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Råd och Riktlinjer kvarteret Tallbacken BAKGRUND

Bakgrund
Byggnadsnämnden har till uppgift enligt 
Plan- och Bygglagen att verka för en god 
byggnadskultur samt en god och estetiskt 
tilltalande stads- och landskapsmiljö i hela 
Kungsbacka kommun. I den uppgiften 
ingår att i dialog med husägare slå vakt om 
befintliga kvaliteter och utveckla nya arki-
tektoniska värden. Byggnadsnämnden be-
slutade 2007-03-01 att ta fram Råd & rikt-
linjer för kompletteringar av byggnaderna i 
ert område. Materialet ingår i vårt löpande 
informationsarbete och är en service för att 
underlätta bygglovshanteringen för hus i 
områden med sammanhållen gestaltning.

Enklare få bygglov
Genom att följa riktlinjerna i det här pro-
grammet kan vi ge er snabb och enkel 
bygglovshantering i händelse av att ni öns-
kar bygga om eller förändra i ert hus. 

Behövs det bygglov?
Nästan allt byggande påverkar omgiv-
ningen. I regel krävs därför bygglov. Undan-
tagna är till exempel låga staket och mindre 
skärmtak. Läs mer på www.kungsbacka.
se/byggabo. Kontakta alltid kommunens 
bygglovavdelning vid oklarheter.

Vid granskning av en bygglovansökan 
prövas om åtgärden stämmer överens med 
gällande lagstiftning och detaljplan. Åtgär-
den ska passa in i området och bidra till en 
tilltalande helhetsmiljö.

Orienteringskarta. För kommunkarta, se baksidan.
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Tallbacken
Kvarteret Tallbacken på fastigheten Vickan 1:19 i Onsala 
består av 28 stycken enbostadshus med Riksbyggen som 
byggherre. Lägenheterna är fördelade på två hustyper: 24 
stycken av typ 1 och 4 stycken av typ 2.

Hustyp 1 har en byggnadsarea om 128 kvm, uterum om 9 
kvm och en carport/förrådsdel om 36 kvm.

Hustyp 2 har en byggnadsarea om 97kvm, samt en car-
port/förrådsdel om 36 kvm.

Samtliga bostäder är uppförda i ett plan, avsedda för 55+ 
boende.

Den omkringliggande bebyggelsen består i huvudsak av 
villor, de flesta tillkomna under de senaste 70 åren. Hu-
sen varierar i höjd och utformning och området har ingen 
enhetlig arkitektonisk stil. Den nya bebyggelsen i kvarteret 
Tallbacken är enhetligt gestaltad och utformad som ked-
jehus, vilket innebär friliggande byggnader kopplade till 
grannhuset via carport/förråd.

BESKRIVNING Råd och Riktlinjer kvarteret Tallbacken

Arkitekternas illustrationsperspektiv, från Riksbyggen.
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Färgsättning
Fasadmaterial och färgsättning i Vickan är enhetligt utfört 
och utgör ett starkt karaktärsdrag. Husen är uppbrutna i två 
huvudvolymer som är läsbara genom en förskjuten place-
ring, skillnad i fasadfärg och skala. Arkitektens grepp har 
varit att samla de mer offentliga funktionerna i den vitput-
sade större huvudvolymen och förlägga sovrummen till den 
vidhängande lägre och smalare rödputsade volymen.. 

Fönstrens form och storlek accentuerar funktionsuppdel-
ningen.

Distinktionen mellan de två volymerna är ett genomgående 
grepp som bör få behålla sin tydlighet, ändringar i färgsätt-
ningen skall därför koordineras i hela området.

FÄRGSÄTTNING 

Stora huset, fasad mot  gata Stora huset, baksida

Lilla huset, fasad mot gata Lilla huset, baksida

Råd och Riktlinjer kvarteret Tallbacken
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TILLBYGGNADER

Att bygga ett 
uterum eller göra 
andra tillbygg-
nader är alltid 
bygglovspliktigt.

Tillbyggnader
Uterum
Maximalt möjlig tillbyggnad per hus är enligt gällande detaljplan 
cirka 20 kvm. Även tillbyggnad av inglasat uterum räknas in i den 
byggnadsarean. Uterum bör utformas som en tydlig addition till 
byggnaden, med tunna metallprofiler och helglasade väggar och 
tak. Uterum kan placeras enligt illustration till höger.

Carport och förråd
Carports bör hållas öppna för bevarade genomsiktligheter, vilka bi-
drar till att området som helhet känns tryggare. Vid behov av större 
förrådsutrymme kan förrådet utvidgas under skärmtaksdelen. 
Byggs carports ändå om till garage bör garagedörrar utformas med 
hänsyn till det befintliga och färgsättas liknande förrådens panel.

Övriga tillbyggnader
Övriga tillbyggnader prövas mot planens bestämmelser om maxi-
mal byggnadsarea och hur väl tillbyggnaden kan anpassas till husets 
och områdets formspråk.

Skärmtak
Solavskärmning och regnavledning kan man önska till sin trädgård, 
skärmtak bör dock brukas med försiktighet då de ger en permanent 
skuggeffekt som påverkar inomhusljusföringen. Till de här husen är 
skärmtak med lutning som ligger vinkelrät mot taklutningarna oön-
skad då det ger ett stökigt taklandskap. Istället för fasta skärmtak 
kan markiser göra samma jobb när behovet finns utan att förändra 
byggnadens utseende.

Plan lilla huset, ovan. Plan stora huset, nedan.

Tillbyggnad 
av förråd

Tillbyggnad 
av uteruum

Tillbyggnad 
av förråd

Tillbyggnad 
av uteruum

Råd och Riktlinjer kvarteret Tallbacken
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AVGRÄNSNINGAR

Bygglov krävs för 
att uppföra plank, 
fristående mur eller 
stödmur. Häckar, 
staket (upp till 1,10 
m höjd) och spaljéer 
får uppföras utan 
bygglov. Plank avser 
en ihägnad som är 
högre än ett normalt 
staket.

Häckar, staket och plank
Gröna avgränsningar
Häckar är en form av tomtavgränsning som som bidrar till att göra området grönare och 
ökar den allmänna trevnadskänslan samtidigt som de etablerar mjuka gränser. I synnerhet 
mot gatan är det viktigt för trivseln i området som helhet att avgränsningarna är av det 
gröna slaget. Att blanda olika sorters häckar brukar ge en vacker variation, däremot är det 
viktigt att häckarna placeras på samma avstånd från gatan / gångvägen.

Staket och plank
Staket bör utformas enhetligt, se ritning till höger. Målas i vit kulör eller omålat, tryckim-
pregnerat bör undvikas. Lämplig placering av staket, plank och häckar enligt illustrations-
plan nedan.

Marken runt husen bör bevaras som öppen naturmark, det är därför inte lämpligt att av-
gränsa husets närområde med några staket. Staket kan däremot placeras på trädäcket och 
i kombination med en häck vid gräsmattan på gatusidan.

Principillustration staketutformning, elevation 
och sektion  vid placering mot trädäcket.

• Avenbok (Carpinus betulus)
• Häckoxbär (Contoneaster lucidus)
• Bok (Fagus silvatica)
• Liguster (Ligustrum vulgare)
• Vintergrön liguster (Ligustrum ’Atrovirens’)
• Bukettapel ( Malus sargentii)
• Måbär (Ribes alpinum ’Schmidt’)
• Oxel (Sorbus intermedia)
• Norsk brudspirea (Spirea x cinerea, ’Grefheim’)

Lämpliga häckbuskar

Utformning av staket

Råd och Riktlinjer kvarteret Tallbacken
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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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