre ändringar, som att inreda 
vinden. I Banvallen måste du söka bygglov 
även för yttre ommålning, med anledning 
av färgens stora betydelse för den enhetliga 
gestaltningen.

Är du osäker på vad som gäller är du alltid 
välkommen att ringa en handläggare på 
Plan & Bygg!
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Kvarteret Banvallen
Kvarteret Banvallen uppfördes 1983 av Eksta bostadsstiftelse. Kvarteret består av 18 lägenheter 
fördelade på fyra radhus med fyra respektive fem lägenheter i varje. Ungefärlig bostadsarea per 
lägenhet är 135 kvadratmeter.

Bebyggelsen är enhetligt gestaltat med avseende på färg, form, material och detaljlösningar. Fasa-
den består av gulmålad stående lockpanel upp till takfoten. I gavellägen bryts panelen av dropp-
kanter som också markerar våningsplanen. Dörr-, fönsterfoder och hörnbrädor är vitmålade, 
medan karmpartier är brun- eller svartbetsade.

Byggnadskropparna bildar i huvudsak slutna avlånga volymer. Entréerna är genomgående för-
lagda på norrsidan och uteplatserna på husens södersida. Taket är brutet med ett valmat takfall 
åt norr och enkelt takfall åt söder. 30 graders lutning på högdelen och 80 grader på lågdelen mot 
norr.

Ett utskjutande nedre tak över uteplatserna ger en successiv övergång mellan bostad och träd-
gård. Också vid entréerna mot norr finns en förgård som ger en halvprivat zon i övergången 
mellan det privata och offentliga uterummet.

Illustrationskarta.
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Tillbyggnader
Entréer, förgårdar och förråd
Lägenhetsentréerna leder till väderskyddade förgårdar vända mot norr. Avgränsade mot gång-
vägen med staket eller häck och mot grannlägenheten med förrådsbyggnad, soprum och en yta 
täckt av skärmtak. Den lägre förrådsbyggnaden med sin flackare takvinkel och lilla skala utgör 
en fin pendang till radhuskroppen och bidrar till att minska upplevelsen av radhuset som en tung 
och sluten volym. 

Förgårdsrummen bildar en exteriör förlängning av entréfunktionen utanför huset, en övergångs-
zon mellan det privata rummet och det offentliga. Ytan kan användas både för att ställa t ex 
cyklar och som en vindskyddad uteplats. Ett utökat förråd eller funktioner som t ex bastu kan 
byggas under det befintliga skärmtaket mellan kallförrådet och bostadshuset (FIG 1). På samma 
plats kan en förlängning av hallen göras (FIG 2). Förgården som halvöppet rum bör bevaras med 
tanke på ljusinfall till matplatsen och betydelsen för övergången mellan privat och offentligt.

Önskas förrummet skärmas av något ytterligare är en lämplig lösning träribbor och/eller växtlig-
het som illustreras med foto till höger (FIG 4). Ett massivt plank är mindre lämpat som avskärm-
ning för de redan små förgårdsrummen.

FIGUR 1. Exempel på möjlig tillbyggnad under 
skärmtaket mellan radhuskroppen och förrådet.

FIGUR 3. De små förråden, rytmiskt uppställda 
mot gångvägen, etablerar en lägre skala.

TILLBYGGNADER

FIGUR 2. Exempel på utökad möjlig tillbygg-
nad, förlängd hall, mellan dörren och förrådet.

FIGUR 4. Exempel på fin avskärmning av 
förgården.
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Att bygga ett 
uterum, ett för-
råd eller göra en 
annan tillbyggnad 
är alltid bygglovs-
pliktigt. 
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Trädgård
Uteplatser och trädgårdar är lokaliserade i söderläge, avgränsade med plank 
som för ner höjden från takfoten till trädgårdsstaketets nivå. Uteplatserna 
är skyddade av ett nedre tak som skjuter ut en halvmeter från huskroppen, 
därutöver finns markiser som beroende på väder kan ge skugga eller rullas in 
under taket för att ge bättre ljusförhållanden inomhus.

Trädgårdarna är relativt små men står i nära kontakt med bostaden och utgör 
en stor kvalité i området som inte får byggas bort.

Uterum
Ett inglasat uterum är ett vanligt önskemål som i denna byggnadsgrupp kan 
tillgodoses på den befintliga uteplatsen, om så sker bör man emellertid vara 
uppmärksam på att att ljusföringen i vardagsrummet kan försämras dramatiskt. 
En grov tumregel brukar vara att ljusstyrkan halveras för varje ytterligare meter 
som ljuset skall tränga in i rummet. Glastak bör därför användas för uterum-
met.
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FIGUR 5.
Nulägesplan.

FIGUR 6.
Möjliga tillbyggnader.
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Vidbyggt uterum innebär oundvikligen 
sämre ljusföring inomhus, för att minimera 
den interiöra ljusförsämringen bör uterum-
met utformas helt i glas, inklusive glastak 
med tunna profiler.
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Fönster
De pivåhängda fönstren är enhetligt placerade i hela byggnadskroppen. 
Fasaderna präglas av små och kvadratiska fönsteröppningar, placerade i liv 
med fasad, utan spröjs eller av H-typ.

Takfönster mot söder kan öppnas i taket enligt illustration nedan (FIG 7). 
Takkupor som anpassas till byggnadens formspråk erbjuder en möjlighet att 
utöka den inredningsbara våningsytan på vindsplanet (FIG 9)

I gavellägen kan de slutna fasaderna öppnas med fönster, exempel på place-
ringar och utformningar redovisade till höger (FIG 8).

I gavellägen på ömse sidor om den genomgående gångvägen måste gavel-
fönster utformas och placeras med hänsyn till att minimera insyn till gran-
nen på andra sidan gångvägen

Runda fönster eller andra fönsterformer är svåra att kombinera på ett bra 
sätt med byggnadernas övergripande formspråk.

FIGUR 8. Exempel på möjliga tillägg på idag fönsterlös gavel-
sida.

FIGUR 7. Exempel på möjliga tillägg av takfönster på söderfasaden.

FÖNSTER OCH FASAD

FIGUR 9. Kupor är möjliga att bygga till för att öka använd-
barheten av vindsvåningen. Eventuell tillbyggnad av kupor 
bör samordnas för enhetlighet i hela byggnadskroppen.
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Att ta upp hål för 
ett fönster i en 
fasad eller ett tak 
är bygglovsplik-
tigt.
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FÄRGSÄTTNING & DETALJER

FIGUR 10 OCH 11. Lamparmaturer, gatunum-
mer, takplåt, fina detaljer i området.
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Färgsättning och takmaterial
Husens färgsättning betyder mycket för helhetsverkan. Det är därför mindre 
lämpligt, med hänsyn till grannarna, att byta kulör för en enskild bostadsfasad 
eller huskropp i ett område med en samordnad färgsättning. Då husen är byggda 
tillsammans och hänger ihop bör färgändringar endast genomföras i husgruppen 
som helhet, annars blir resultatet lätt stökigt och orolig.

Ändringar av taktäckningsmaterial och -färg bör likaledes samordnas inom res-
pektive huslänga.

Viktiga detaljer
Enskilda mindre detaljer som upprepas från bostad till bostad kan vara viktiga 
för upplevelsen av helhetsverkan i en byggnadsgrupp. I kvarteret Banvallen är 
sådana fina detaljer som förtjänar lite extra uppmärksamhet t ex utförande och 
placering av siffrorna på kallförråden, de sparsmakade regelbundet placerade 
lamparmaturerna, samt plåten på kallförrådets tak (FIG. 10 och 11). Samtliga 
dessa detaljer är idag enhetligt gestaltade i hela byggnadsgruppen.

I kvarteret 
Banvallen gäller 
utökad lovplikt 
för färgsättning, 
vilket innebär 
att alla exteriöra 
färgändringar är 
lovpliktiga.
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Kungsbacka kommun • Plan & Bygg
434 81 Kungsbacka • tel: 0300-83 40 00 

plan.bygg@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se
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