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Inledning
Syfte
Sy! et med uppdraget är att ta fram ett underlag som kan fungera som grund vid framtida 

plan- och bygglovshantering inom stadskärnan. 

Avgränsning
Undersökningen omfattar området mellan Västra Vallgatan - Östra Vallgatan - Södra Vallga-

tan - Magasinsgatan och har delats in i två delområden: den äldre stadskärnan och esplanad-

området. Analysen begränsas till bebyggelsens gatufasader. Gårdsmiljöer, som utgör en viktig 

del av den äldre stadens bebyggelsekaraktär, har inte kunnat behandlas inom ramen för denna 

undersökning.

Riksintresse
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och ska, i enlighet med Miljöbal-

kens regler, skyddas mot så kallad ”påtaglig skada”. Det innebär att områdets kulturhistoriska 

värden, och de byggnader och miljöer som anses förmedla dessa värden, skall bevaras och 

skyddas från åtgärder som medför påtaglig negativ kulturmiljöpåverkan.  

Motiv (enligt riksantikvarieämbetet)

Det medeltida Varbergs slott och av detta beroende stadsbildningar som successivt uppstått 

i dess närhet vilka speglar den strategiska betydelsen för Danmark under medeltiden, men 

framför allt svensk stadsbyggnad under 1600-talet, samt utvecklingen under 1800-talet i bad- 

och kurortens spår. 

Uttryck (enligt riksantikvarieämbetet)

Slottet med delar från såväl dansk som svensk tid där befästningskonstens utveckling kan 

ses, samt nya användningar under 1800- och 1900-talen. Området för den medeltida staden 

Getekärr med kyrkoruin norr om nuvarande stadskärnan. Det tidiga 1600-talets stadsområde, 

Platsarna, som vid 1800-talets slut åter bebyggdes med trähus i glest stadsmässigt mönster. 

Varbergs nuvarande stadskärna som anlades e! er en stadsbrand 1666 med regelbunden 

rutnätsplan och avslutande, svagt radierande gator i norr och söder, med småskalig trähusbe-

byggelse, huvudsakligen från 1700- och 1800-talen. Bad- och kurortsmiljöer från 1800-talets 

början samt det sena 1800-talets stadsutvidning mot norr, med järnvägsmiljön och annan 

bebyggelse. 

Upplägg
Rapporten är indelad i två huvuddelar: den första delen behandlar den äldre stadskärnan, den 

andra delen Esplanadområdet.  Inom varje huvuddel ges en kortfattad övergripande historik 

och karakteristik som följs av en kvartersvis genomgång av bebyggelsens karaktärsdrag och 

ålder samt riktlinjer för hänsyn, varsamhet och skydd. 

Arbetet har utförts av Anna Krus och Daniel Rutgersson, bebygelseantikvarier på NAI Svefa i 

samarbete med en arbetsgrupp från kommunen bestående av: Göran Johansson, Sten Hedelin, 

Maria Söderlund, Jonna Kignell, Kristina Hellerström och Elin Bäckersten. 3D-modellen har 

byggts upp av Lisa Fernell, 3D gra# ker. Foton har tagits av Anna Krus, Daniel Rutgersson och 

Jonna Kignell. Kartor och stadsplaner kommer från kommunen.  

Länsstyrelsen har bidragit till rapporten över anslaget ”Bidrag till förvaltning av värdefulla 

kulturmiljöer”. 

Äldre stadskärnan

 Esplanadområdet

Gränsen för riksintresset Varberg

Äldre stadskärnan

Esplanadområdet

Område som ingår i undersökningen:
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Äldre stadskärnan

Historisk bakgrund
Varberg ! ck sin nuvarande placering på 1660-talet då staten, e" er det att en en omfattande 
brand ödelagt dåvarande stadsbebyggelse, beslutade att staden skulle # yttas och återuppbyg-
gas i nytt läge. En ny stadsplan, med för tiden karaktäristiskt ideal med rätvinkligt gatusys-
tem och rektanguljära kvarter, upprättades och uppbyggandet av ett nytt Varberg påbörja-
des. Successivt växte en småskalig agrar köpstad fram, med en bebyggelse som dominerades 
av timrade hantverks- och handelsgårdar i 1-2 våningar. Trots upprepade försök att upp-
muntra ett ökat stenhusbyggande, framför allt i samband med de bränder som under 1760- 
och 1860-talet utplånade stora delar av den dåtida stadsbebyggelsen, fortsatte trätraditionen 
att dominera uppbyggnadsarbetena i stort. Med undantag för bebyggelsen kring torget och 
kyrkan, där staden e" er den sista branden lyckades driva igenom krav på stenhus, bibehöll 
därför Varberg under 1800-talet i huvudsak sin karaktär som småskalig trästad.

Under 1900-och 2000-talet har staden successivt kompletterats med nya byggnader och 
delar av den äldre bebyggelsen har rivits och ersatts av nya hus - ibland genom totalsane-
ring av hela kvarter, ibland genom mer begränsade in! lls, ibland med hänsyn till den äldre 
stadens karaktär, ibland med utgångspunkt från andra, samtida stadsbyggnads- och arki-
tekturideal. Samtidigt har många av de äldre byggnaderna bevarats och renoverats, ibland 
varsamt, ibland mindre varsamt.  Stadsbebyggelsen har därför i # era avseenden förändrats, 
samtidigt som den i andra avseenden har bibehållit den äldre stadens karaktär. 

Ur kulturhistorisk synvinkel är det 1800-talsstadens småskaliga bebyggelsekaraktär, tillsam-
mans med rutnätsplanen från 1660-talet som gav stadskärnan sin ännu bestående form, 
som gör Varberg riksintressant för kulturmiljövården. Fokus i denna del ligger därför på att 
de! niera den äldre stadens karaktärsdrag och formulera riktlinjer för hur denna karaktär 
kan bibehållas och förenas med framtida utvecklingsbehov. 
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Stadskärnan idag

Den nya staden anlades e! er 1666-års stadsplan: en rutnätsplan med ett rätvinkligt 
mittparti om 4 x 4 kvarter och med torget, som ursprungligen planerades att inramas 
av två vinkelformade kvarter, förlagt i mittaxeln. Detta centrala stadsparti omgavs i 
norr och söder av ytterligare två kvartersrader som, genom att gatorna strålade ut från 
fästningen, " ck en divergerande form. Genom att lägga ut kvarteren på detta sätt " ck 
alla gator fästningen i blickfånget, vilket var en försvarsteknisk fördel e! ersom man då 
" ck fri sikt och kunde skjuta rakt in i gatorna från fästningen  Bygger på Ahlberg, N. 
(1953) Stadsgrunder och planförändringar i svensk stadsplanering 1521-1721.

1666-års stadsplan

Planstruktur

Planen från 1666 gav staden sin ännu bestående form och är mycket väl bevarad. 
De ändringar som senare skett är att torgytan och kyrkotomten utökats, att ett halvt 
kvarter väster om kyrkan har lagts ut till park (Brunnsparken) och att de yttersta 
kvartersraderna breddats.  
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Kvartersstruktur/Tomtindelning

Kvarteren var ursprungligen indelade i ett regelbundet system med 4-5 rektanguljära, lång-
smala tomter på var sida om en mittaxel, sk. dubbeltomtsystem. Sy! et med en sådan struktur 
var att få huvudbyggnaderna att placeras i tomtgränsen mot gatan och därmed undvika uthus 
i gatulinjen. De smala tomterna skapade också incitament för en kringbyggd kvarterstruktur 
med sammanhängande byggnadskroppar längs med gaturummen. Systemet med regelbunda 
tomter kan därför ses som ett försöka reglera fram en ordnad och prydlig stadsmiljö.  En 
stadskarta från 1750 visar att bebyggelsen i stort följde detta system. Kartan visar också att 
endast ett fåtal kvarter var fullt utbyggda och att ca 60 av totalt ca 260 tomter fortfarande var 
obebyggda. 

1750 1885

Stadskartan från 1885 visar att det ursprungliga tomtsystemet fortsatte att prägla 
stadsbebyggelsen även e! er den stora branden 1863. Tomtstrukturen är i princip den-
samma som vid mitten av 1700-talet, förutom att torget fått utökad yta på bekostnad 
av tidigare tomtmark. Kartan visar också att endast ett fåtal kvarter är fullt utbyggda 
och att ca 60 av totalt ca 240 tomter fortfarande var obebyggda. Den tydliggör även att 
bebyggelsen nu fått en tydligare kringbyggd kvartersstruktur med sammanhängande 
byggnadskroppar längs med gatulinjen samt att stenhusbyggandet (rosamarkerade 
hus) fått ökat genomslag.

Karta över Varberg upprättad av J Kanter 1750, kopia från 1784 Plan av staden Varberg, upprättad av H Holmberg 1885
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Idag

Under 1900- och 2000-talet har delar av den äldre tomtstrukturen förändrats 
genom sammanslagning till större fastigheter - de tidigare runt 250 tomterna har 
reducerats till ca 170.  Inom några kvarter har dock utvecklingen gått åt andra 
hållet och ursprungliga tomter har avstyckats i mindre enheter. Kartan visar att 
nästan alla kvarter är fullt utbyggda, huvudsakligen med en helt kringbyggd kvar-
terstruktur med sammanhängande byggnadskroppar längs gatulinjen. Flertalet 
kvarter präglas fortfarande av en småskalig tomtindelning.

Modell över dagens stadskärna. Kararaktäristiskt är den välbevarade rutnätsplanen med ett 
regelbundet gatunät och relativt små kvarter, den låga skalan samt den i många delar bevarade 
äldre tomtstrukturen med individuellt utformade byggnader som ger en varierad och upplevelse-
rik stadsmiljö.
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Stadskärnans bebyggelse 1750
Byggnader som " nns kvar idag

Stadskärnans bebyggelse 1875

1700-tal 1800-1875Byggnader som " nns kvar idag

Bebyggelsens - tre historiska nedslag

Karta över Varberg upprättad av J Kanter 1750, kopia från 1784. Plan av staden Varberg och dess bebyggelse, upprättad 1875

Stenhus

Trähus

Stenhus

Trähus
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Stadskärnans bebyggelse 1925

1700-tal 1800-tal 1900-1925

Stadskärnans bebyggelse idag

1700-tal 1800-tal 1900-talByggnader som " nns kvar idag Byggnader som " nns kvar idag

Karta över Varbegr, upprättad av T. Björkman 1925
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1700-tal 1800-1863 1863-1880

1910-1930

1880-1910

1930-1960 1980-20101960-1980

Årsringar

Uppgi� er om årsringar från perioden 1700 - 1910 är hämtade från: Varberg - Förslag till bevarandeprogram, Varbergs kommun 1991. Uppgi� er om den senare bebyggelsen har tagits fram i samrbete med stadsbyggnadskontoret.
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1700 - tal 1800 - 1863 1863 - 1880 1880 - 1910 1910 -1930 1930 - 1960 1960 - 1980 1980 - 2010
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Byggnader uppförda 1700 - sekelskif-
tet 1900 med bevarad äldre karaktär

Byggnader uppförda 1700 - sekelskif-
tet 1900 med förvanskad karaktär

Byggnader med bevarad äldre karaktär (1700-sekelskiftet 1900)

Den äldre bebyggelsen idag (1700 till sekelskiftet 1900)
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Exempel på byggnader med bevarad äldre karaktär Exempel på äldre byggnader med förvanskad karaktär

Med ”bevarad äldre karaktär” avses byggnader som, trots senare ändringar, 
har bibehållit sin funktion som källa till kunskap och upplevelse om 1700- och 
1800-talets byggnadskultur, dvs där det är möjligt att ”läsa av” en äldre bebyg-
gelsekaraktär.

Med ”förvanskad karaktär” avses byggnader som genom tilläggsisolering, föns-
terbyte, överdimensionerade tillbyggnader, takkupor mm har förändrats såpass 
mycket att ändringarna dominerar över den äldre karaktären. De har blivit 
”svårlästa” och därmed tappat sin funktion som källa till kunskap och upplevelse 
om den äldre bebyggelsens karaktär.
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Övergripande riktlinjer

Planstruktur
Den välbevarade rutnätsstrukturen från 1600-talet respekteras. Gator och kvarter innanför 
vallgatorna bibehåller sin nuvarande utformning.

Kvartersstruktur/Tomtindelning
Möjligheten att avläsa och uppleva den äldre småskaliga tomtstrukturen värnas. Ytterligare 
sammanslagningar av äldre tomter undviks. 

Vid nybyggnation e! ersträvas en arkitektur som framhäver kvartersbebyggelsens ursprung-
liga tomtstruktur. Enhetligt utformade byggnadskroppar över " era tomter undviks. Den 
kringbyggda kvartersstrukturen med sammanhängande byggnader mot gatan respekteras.

Bebyggelse
Möjligheten att avläsa och uppleva årsringarna i bebyggelsen respekteras. 1700- och 
1800-talsbyggnader med bevarad äldre karaktär skyddas. Ändring av byggnad utförs varsamt 
och anpassas till bebyggelsens karaktärsdrag. Tidstypisk utformning av fasader, tak, fönster, 
entrépartier och detaljer bibehålls. 

Övrig 1800-talsbebyggelse  med betydelse för bibehållandet av stadsmiljöns småskaliga och 
variationsrika karaktär värnas. Vid ändring av byggnader som under åren förvanskats ( t ex 
genom tilläggsisolering fönsterbyten och andra ovarsamma ändringar) e! ersträvas ett var-
samt återskapande av tidigare utformning.

Nya byggnader utformas som nya årsringar som i höjd och volym anpassas till omgivande 
miljö. Gestaltningsmässigt e! ersträvas en arkitektur som bygger vidare på traditionen med 
individuellt utformade byggnadskroppar som inordnar sig i den be& ntliga stadsmiljöns 
karaktär. 

Analysen omfattar fasader mot gata. Gårdsbebyggelse har inte studerats inom ramen för denna 
undersökning men utgör en viktig del av den äldre stadens bebyggelsekaraktär.  Inför ändring av 
de inre gårdsmiljöerna krävs därför kompletterande undersökningar. 

Riktlinjer kvarter och byggnader

Utgångspunkter
För att konkretisera vad dessa riktlinjer innebär i praktiken har bebyggelsen studerats kvar-
tersvis. Utgångspunkterna har varit att: 1) Analysera kvartersbebyggelsens betydelse som för-
medlare av stadens historia och karaktär, 2) Ange riktlinjer för hänsyn, varsamhet och skydd
samt 3) Bedöma förutsättningar för bevarande och utveckling av varje enskild byggnad. 

Målsättningen har varit att skapa ett konkret underlag för framtida plan- och bygglovshante-
ring, ett underlag som inte bara tydliggör vilka byggnader som ska bevaras och anger riktlin-
jer för varsamhet och skydd, utan som även tydliggör vilka fastigheter som kan utvecklas och 
anger riktlinjer för ny bebyggelse. 

Vid bedömningen av förutsättningar för bevarande och utveckling av varje enskild byggnad 
har följande kriterier tillämpats:

Byggnad kan rivas 

- Förvanskad äldre byggnad som inte bedöms väsentlig för bibehållandet av en småskalig 
och variationsrik karaktär inom en viss miljö. Det kan t ex vara en byggnad som är alltför 
förvanskad (t ex på grund av tilläggsisolering, ny fasadbeklädnad, utbytta fönster eller tak-
kupor som dominerar gatumiljön mm) för att fylla någon historisk funktion eller en byggnad 
som ingår i ett kvarter med ett " ertal byggnader med bevarad äldre karaktär och därför inte 
bedöms viktig att bevara. 

- Byggnad från perioden 1900-1960 med förändrad karaktär, t ex utbytta fönster, ny fasadbe-
klädnad etc. 

- Byggnad från perioden 1970 - 2010-tal. (Det är alltid svårt att bedömma värdet hos bebyg-
gelse som uppförts relativt nyligen. I den här analysen har gränsen satts vid 1960-talet och 
för byggnader som uppförts däre! er har rivningsförbud därför inte ansetts motiverat). 

Byggnad bevaras

- Byggnad från 1700- och 1800-tal med bevarad äldre karaktär.

- Äldre byggnad (1700- och 1800-tal) som trots förvanskad exteriör (t ex tilläggsisolering, 
ny fasadbeklädnad, utbytta fönster eller takkupor som dominerar gatumiljön mm) bedöms 
väsentlig för att bibehålla en småskalig och variationsrik karaktär inom ett visst kvarter eller 
gatumiljö. Vid framtida ändringar e! ersträvas ett varsamt återskapande av tidigare utform-
ning.

- Välbevarad byggnad från perioden 1900-1960-tal som representerar en intressant årsring i 
stadsmiljön. (E! ersom kärnvärdena i det äldre stadsområdet utgörs av 1800-talsstaden har 
utgångspunkten vid bedömning av senare bebyggelsen varit att de, för att tillhöra katagorin 
”bevaras”, ska vara välbevarade.)
- Innebär ett förbud mot rivning. I varje enskilt fall ska det göras en bedömning av sakkun-
nig kompetens om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Riktlinjer
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Byggnadsvolym bibehålls

- Byggnad som i sig inte bedöms så viktig att ett rivningsförbud är motiverat, men där ett 
bibehållande av skalan är väsentlig, antingen för att stadsmiljöns småskaliga och varierade 
karaktär ska värnas eller för att exploateringsgraden redan bedöms vara maximerad. Vid 
en eventuell rivning ska därför ny byggnad uppföras med en byggnadsvolym lika be! ntlig 
byggnad. 

Ökad byggnation möjlig

- Byggnad som i sig inte bedöms så viktig att ett rivningsförbud är motiverat och där en 
utökad exploateringsgrad bedöms möjlig. Vad detta innebär i praktiken beror på den om-
givande miljön. I vissa fall kan byggnadshöjden utökas, i andra fall kan be! ntlig byggnads-
volym utökas men inte byggnadshöjden. Vilken exploatering som är lämplig prövas i varje 
enskilt fall i samband med bygglovsansökan eller upprättande av detaljplan. 

Ny byggrätt möjlig (in% ll) 

- Obebyggd tomtmark som bedöms möjlig att utveckla för ny bebyggelse. Lämplig exploa-
teringsgrad beror på den omgivande miljön och prövas i varje enskilt fall i samband med 
bygglovsansökan eller upprättande av detaljplan.

Att en byggnad markerats med grått eller rött innebär att byggnaden i sig inte bedöms så 
viktig att ett rivningsförbud är motiverat. Det innebär inte att den saknar värden och kva-
liteter. Vid fortsatt förvaltning av be! ntlig byggnad ska därför be! ntliga kvaliteter värnas 
och om- och tillbyggnader utföras varsamt. För de byggnader som under åren förvanskats 
(tex genom tilläggsisolering, fönsterbyten och andra ovarsamma ändringar) e" ersträvas ett 
varsamt återskapande av tidigare utformning vid framtida ändringar/renoveringar. 
Boverket har föreskri" er och allmänna råd om certi! ering av sakkunniga avseende kultur-
värden, KUL 2 (BFS 2011:15). Där anges vilka krav som ställs för att en person ska kunna 
bli certi! erad som sakkunnig avseende kulturvärden vid beslut enligt plan- och bygglagen 
(PBL).

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in% ll)
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Kv Apotekaren

1700 - tal

1863 - 1880

1910 -1930

1980 - 2010

1960 - 1980

Blandad bebyggelse från 1700 - 2000-tal

Karaktärsdrag

- Flertal årsringar
- Varierad volym, höjd, gestaltning och färgsättning
- Bibehållen upplevelse av äldre tomtindelning
- Exponerat läge mot Torget

2 vån

1 vån

3 vån

4 vån

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

Riktlinjer
- Be$ ntlig fastighetsindelning respekteras.
- Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriörer lika be$ ntlig 
eller ursprunglig/tidigare utformning.  Takkupor, balkonger samt tilläggsisolering mot gatan 
undviks.
- Nya byggnader utformas som nya årsringar som i volym, höjd, fasadmaterial och kulör anpas-
sas till intilliggande byggnader. För stora fastigheter eftersträvas en uppdelning i arkitektoniskt 
mindre enheter som främjar upplevelsen av äldre tomtindelning. Enhetligt utformade samman-
hängande fasader undviks.  Balkonger mot gata undviks.

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in$ ll)

Riktlinjer
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Kv Bagaren

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1863 - 1880

1910 -1930

1 vån

1980 - 2010

Riktlinjer

- Be" ntlig fastighetsindelning respekteras.
- Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriörer lika be" ntlig 
eller ursprunglig/tidigare utformning.  Äldre byggnadsdelar (fönster, foder, dörrar, trappor, snick-
eridetaljer) bibehålls. Nya takkupor, balkonger samt tilläggsisolering mot gatan undviks. 
- Nya byggnader utformas som nya årsringar som i volym och byggnadshöjd ansluter till intilli-
gande hus. Variation i material, gestaltning och färgsättning av fasader eftersträvas.

Trä- och stenhusmiljö från 1860-tal

Karaktärsdrag

- 1860-talsbebyggelse med inslag av senare in" lls.
- Varierad byggnadshöjd, volym, fasadmaterial, gestaltning 
och färgsättning
- Enhetligt utformad tegelbebyggelse i tre våningar i ena hör-
net, småskalig träarkitektur i andra hörnet. Ovarsamt föränd-
rade byggnader däremellan.

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in" ll)

Riktlinjer

2 vån

3 vån
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Kv Berget (södra delen)

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910 1980 - 2010

Riktlinjer

- Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriörer lika be$ nt-
lig eller ursprunglig/tidigare utformning.  Äldre byggnadsdelar (fönster, snickeridetaljer, puts/
tegelornament, trappor mm) bibehålls. Nya takkupor, balkonger samt tilläggsisolering mot gatan 
undviks.
- Nya byggnader utformas som nya årsringar som i höjd och volym ansluter till intilliggande hus. 
Variation i gestaltning och färgsättning eftersträvas. Balkonger mot gata undviks. 

Blandad bebyggelse från 1700 -1980-tal

Karaktärsdrag

- Flertal årsringar
- Varierad byggnadshöjd, volym, fasadmaterial, gestaltning 
och färgsättning
- Bevarad äldre fastighetsindelning
- Inblick mot gård

1 vån

2 vån

3 vån

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ny byggrätt möjlig (in! ll)

Ökad byggnation möjlig

Riktlinjer
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Kv Bokbindaren

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1863 - 1880

1910 -1930

1960 - 1980

1980 - 2010

1 vån

2 vån

3 vån

Riktlinjer

- Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriörer lika be$ nt-
lig eller ursprunglig/tidigare utformning.  Äldre byggnadsdelar (fönster, foder, dörrar, trappor, 
snickeridetaljer, putsornament m.m.) bibehålls.  Nya takkupor, balkonger samt tilläggsisolering 
mot gatan undviks. 
- Nya byggnader utformas som nya årsringar som i höjd och volym ansluter till omgivande miljö. 
Variation i gestaltning och färgsättning av fasader eftersträvas. Upplevelsen av småskalig fastig-
hetsindelning respekteras. Balkonger mot gata undviks. 

Blandad bebyggelse från 1860 - 1980

Karaktärsdrag

- Flertal årsringar
- Varierad byggnadshöjd, volym, fasadmaterial, gestaltning 
och färgsättning
- Bibehållen upplevelse av äldre småskalig fastighetsindeling
- Splittrad karaktär

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in$ ll)

Riktlinjer
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Kv Brunnsparken

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

2 vån1700 - tal

1863 - 1880

1960 - 1980

Riktlinjer

- Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriörer lika be$ ntlig 
eller ursprunglig/tidigare utformning.  Äldre byggnadsdelar (fönster, dörrar, trappor, putsdetaljer 
mm) bibehålls. Nya takkupor, balkonger samt tilläggsisolering mot gatan undviks.
- Nya byggnader utformas som nya årsringar med samma volym som be$ ntlig byggnad och 
gestaltas så att de inordnas i be$ ntlig miljö. Variation i gestaltning och färgsättning av fasader 
eftersträvas. Balkonger mot gata undviks. För stora fastigheter eftersträvas en uppdelning i arki-
tektoniskt mindre enheter som främjar upplevelsen av äldre tomtindelning. Enhetligt utformade 
sammanhängande fasader undviks. 

Blandad bebyggelse 1700-1980-tal

Karaktärsdrag
- Flertal årsringar
- Enhetlig byggnadshöjd och fasadutformning
- Välbevarad hörnbyggnad med 1800-talskaraktär mot kyr-
kan.
- Entlig byggnadshöjd och slutna fasader (små och få fönster) 
mot Brunnsparken),

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in$ ll)

Riktlinjer
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Kv Färgaren

Yngre bebyggelse med en bevarad 
äldre byggnad

Karaktärsdrag
- Stora byggnadskomplex med enhetlig bygg-
nadshöjd med undantag från en äldre bevarad 
lägre byggnad.

- Varierad fasadutformning och kulörer

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1700 - tal

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

Riktlinjer

- Den äldre byggnaden bevaras. Vid ändring utformas exteriören lika be$ ntlig eller ursprunglig/
tidigare utformning. Äldre snickeridetaljer bibehålls. 
- Nya byggnader utformas som nya årsringar som i utformning och kulör anpassas till intilllig-
gande hus. Variation i gestaltning och färgsättning eftersträvas. Balkonger mot gata undviks. För 
stora fastigheter eftersträvas en uppdelning i arkitektoniskt mindre enheter som främjar upple-
velsen av äldre tomtindelning. Enhetligt utformade sammanhängande fasader undviks. 

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in$ ll)

Riktlinjer

2 vån

1 vån

3 vån
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Kv Garvaren

Småskalig trähusmiljö

Karaktärsdrag

- Småskalig trähusbebyggelse (1700/1800-tal)
- Äldre fastighetsindelning
- Varierad byggnadshöjd (1-2 vån)
- Gatumiljö med bevarad äldre karaktär
- Inga takkupor eller balkonger mot gata
- Anpassade in% lls 

Riktlinjer

-  Be% ntlig fastighetsindelning respekeras.
-  Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriörer 
   lika be% ntlig eller ursprunglig/tidigare utformning. Äldre byggnadsdelar (fönster, paneler,     
   dörrar, trappor, foder mm) bibehålls.  Takkupor, balkonger och tilläggsisolering mot gatan  
   undviks.
-  Nya byggnader utformas som nya årsringar med samma volym som be% ntlig   
   byggnad och gestaltas så att de inordnas i be% ntlig miljö. Fasadmaterial ska   
   vara trä och takmaterial ska vara rött tegel.  Takkupor och balkonger mot gata undviks. 

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980
1980 - 2010

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1980 - 2010 2 vån

1 vån

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in% ll)

Riktlinjer
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Kv Guldsmeden

Blandad bebyggelse från 1860 - 1980-tal

Karaktärsdrag

- Blandade trä- och stenhus med varierad byggnadshöjd,    
   fasadutformning och färgsättning
- Äldre fastighetsindelning
- Enstaka byggnader med bevarad äldre karaktär
- Gatumiljö med äldre karaktär mot Prästgatan

1863 - 1880

1880 - 1910 1980 - 2010

1910 -1930

Riktlinjer

- Be% ntlig fastighetsindelning respekteras.
-  Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriören 
lika be% ntlig eller ursprunglig/tidigare utformning. Äldre byggnadsdelar (fönster, 
paneler, dörrar, trappor, foder mm) bibehålls. Takkupor/takfönster, balkonger och till-
läggsisolering mot gata undviks.
-  Nya byggnader utformas som nya årsringar som i byggnadshöjd, fasadutformning 
och färgsättning anpassas till intillliggande byggnader. Balkonger mot gata undviks. 

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

2 vån

1 vån

3 vån

1930 - 1960

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in% ll)

Riktlinjer



24Varbergs stadskärna - kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor

Kv Gästgivaren

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1 vån

2 vån

3 vån

Riktlinjer

- Be# ntlig fastighetsindelning respekteras.
- Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriörer lika be# ntlig 
eller ursprunglig/tidigare utformning.  Äldre byggnadsdelar (fönster, foder, dörrar, trappor, snick-
eridetaljer mm) bibehålls. Nya takkupor, balkonger samt tilläggsisolering mot gatan undviks. 
- Nya byggnader utformas som nya årsringar med samma volym som be# ntlig byggnad och 
gestaltas så att de inordnas i be# ntlig miljö. Variation i gestaltning och färgsättning av fasader 
eftersträvas. Balkonger mot gata undviks. 

1860-talsbebyggelse med senare inslag

Karaktärsdrag
- Fletal årsringar
- Varierad tomtstorlek, byggnadshöjd, volym, fasadmaterial 
  och gestaltning

1863 - 1880

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in# ll)

Riktlinjer



25Varbergs stadskärna -Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor Varbergs stadskärna -Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor 

Kv Hantverkaren

Blandad bebyggelse från 1870-1990-tal

Karaktärsdrag

- Flertal årsringar
- Varierad fastighetsindelning med stora hörntomter och 
   mindre fastigheter längs med gatorna
- Mångfald i volym, höjd och gestaltning
- Variationsrik gatumiljö mot Kyrkogatan

Riktlinjer

-  Be$ ntlig fastighetsindelning respekteras.
-  Byggnader med bibehållen tidstypisk karaktär från 1870-1950 bevaras. Vid ändring ut-
   formas exteriörer lika be$ ntlig eller ursprunglig/tidigare utformning. Ursprungliga 
fasader, fönster, entréer, trappor, balkonger mm bibehålls. Nya takkupor, balkonger samt 
tilläggsisloering mot gatan undviks..
-  Nya byggnader utformas som nya årsringar som i volym och byggnadshöjd anpassas till
   intillliggande byggnader. Variation i gestaltning och färgsättning eftersträvas. Balkonger 
mot gata undviks. För stora fastigheter eftersträvas en uppdelning i arkitektoniskt mindre 
enheter som främjar upplevelsen av äldre tomtindelning. Enhetligt utformade samman-

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980
1980 - 2010

1863 - 1880

1880 - 1910

1930 - 1960
1980 - 2010 2 vån

1 vån

3 vån

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in$ ll)

Riktlinjer



26Varbergs stadskärna - kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor

Kv Hattmakaren

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980
1980 - 2010

1800 - 1863

1980 - 2010

Yngre miljö med en bevarad äldre byggnad

Karaktärsdrag

- Homogen volym och byggnadshöjd med undantag 
  från en äldre bevarad lägre byggnad 
- Varierad fasadutformning 
- Bibehållen upplevelse av äldre tomtindelning

Riktlinjer

-  Den äldre byggnaden bevaras. Vid ändring utformas exteriören lika be$ ntlig eller ur-
   sprunglig/tidigare utformning. Äldre panel, knutlådor, foder, trappor mm bibehålls. 
- Nya byggnader utformas som nya årsringar men en volym och byggnadshöjd lika be-
$ ntlig byggnad. Variation i gestaltning och färgsättning eftersträvas. För stora fastigheter 
eftersträvas en uppdelning i arkitektoniskt mindre enheter som främjar upplevelsen av 
äldre tomtindelning. Enhetligt utformade sammanhängande fasader undviks.

2 vån

1 vån

3 vån

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in$ ll)

Riktlinjer



27Varbergs stadskärna -Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor Varbergs stadskärna -Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor 

Kv Klockaren

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980
1980 - 2010

Småskalig 1800-talsbebyggelse

Karaktärsdrag

- Låga trä- och stenhus med varierad byggnadshöjd
- Homogena takvinklar, huvudsak utan takkupor/fönster
- Varierad fasadutformning och färgsättning
- Äldre fastighetsindelning

Riktlinjer

-  Be% ntlig fastighetsindelning respekteras.
-  Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriören lika 
   be% ntlig utformning. Äldre byggnadsdelar (fönster, paneler, dörrar, trappor, foder mm)     
   bibehålls. Takkupor/takfönster, balkonger samt tilläggsisolering mot gatan undviks.
-  Nya byggnader utformas som nya årsringar med samma volym som be% ntlig   
   byggnad och gestaltas så att de inordnas i be% ntlig miljö. Fasadmaterial ska   
   vara trä eller puts. Takmaterial ska vara tegel.  Takkupor och balkonger mot gata undviks. 

1863 - 1880

1880 - 1910

1980 - 2010

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in% ll)

Riktlinjer

2 vån

1 vån



28Varbergs stadskärna - kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor

Kv Kommerserådet

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1880 - 1910

1960 - 1980

Riktlinjer

- Be" ntliga byggnader bevaras. Ursprunglig fasadutformning och fönster bibehålls. 
- Nya byggnader utformas som nya årsringar som i volym, höjd och fasadmaterial anpassas till 
intilliggande byggnader. Balkonger mot gata undviks.

Två tidstypiska årsringar

Karaktärsdrag

- Varierad bebyggelsestruktur 
- Välbevarad sammanhängande hörnbyggnad från sekel-
skiftet 1900
- Modernt fristående1960-talshus 
- Oexploaterad mark dem emellan

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in" ll)

Riktlinjer

2 vån

4 vån



29Varbergs stadskärna -Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor Varbergs stadskärna -Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor 

Kv Kopparslagaren

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980
1980 - 2010

1863 - 1880

1910 - 1930

1930 - 1960

1980 - 2010

Blandad bebyggelse 1860-1990

Karaktärsdrag

- Småskalig trä- och stenhushusbebyggelse
-  Flertal årsringar 
- Varierad byggnadshöjd, fasadmaterial, utformning och 
färgsättning.
- Blandning av fristående villor och sammanhängande 
byggnader.

Riktlinjer

- Be$ ntlig fastighetsindelning respekteras. 
- Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriören lika 
be$ ntlig eller ursprunglig/tidigare utformning. Äldre byggnadsdelar (fönster, paneler, dör-
rar, trappor, foder mm) bibehålls. Takkupor/takfönster mot gatan på envåningsbyggnader 
undviks. Balkonger och tilläggsisolering möt gatan undviks.
-  Nya byggnader utformas som nya årsringar som i byggnadshöjd, fasadutformning och 
färgsättning anpassas till intillliggande byggnader. Balkonger mot gata undviks. 

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in$ ll)

Riktlinjer

2 vån

1 vån



30Varbergs stadskärna - kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor

Kv Kronofogden

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

Riktlinjer

- Byggnader med väl bibehållen 1950-tals karaktär bevaras och tidstypiska karaktärsdrag res-
pekteras. Fasadmaterial ska vara spritputs med slätputsade fönsteromfattningar. Nuvarande 
färgsättning på fasader och fönster bibehålls.  Balkonger samt tilläggsisolering av fasad mot gata 
undviks. 
- Nya byggnader utformas som ny årsringar och gestaltas så att de inordnas i be$ ntlig miljö. 

1950-talsbebyggelse

Karaktärsdrag

- 1950-talsarkitektur
- Delvis väl bevarad, delvis ombyggd
- Skala anpassad till den äldre stadskärnan

1930 - 1960 2 vån

3 vån

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in$ ll)

Riktlinjer



31Varbergs stadskärna -Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor Varbergs stadskärna -Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor 

Kv Krögaren

1863 - 1880

1930 - 1960

Småskalig trähusmiljö med en högre byggnad

Karaktärsdrag

- Småskalig trähusbebyggelse (1800-tal) med ett av-
vikande högre hörnhus i sten
- Äldre fastighetsindelning
- Enhetlig byggnadshöjd på den äldre bebyggelsen
- Varierad fasadutformning och färgsättning
- Gatumiljö med bevarad äldre kartaktär längs Bäckga-
tan och Östra Långgatan

Riktlinjer

-  Be& ntlig fastighetsindelning respekeras.
-  Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriörer 
   lika be& ntlig eller ursprunglig/tidigare utformning. Äldre byggnadsdelar (fönster, paneler, 
dörrar, trappor, foder mm) bibehålls. Takkupor, takfönster, balkonger och tilläggsisolering 
mot gatan undviks.
-  Nya byggnader utformas som nya årsringar med samma volym som be& ntlig   
   byggnad och gestaltas så att de inordnas i be& ntlig miljö.  Variation i gestaltning och 
färgsättning eftersträvas. Takkupor och balkonger mot gatan undviks. 

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in& ll)

2 vån

1 vån

3 vån

Riktlinjer



32Varbergs stadskärna - kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor

Kv Köpmannen

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1800 - 1863

1863 - 1880

1930 - 1960

2 vån

3 vån

Riktlinjer

- Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriörer lika be$ ntlig 
eller ursprunglig/tidigare utformning.  Nya takkupor och balkonger mot gatan undviks.
- F.d. televerkshuset bevaras. Ändring av fasad utförs varsamt. Be$ ntliga kvaliteter värnas.
- Ny byggnad utformas som en ny årsring och gestaltas så att den inordnas i be$ ntlig miljö. Fa-
sadmaterial ska vara puts eller tegel. Balkonger mot gata undviks.

Stenhusbebyggelse från 1800- och 1900-tal

Karaktärsdrag

- Flertal årsringar
- Stora hörntomter
- Monumental tegelarkitektur från 1860 respektive 1930-tal
- Varierad byggnadshöjd och gestaltning.

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in$ ll)

Riktlinjer



33Varbergs stadskärna -Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor Varbergs stadskärna -Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor 

Kv Lagmannen (södra delen)

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

2 vån

1 vån1700 - tal

1800 - 1863

1880 - 1910

1960 - 1980

1980 - 2010

Riktlinjer

- Be# ntlig fastighetsindelning respekteras.
- Byggnader med äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriörer lika be# ntlig eller 
ursprunglig/tidigare utformning.  Äldre byggnadsdelar (fönster, foder, dörrar, snickeridetaljer) 
bibehålls. Nya takkupor, balkonger samt tilläggsisolering mot gatan undviks. 

Blandad bebyggelse från 1700 - 1800-tal

Karaktärsdrag

- Flertal årsringar
- Huvudsak äldre fastighetsindelning
- Varierad byggnadshöjd, volym, gestaltning och färgsättning
- Äldre byggnader med 1700-talskaraktär

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in# ll)

Riktlinjer



34Varbergs stadskärna - kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor

Kv Läkaren

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1880 - 1910

1960 - 1980

1 vån

3 vån

4 vån

Riktlinjer

- Stadshotellet bevaras. Be# ntliga fasader och ursprungliga fönster (bottenplan) bibehålls.  Tak-
material och takutformning ska vara lika be# ntlig eller ursprunglig utformning. Nya takkupor/
takfönster undviks.
- Nya byggnader utformas som nya årsringar som i höjd och volym ansluter till omgivande miljö. 
Variation i gestaltning och färgsättning av fasader eftersträvas. Balkonger mot gata undviks. För 
stora fastigheter eftersträvas en uppdelning i arkitektoniskt mindre enheter som främjar upple-
velsen av äldre tomtindelning. Enhetligt utformade sammanhängande fasader undviks. 

Stenhusbebyggelse från 1890- respektive 1970-tal

Karaktärsdrag

- Monumental stenhusbebyggelse 
- Stora tomter
- Välbevarad 1890-talsbyggnad (stadshotellet) med expone-
rat läge mot torget

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in# ll)

Riktlinjer



35Varbergs stadskärna -Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor Varbergs stadskärna -Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor 

Kv Magistern 

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1700 - tal

1910 -1930

1960 - 1980

1 vån

2 vån

Riktlinjer

- 1700-talsmagasinet bibehålls. Be" ntliga fasader bevaras. 
- Villan och trädgården bibehålls. Be" ntliga fasader (inklusive fönster, putsornamenttik, pilasterin-
delning mm) bevaras.   
- Ny byggnad utformas som ny årsringar som i höjd och volym ansluter till omgivande miljö. 
Variation i gestaltning och färgsättning av fasader eftersträvas.

Blandad bebyggelse från 1700-1970-tal

Karaktärsdrag
- Flertal årsringar
- Varierad tomtstorlek, byggnadstyper och arkitektur.
- Välbevarad 1700-talsbyggnad
- Välbevarad villa med trädgård från 1910-tal
- 1970-talsvilla
- Ej sammanbyggd kvartersstruktur

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in" ll)

Riktlinjer



36Varbergs stadskärna - kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor

Kv Nålmakaren

Småskalig trähusmiljö med inslag av högre 
byggnader

Karaktärsdrag

- Småskalig trähusbebyggelse med varierade bygg-
nadshöjder (1800-tal)
- Högre hörnfastighet (1800-tal)
- Enstaka nya årsingar (1900-tal)
- Äldre fastighetsindelning i huvudsak bevarad
- Gatumiljö med bevarad äldre karaktär mot Norrgatan
- Inga takkupor eller balkonger mot gata på den lägre 
bebyggelsen

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1980 - 2010

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980
1980 - 2010

Riktlinjer

-  Be% ntlig fastighetsindelning respekteras.
-  Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriörer lika   
   be% ntlig eller ursprunglig/tidigare utformning. Äldre bevarade byggnadsdelar (fönster, 
   paneler, dörrar, trappor, foder mm) bibehålls. Takkupor, balkonger och tilläggsisolering 
mot gatan undviks.
- Nya byggnader utformas som nya årsringar som i volym och skala ansluter till be% ntlig 
  miljö.  Variation i gestaltning och färgsättning eftersträvas. Takkupor och balkonger mot 
gata på låga byggnader undviks. 

2 vån

1 vån

3 vån

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in% ll)

1960 - 1980

Riktlinjer



37Varbergs stadskärna -Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor Varbergs stadskärna -Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor 

Kv Postmästaren

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1930 - 1960

1960 - 1980

Modern 1970-tals bebyggelse med ett bevarat 
äldre hus

Karaktärsdrag

- Totalsanerat kvarter med undantag av ett välbevarat 
1930-talshus.
- Monoton utformning
- Byggnadshöjd anpassad till omgivande kvarter

Riktlinjer
- Den äldre byggnaden bevaras. Vid ändring återskapas ursprunglig fönsterutformning i bostads-
delen. Be$ ntliga tegelfasader och balkonger bevaras.
- Nya byggnader utformas som nya årsringar som i volym, fasadmaterial och kulör anpassas 
till intillliggande byggnad. En variationsrik gatumiljö eftersträvas. Balkonger mot gata ges en 
smäcker utformning. För stora fastigheter eftersträvas en uppdelning i arkitektoniskt mindre 
enheter som främjar upplevelsen av äldre tomtindelning. Enhetligt utformade sammanhängande 
fasader undviks. 

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in$ ll)

Riktlinjer

2 vån

3 vån



38Varbergs stadskärna - kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor

Kv Professorn

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

2 vån

3 vån

1700 - tal

1800 - 1863

1880 - 1910

Riktlinjer

- Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriörer lika be$ nt-
lig eller ursprunglig/tidigare utformning.  Balkonger samt tilläggsisolering mot gatan undviks.
- Nya byggnader utformas som nya årsringar som i höjd och volym ansluter till intilliggande hus. 
Variation i gestaltning och färgsättning eftersträvas. Balkonger mot gata undviks. 

Blandad bebyggelse från 1860 - 1980

Karaktärsdrag

- Flertal årsringar
-  Varierad byggnadshöjd, volym, fasadmaterial, gestaltning 
och färgsättning
- 1700-talshus med delvis bevarad äldre karaktär mot Västra 
Vallgatan
-  1800-talshus med delvis bevarad äldre karaktär mot Kungs-
gatan.
- Ovarsamt förändrade byggnader däremellan.

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ny byggrätt möjlig (in! ll)

Ökad byggnation möjlig

Riktlinjer



39Varbergs stadskärna -Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor Varbergs stadskärna -Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor 

Kv Prosten

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1700 - tal

1880 - 1910

1930 - 1960

1980 - 2010

1 vån

2 vån

3 vån

4 vån

Riktlinjer

- Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriörer lika be$ ntlig 
eller ursprunglig/tidigare utformning.  Äldre byggnadsdelar (fönster, foder, dörrar, snickeridetal-
jer, putsornament) bibehålls. Balkonger och tilläggsisolering mot gata undviks. 
- Nya byggnader utformas som nya årsringar som i höjd och volym anpassas till intilliggande hus. 
Variation i gestaltning och färgsättning eftersträvas. Balkonger mot gata undviks. 

Blandad bebyggelse från 1860 - 1980

Karaktärsdrag

- Flertal årsringar
- Huvudsakligen bevarad äldre fastighetsindeling.
- Varierad byggnadshöjd, volym, fasadmaterial, gestaltning 
och färgsättning
- Välbevarad sekelskiftesbebyggelse

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in$ ll)

Riktlinjer
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Kv Rådhuset

1863 - 1880

1930 - 1960

1980 - 2010

Stenhusbebyggelse från 1860 - 2000-tal

Karaktärsdrag

- Huvudsakligen stenhusbebyggelse med enhetlig tak-
höjd och avskalat formspråk
- Stora hörntomter
- Exponerat läge mot Torget

Riktlinjer

-  Be$ ntlig fastighetsindelning respekteras.
-  Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas exteriörer 
   lika be$ ntlig eller ursprunglig/tidigare utformning. Ursprungliga fönster, dörrar och trap-
por bibehålls. Balkonger mot gata undviks.
-  Nya byggnader utformas som nya årsringar med samma volym som be$ ntlig   
   byggnad och gestaltas så att de inordnas i be$ ntlig miljö. Fasadmaterial ska vara tegel 
eller puts. Variation i utformning och kulörer på fasader eftersträvas.

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

2 vån

1 vån

3 vån

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in$ ll)

Riktlinjer
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Kv Sadelmakaren

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980
1980 - 2010

Blandad bebyggelse från 1860-2010

Karaktärsdrag

- Flertal årsringar
- Mångfald i volym, höjd och gestaltning
- Välbevarad 1860-talsbyggnad
- Postmoderna kopior på äldre trähus

Riktlinjer

-  Äldre träbyggnad bevaras. Vid ändring utformas exteriören lika be% ntlig. Ursprungliga 
   snickerier, foder och trappor bevaras. Takkupor och ytterligare takfönster samt tilläggsiso-
lering och balkonger mot gata undviks.
- Äldre tegelbyggnad bevaras. Ursprunglig fasad och fasadornamentik bibehålls. Vid 
ändring av övriga delar eftersträvas en varsam anpassning till byggnadens ursprungliga 
karaktär.
-  Nya byggnader utformas som nya årsringar som i volym och byggnadshöjd anpassas till
   intillliggande byggnader. Variation i gestaltning och kulör på fasader eftersträvas. Bal-
konger mot gata ges en smäcker utformning. För stora fastigheter eftersträvas en uppdel-
ning i arkitektoniskt mindre enheter som främjar upplevelsen av äldre tomtindelning. 

1863 - 1880

1930 - 1960

1960 - 1980
1980 - 2010

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in% ll)

Riktlinjer

2 vån

1 vån

3 vån
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Kv Slaktaren

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1960 - 1980 1 vån

3 vån

1960-och 70-talsbebyggelse

Karaktärsdrag

- Intressant småskalig1960-talsbyggnad som i placering, 
volym och byggnadshöjd anpassats till den äldre stads-
kärnan. Formspråk i tidstypisk 1960-talsarkitektur
- Senare butikslokal som i höjd anpassats till den äldre 
bebyggelsen längs med Södergatan.

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in% ll)

Riktlinjer
- 1960-talsbyggnaden bevaras. Den tidstypiska arkitekturen (fönster- och takutformning, 
fasadens indelning, fasadmaterial mm) bibehålls. Tilläggsisolering mot gata undviks.
- Nya byggnader utformas som nya årsringar och placeras i tomtgräns mot gata. Höjd och 
volym mot gata ansluter till intilliggande kvartersbebyggelse. Variation i gestaltning och 
färgsättning eftersträvas. Enhetligt utformade sammanhängande fasader undviks. 
Balkonger mot gata undviks. 

Riktlinjer
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Kv Sparbanken

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1880 - 1910
1980 - 2010

Riktlinjer

- Det äldre bankhuset bevaras. Be" ntliga fasader och ursprungliga fönster (bottenplan) bibehålls.  
Vid ändring av utbytta fönster eftersträvas en återgång till ursprunglig utformning.  Takmaterial 
ska vara grönmålad plåt lika be" ntlig. Takkupor/takfönster och balkonger undviks.
- Nya byggnader utformas som nya årsringar som underordnar sig Sparbanken. Mot Drottning-
gatan, Kungsgatan och Prästgatan placeras byggnad i fastighetsgräns. Fasadmaterial ska vara 
puts eller sten.  Variation i utformning och färgsättning av fasader eftersträvas. Balkonger mot 
gata undviks. För stora fastigheter eftersträvas en uppdelning i arkitektoniskt mindre enheter 
som främjar upplevelsen av äldre tomtindelning. Enhetligt utformade sammanhängande fasader 
undviks. 

Monumental stenbyggnad från 1890-tal
med tillbyggnad från 1980-tal

Karaktärsdrag

-  Fristående stenbyggnad med omsorgsfullt utformad 
tegelarkitektur och exponerat läge mot torget.

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in" ll)

1 vån

2 vån

3 vån

Riktlinjer
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Kv Timmermannen

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

2 vån

1 vån

Småskalig trä- och stenhusmiljö från 1860-1930-tal

Karaktärsdrag

- Flera årsringar
- Äldre fastighetsindelning
- Huvudsakligen enhetlig taklinje med 2-våningshus och en 
lägre byggnad.
- Varierad gestaltning och färgsättning

Riktlinjer

- Be% ntlig fastighetsindelning respekteras.
- Be% ntliga byggnader bevaras. Vid ändring utformas exteriörer lika be% ntlig eller ursprunglig/
tidigare utformning.  Äldre byggnadsdelar (fönster, foder, dörrar, snickeridetaljer, trappor mm) 
bibehålls. Nya takkupor, balkonger samt tilläggsisolering mot gatan undviks.
- Ny byggnad utformas som ny årsring som i volym, höjd, fasadmaterial och kulör ansluter till 
intilliggande byggnader. Balkonger mot gata undviks.

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in% ll)

Riktlinjer
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Kv Åkaren

Karaktärsdrag
- Blandad sluten/öppen kvartersstruktur
- Olika tidsperioder
- Ligger mellan stadskärnans slutna kvartersbebyggelse 
och villastadens öppna struktur

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 - 1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1880 - 1910

1910 - 1930

1930 - 1960

1980 - 2010

Blandad villa- och $ erfamiljsbebyggelse 

2 vån

1 vån

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in' ll)

Riktlinjer
- Blandningen av villor och $ erfamiljshus bibehålls. 
- Vid ändring utformas exteriörer lika be' ntlig eller ursprunglig/tidigare utformning. 
- Nya byggnader utformas som nya årsringar och ges en volym och höjd som ansluter till 
intilligande byggnader.  

Riktlinjer
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Esplanadområdet

Historisk bakgrund
Under slutet av 1800-talet expanderade Varberg och staden utökades. Området norr om 
stadskärnan fylldes ut med material från hamnmuddringar och planlades 1885. Då fanns 
redan en del bebyggelse, bl a en folkskola uppförd 1883. Under 1880- och 90-talen påbörja-
des utbyggnaden av esplanadområdet, med allékantade gator, påkostade stenhyreshus och 
instititutionsbyggnader. Till skillnad mot den äldre stadskärnan, vars bebyggelse präglas av 
en kringbyggd kvartersstruktur med sammanhängande byggnadskroppar, karaktäriseras 
esplandområdet av ett mer öppet bebyggelsemönster med fristående byggnadskroppar och 
öppna kvarter.

Under 1900-och 2000-talet har området successivt kompletterats med nya byggnader, o" a 
utan större hänsyn till den ursprungliga stadsplanens intentioner. Samtidigt har många av 
de äldre byggnaderna bevarast och renoverats - ibland varsamt, ibland mindre varsamt.  Be-
byggelsen har därför i # era avseenden förändrats och området ger idag en splittrad karaktär. 

Ur kulturhistorisk synvinkel är det den högborgerliga bebyggelsen samt instutitonsbyggna-
der, som tillsammans med bevarat gatunät och öppna kvartersstrukturer från 1885-års plan, 
som gör Esplanadområdet intressant.  Fokus i denna del ligger därför på att de$ niera tids-
spåren från utbyggnadsskedet 1880-1920-tal och formulera riktlinjer för hur dessa tidsspår 
kan bibehållas och förenas med framtida utvecklingsbehov. 
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Det nya området planerades utifrån det sena 1800-ta-
lets ideal: en rutnätsplan med  kvadratiska och rek-
tangulära bebyggelsekvarter och med parkmark som 
avgränsning mot den äldre stadskärnan. 

1885-års stadsplan

Planstruktur

Kvartersmark för bebyggelse är i huvudsak densamma 
som idag, förutom några mindre justeringar längs med 
Västra Vallgatan där kvartersmarken är något indragen 
i förhållande till den ursprungliga planen. Parkområdet 
är något bredare än planerat i de två mittersta kvarteren 
och i ytterkanterna har byggnader uppförts. 

Esplanadområdet idag

Kvartersmark för bebyggelse

Parkmark

Kvartersmark för bebyggelse

Parkmark
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1885

Kvartersstruktur/tomtindelning

Den nya planen tog ingen hänsyn till be! ntlig bebyggelse utan 
utgick från rutnätsplanens rätvinkliga struktur. Bebyggelse-
kvarteren är huvudsakligen indelade i 4 eller 6 tomter. Förutom 
folkskolan, som uppfördes innan planen antogs, avsågs den 
äldre bebyggelsen rivas och ersättas med nya byggnader. Kvar-
teren med parkmark mot den äldre stadskärnan planerades 
som fyra smala rektanguljära kvarter.

Dagens karta visar att området genomgått stora förändringar 
i förhållande till den ursprungliga planen. Endast i Kv Flick-
skolan och Djurläkaren är den ursprungliga tomtindelningen 
bevarad. För övrigt har tomtgränser och fastighetsindelning 
förändrats. Ny sammanhängande bebyggelse har uppförts och 
delar av den planerade parkmarken har bebyggts. Området har 
därför i " era kvarter fått en tätare och mer sluten karaktär än 
vad som avsågs i den ursprungliga planen. 
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1925 Idag

Stadskartan från 1925 visar att området har byggts ut med " era 
institutionsbyggnader (Flickskola och Läroverk med gymnas-
tikhall), ett antal stenbostadshus samt ett " ertal träbostadshus 
(gula byggnader). Bostadshusen är placerade i tomtgräns mot 
gata medan skolbyggnaderna ligger något indragna från tomt-
gräns. Kvartersstrukturen är öppen med fristående byggnads-
kroppar. Den äldre bebyggelsen i kvarteren Berget och Verksta-
den ligger fortfarande kvar och tomterna i kv Pipebruket är ej 
bebyggda. Parkmarken mellan Esplanadområdet och den äldre 
stadkärnan har utökats och fått en mer oregelbunden form 
som anpassats till de äldre kvarterens struktur.Den obebyggda 
tomten i kv Inspektören är markerad som torg. 
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Bebyggelsen - tre historiska nedslag

1700-tal 1800-tal 1900-talByggnader som ! nns kvar idag

Esplanområdet vid planläggningen 1885

1700-tal 1800-tal

Byggnader som ! nns kvar idag

Esplanområdet 1925

1700-tal 1800-tal

Byggnader som ! nns kvar idag

1900-1925

Esplanområdet idag

1700-tal 1800-tal

Byggnader som ! nns kvar idag

1900-1930 Efter 1930
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1880-1910 1930-1960

1960-1980 1980-2010

1910-1930

Årsringar

Uppgi� er om årsringar från perioden 1700 - 1910 är hämtade från: Varberg - Förslag till bevarandeprogram, Varbergs kommun 1991. Uppgi� er om den senare bebyggelsen har tagits fram i samrbete med stadsbyggnadskontoret

Samlat
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1700 - tal 1800 - 1863 1863 - 1880 1880 - 1910 1910 -1930 1930 - 1960 1960 - 1980 1980 - 2010
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Bebyggelsen idag

Byggnader uppförda 1880-1930-tal 
med välbevarad äldre karaktär

Byggnader uppförda 1880-1930-tal 
med ej bevarad äldre karaktär

1700-tal

Alléer
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Övergripande riktlinjer

Planstruktur
Planstrukturen från 1885-års plan respekteras.  Gator och kvartsmark som överstämmer med 
planen bibehålls. 

Kvartersstruktur/Tomtindelning
Möjligheten att avläsa och uppleva ursprungliga intentioner avseende tomtindelning respek-
teras. Sammanslagning av tomter i kv Djurläkaren och Flickskolan undviks och eventuella 
avstyckningar görs med respekt för be! ntlig kvartersstruktur.  Institutionstomternas karaktär 
av hus-i-park respekteras.

Bebyggelse
Möjligheten att avläsa och uppleva ursprungliga intentioner med fristående bostadshus 
placerade i tomgräns respekteras. Institutionsbebyggelsens karaktär av hus-i-.park värnas. 
Ytterligare hårdgöring av grönytor undviks. Byggnader med bibehållen äldre karaktär från 
perioden 1880-1930 bevaras. Tullhuset från 1700-talet bibehålls. 

Nya byggnader utformas som nya årsringar som i höjd, volym och placering anpassas till 
kvarteret. Gestaltningsmässigt e" ersträvas en arkitektur som inordnar sig i den be! ntliga 
miljöns karaktär. 

Grönstruktur
Allér och parkmark är ett för 1880-talets tidstypsikt och karaktärsskapande drag som respek-
teras. 

Riktlinjer kvarter och byggnader

Utgångspunkter
För att skapa ett mer konkret underlag för framtida plan- och bygglovshantering har för-
utsättningar för bevarande och utveckling av varje enskild byggnad bedömts kvartersvis. 
Utgångspunkten har varit att 1) Ta ställning till vilka byggnader som ska bevaras och vilka 
som kan rivas, 2) I de fall byggnaden kan rivas ta ställning till om be! ntlig byggnadsvolym 
ska bibehållas eller om en ökad byggnation är möjlig samt 3) Identi! era eventuell obebyggd 
tomtmark som bedöms möjlig att utveckla för ny bebyggelse. Bedömningarna har gjort uti-
från följande kriterier:

            Byggnad bevaras
           - Byggnad från 1880-1930-tal med bevarad ursprunglig karaktär.

Riktlinjer
Byggnadsvolym ska bibehållas.

- Byggnad som kan rivas men där ny byggnad ska uppföras med en byggnadsvolym lika 
be! ntlig byggnad.

- Byggnad som inte bedöms viktig i sig, men där ett bibehållande av skala och volym är vä-
sentlig, antingen för att den är viktig för att kvartersmiljön, eller för att exploateringsgraden 
redan bedöms vara maximerad. 

Ökad byggnation möjlig 

- Byggnad som kan rivas och där en utökad exploateringsgrad bedöms möjlig. Vad detta 
innebär i praktiken beror på den omgivande miljön. I vissa fall kan byggnadshöjden utökas, 
i andra fall kan be! ntlig byggnadsvolym utökas men inte byggnadshöjden. Vilken exploate-
ring som är lämplig prövas i varje enskilt fall i samband med bygglovsansökan. 

Ny byggrätt möjlig (in% ll) 

- Obebyggd tomtmark som bedöms möjlig att utveckla för ny bebyggelse. Lämplig exploa-
teringsgrad beror på den omgivande miljön och prövas i varje enskilt fall i samband med 
bygglovsansökan.

För kv Inspektören ! nns två alternativa 
utbyggnadsförslag (s sid 57)
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Kv Berget (norra delen)

1 vån

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

Parkmark

1980 - 2010

Riktlinjer
- Parkkaraktären bevaras. 
- Nya byggnader utformas som nya årsringar som i höjd och volym ansluter till omgivande miljö. 
För stora fastigheter eftersträvas en uppdelning i arkitektoniskt mindre enheter som främjar 
upplevelsen av äldre tomtindelning. Enhetligt utformade sammanhängande fasader undviks. En 
öppnare kvartersstruktur eftersträvas.

1980-talsbebyggelse 

Karaktärsdrag

- Sammanhängande bostadsbebyggelse i 5 vån
- Enplansbyggnad på gården
- Delvis bevarad parkmark
- Kuperad terräng

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in% ll)

5 eller & er vån

Riktlinjer
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Kv Djurläkaren

2 vån 1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1880 - 1910

1910 -1930

1980 - 2010

Småskaligt # erbostadshusområde från 1890-tal

Karaktärsdrag

- Småskaliga # erbostadshus 2 - 2 1/2 våning
- Placerade i tomtgräns
- Bakomliggande trädgårdar
- Flera förvanskade hus

Riktlinjer
- Byggnad med bibehållen ursprunglig karaktär bevaras. Be% ntliga fasader (fönster/dörrar/orna-
mentik) bibehålls. Vid ändring av förvanskad byggnad eftersträvas en återgång till ursprungligt 
utseende. 
- Nya byggnader utformas som nya årsringar och placeras i enlighet med kvarterets grundläg-
gande struktur. Bebyggelsen utformas som fristående byggnadskroppar och placeras i tomt-
gräns. Höjd och volym anpassas till omgivande miljö. 

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in% ll)

1 vån

Riktlinjer
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Kv Flickskolan

2 vån

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1880 - 1910

Blandad institutions- och bostadshusmiljö från 
1890-tal

Karaktärsdrag

- Småskaliga fristående en- och $ erbostadshus i 2 - 2 1/2 
våning i ena delen, placerade i tomgräns mot gata och med 
individuellt utformad arkitektur
- Tidstypisk institutionsarkitektur i andra delen, med ”hus-i-
park” karaktär och röd tegelarkitektur
- Trädplanteringar runt hela kvarteret

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in& ll)

1980 - 2010

Riktlinjer
- Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas fasader lika be& nt-
lig eller tidigare utformning. Ursprungliga byggnadsdelar (fönster/ornament mm) bevaras. 
Tilläggsisolering mot gata undviks. 
- Ny byggnad utformas som en ny årsring och placeras i enlighet med kvarterets grundläg-
gande struktur. Höjd och volym anpassas till omgivande miljö. 

Riktlinjer
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Kv Gymnastiken

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1700-tal

1880 - 1910

Riktlinjer
- Träbyggnaden bevaras. Vid ändring utformas exteriören lika be# ntlig eller ursprunglig/tidigare 
utformning. Äldre byggnadsdelar (panel, knutlådor, fönster, dörr mm) bevaras.
- Tegelbyggnaden bevaras. Be# ntliga fasader och fönster bibehålls. Takmaterial ska vara svartmå-
lad plåt lika be# ntlig. Nya takkupor/takfönster undviks. 
- Parkkaraktären värnas.

Två årsringar i parkmiljö

Karaktärsdrag

- Tullhus från 1700-talet
- Gymnastikhall från 1890
- Fristående byggnader i öppen parkmiljö

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in# ll)

1 vån

2 vån

Riktlinjer
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Kv Inspektören

1 vån

2 vån 1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1880 - 1910

Institutionsbyggnad från 1883

Karaktärsdrag

- Enkel träarkitektur i 1 1/2 plan
- Sammanhängande byggnadskropp med $ yglar
- Placerad något indragen från tomtgräns
- Trädplanteringar mot Eskils-, Drottning- och Östra Lång-
gatan

Byggrätt vid bostadsändamålByggrätt vid o& entligt ändamål

Riktlinjer

- Skolbyggnaden bevaras. Vid ändring utformas fasad lika be' ntlig eller tidigare utformning. 
Ursprungliga byggnadsdelar (fönster/snickeridetaljer mm) bibehålls. Tilläggsisolering exteriört 
undviks.
- Nya byggnader utformas som nya årsringar och placeras i enlighet med områdets grundläggan-
de öppna struktur. Bostadsbebyggelse utformas som fristående byggnadskroppar och placeras i 
tomtgräns. O& entliga byggnader placeras något indragen från tomtgräns mot Eskils- och Maga-
sinsgatan. Höjd och volym anpassas till omgivande miljö. 

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in' ll)

Riktlinjer
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Kv Komedianten

3 vån

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1880 - 1910

1930 - 1960

1980 - 2010

Riktlinjer
- Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas fasader lika be# ntlig 
eller ursprunglig utformning. Äldre byggnadsdelar (fönster/ornament mm) bevaras.
- Ny byggnad utformas som en ny årsring och placeras fristående och i tomtgräns i enlighet med 
kvarterets ursprungliga öppna struktur. Höjd och volym anpassas till omgivande miljö. Variation i 
gestaltning och färgsättning eftersträvas.

Blandad institutions- och & erbostadshusmiljö

Karaktärsdrag
- Högborgerlig arkitektur blandad med tidstypisk 1960-tals-
bebyggelse
- Pågående utbyggnad i kvarterets sydöstra del
- Byggnader placerade i tomtgräns mot gata
-  Varierad höjd och byggnadsvolym
- Trädplanteringar runt hela kvarteret

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in# ll)

Riktlinjer
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Kv Lagmannen (norra delen)

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1960 - 1980

Riktlinjer
- Parkkaraktären bevaras. 
- Nya byggnader utformas som nya årsringar som i höjd och volym ansluter till omgivande miljö. 
För stora fastigheter eftersträvas en uppdelning i arkitektoniskt mindre enheter som främjar 
upplevelsen av äldre tomtindelning. Enhetligt utformade sammanhängande fasader undviks. En 
öppnare bebyggelsestruktur eftersträvas.

Flerbostadshus från 1960-tal

Karaktärsdrag

- Skivhus i 4 respektive 5 våningar 
- Placerade i vinkel kring ett öppet parkområde
- Sammanbyggda med en lägre envåningsbyggnad

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in% ll)

3 vån

4 vån

5 eller & er vån

Riktlinjer
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Kv Läroverket

2 vån

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1880 - 1910

1960 - 

Institutionsmiljö med två tidsperioder

Karaktärsdrag

- ”Hus-i-park” karaktär
- Byggnader indragna från tomtgräns
- Röd tegelarkitektur från 1890 respektive 1960-tal
- Parkmark med uppvuxna träd
- Trädplanterningar runt hela kvarteret

Riktlinjer

- Båda tidsperioderna respekteras. 
- Den äldre byggnaden bevaras. Be$ ntliga fasader (inklusive fönster/dörrar/takutformning/tak-
material) bibehålls. 
- Den yngre byggnaden bevaras. Vid ändring utformas fasad lika be$ ntlig eller ursprunglig 
utformning. Eventuell påbyggnad gestaltas som ett nytt tidslager som i material och gestaltning 
anpassas till be$ ntlig byggnad.
- Parkkaraktären bevaras. Ytterligare byggnader undviks.

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in$ ll)

Riktlinjer
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Kv Pipebruket

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1 vån

2 vån

3 vån1910 -1930

1960 - 1980

Ofullbordat kvarter

Karaktärsdrag

- Splittrad miljö med bostadshus och bensinmack
-  Endast en av fyra fastigheter bebyggda enligt ursprunglig 
plan
- Trädplanteringar mot Eskils- och Vallgatan

Riktlinjer
- Äldre byggnad bevaras. Vid ändring utformas fasad lika be% ntlig. 
- Nya byggnader placeras i tomtgräns mot gata och utformas som fristående byggnadskroppar 
som i höjd och volym som ansluter till omgivande miljö. Variation i gestaltning eftersträvas.

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in% ll)

Riktlinjer
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Kv Prostlyckan

1 vån

2 vån

3 vån

1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1880 - 1910

1980 - 2010

Blandad bebyggelse från 1890-1990

Karaktärsdrag

- Huvudsakligen fristående bygggnadskroppar
- Placerade i tomtgräns mot gata
- Trädplanteringar mot Eskils- och Drottninggatan

Riktlinjer
- Byggnader med bibehållen äldre karaktär bevaras. Vid ändring utformas fasad lika be# ntlig eller 
tidigare utformning. Ursprungliga byggnadsdelar (fönster/fasadornament mm) bibehålls.
- Nya byggnader placeras i tomtgräns mot gata och utformas som fristående byggnadskroppar 
som i höjd och volym ansluter till omgivande miljö.  Variation i gestaltning eftersträvas.

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in# ll)

Riktlinjer



64Varbergs stadskärna - kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor

Kv Verkstaden

3 vån

4 vån 1700 - tal

1800 - 1863

1863 - 1880

1880 - 1910

1910 -1930

1930 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2010

1930 - 1960

5 eller " er vån

Riktlinjer
- Nya byggnader utformas som nya årsringar som i höjd och volym ansluter till omgivande miljö. 
För stora fastigheter eftersträvas en uppdelning i arkitektoniskt mindre enheter som främjar 
upplevelsen av äldre tomtindelning. Enhetligt utformade sammanhängande fasader undviks. En 
öppnare kvartersstruktur eftersträvas.

Efterkrigstidsarkitektur från 1930-50-tal

Karaktärsdrag

- Nästan kringbyggd kvartersstruktur
- I huvudsak enhetlig arkitektur med sammanbyggda röda 
tegelhus i 3-4-våningar 
- Vitputsat punkthus i 7 våningar i ena hörnet
- A% ärslokaler i markplan mot Västra Vallgatan

Byggnad bevaras

Byggnadsvolym bibehålls

Ökad byggnation möjlig

Ny byggrätt möjlig (in' ll)

Riktlinjer


