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Inledning 

Kvarteret Fisketången 1 ligger i västra delen av stadsdelen Skogslyckan-Unneröd i 

Uddevalla. Den ligger i mötet mellan Nordanvindsvägen, Västanvindsvägen och Kur-

verödsleden. Kvarteret består av fyra plus två sammanlänkade huskroppar, de fyra 

runt en gård och de två strax söder om. 

 

Kvarteret Fisketången 1. Nordanvindsvägen är den vita vägen till höger. Karta Topografiska webb-

kartan. 

 

Preliminär avgränsning av planområdet. Karta/flygfoto Uddevalla kommun. 
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Utredningen är tillkommen mot bakgrund av att Uddevalla kommun lämnat planbe-

sked till ändring av detaljplan för flerbostadshus i Västra Skogslyckan. Planbeskedet 

avser att pröva möjligheten att höja byggrätterna från idag tre till fem våningar för fas-

tigheten Fisketången 1.  

I samband med detta behöver befintlig bebyggelse utredas sett till kulturhistoria och 

antikvarisk kvalitet.  

Stadsdelen Skogslyckan-Unneröd utgör en av kulturmiljöerna i Uddevalla kulturmiljö-

program från 2002. Stadsdelen pekades ut som kulturhistoriskt intressant redan 1989 i 

utredningen ”Kulturhistorisk inventering av Uddevallas ytterområden” som Uddevalla 

kommun beställde av Bohusläns museum. Området är beskrivet som tidstypiskt med 

stora kvalitéer, men detta behöver preciseras för att i detaljplanearbetet definiera och 

bevara kvalitéerna. 

Denna utredning ska tydliggöra de kulturhistoriska värdena, som underlag för fortsatt 

planarbete. Flera specifika frågeställningar avhandlas, kring värde, värdekärnor, kon-

sekvensanalys, underlag för planbeskrivning och gestaltningsprinciper. 

Kvarteret Fisketången 1 är vad gäller såväl gestaltning som historia en del av hela 

stadsdelens gestaltning och historia, och kan inte förstås utan detta övergripande sam-

manhang. Därför tar utredningen avstamp i vad som gäller för hela Skogslyckan-Un-

neröd, med konkretisering av vad som gäller specifikt för Fisketången 1.  

Utredningen fokuserar på uppgiften att utgöra underlag i planarbetet. Vidare fördjup-

ningar och dokumentationer kring livet i kvarteret och på Skogslyckan har inte gjorts.  

Läsanvisning 

I uppdraget från Uddevalla kommun specificeras vilka delar som ska ingå i utred-

ningen. De återfinns i utredningens avsnitt enligt följande: 

• Exteriör inventering: Återfinns i avsnitt 1. Beskrivning  

• Identifiera områdets historia: Återfinns i avsnitt 2. Historik 

• Identifiera bebyggelsevärden med bedömning av dessas kvalitet. I denna be-

dömning måste ingå aspekten om att husen eventuellt byggs på. Bedöma vilka 

värden/kvalitéer i befintlig arkitektur som bör tas hänsyn till: Återfinns i av-

snitt 3 Analys, avsnitt 4. Motivering och avsnitt 5. Värdekärnor 

• Bedöma hur dessa värden kan påverkas av att byggrätterna utökas genom på-

byggnad: Återfinns i avsnitt 6. Konsekvensanalys 

• Bedömning om befintliga arkitektoniska element är lämpliga att återspegla i 

påbyggnader: Återfinns i avsnitt 7. Rekommendationer 

• Föreslå lämpliga skydds/varsamhetsbestämmelser för det fortsatta planarbe-

tet: Återfinns i avsnitt 8. Underlag för fortsatt planarbete 

Arbetet har utförts i november 2021 av antikvarie/enhetschef Tomas Brandt och anti-

kvarie Anette Larsson vid Bohusläns museum. I referensgrupp för de kulturhistoriska 

värderingarna har också ingått antikvarie Cecilia Wingård och antikvarie Karl-Arne 

Karlsson vid Bohusläns museum. 

 

Uddevalla 24 november 2021. 
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1. Beskrivning 

 

Skogslyckan-Unneröd. Skogslyckan är den västra/vänstra delen, Unneröd den östra/högra delen. 

Kurverödsleden (som nämns i texten) passerar genom kartans nedre vänstra hörn, och Boxhultsvä-

gen i kartans högra kant, och mellan dem genomfartsgatan Västanvindsvägen. Kulturmiljöns av-

gränsning i rött. Från Topografiska Webbkartan. 

Stadsdelen Skogslyckan-Unneröd 

Skogslyckan och Unneröd är en sammanhängande stadsdel, belägen nordväst om cen-

trala Uddevalla. Bebyggelsen ligger i en ungefär öst-västlig dalgång, med trädbevuxna 

höjdpartier i norr och söder. Inom stadsdelen finns bostadsbebyggelse och service-

funktioner (affärer, skola, äldreboende etc), men utöver dessa inga arbetsplatser. 

I stadsdelen finns en varierad bebyggelsesammansättning med blandade boendeformer 

så som villor, trevånings lamellhus, punkthus samt ett grannskapscentrum med torg, 

affärer och kyrka. Genom områdets bebyggelsestruktur och planering speglar stadsde-

len folkhemsarkitekturens ideal från 1950-60-talen. 

Tre hustyper dominerar: De höga husen, åtta våningar eller mer, är antingen punkthus 

(en trappuppgång/hiss i mitten, med lägenheterna runtom) eller skivhus (trapphusen 

bredvid varandra). De lägre husen, tre- och sexvåningshus, är av den typ som kallas 

lamellhus”, med ett antal trappuppgångar sida vid sida. Ibland bara två, oftast fler. 

Skogslyckans bostadsbebyggelse 

Skogslyckan domineras av flerfamiljshus, från trevåningskvarter utmed Västanvinds-

vägen, fritt organiserade kring innergårdar, till höga åttavånings skivhus längs 

Sunnanvindsvägen och höga punkthus vid Cyklonvägen. Dessutom tre sexvånings la-

mellhus vid Bidevindsvägen. Vidare finns två relativt nybyggda punkthus längst i syd-

väst, vilka har en placering och övergripande utformning som generellt sett inordnar 

sig i stadsdelens bebyggelsemönster. I nordväst finns också enfamiljshus och radhus. 
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Unneröds bostadsbebyggelse 

På Unneröd finns tre högre skivhus, tidigare ljust putsade men nu skivklädda, en an-

nan grupp med dels fyra punkthus, dels trevånings lamellhus i gult tegel och skiv-

material. Mycket karaktäristiskt är de röda trevånings lamellhusen i tegel med val-

made tegeltak på ömse sidor om Västanvindsvägen och söder därom, i Unnerödsdalen.  

Skogslyckans torg 

Invid torget står ett högt skivhus, något som är mycket karaktäristiskt för grannskaps-

centrum från denna tid. Huset var tidigare putsat men fasaden är nu klädd med ett 

skivmaterial. 

Kyrka, skola, förskola, gruppbostäder mm. 

Även stadsdelskyrkan Bäve kyrka ligger i gränsen mellan stadsdelens två delar. Kyr-

kan är i huvudsak välbevarad från 1970-talet och har tydliga arkitektoniska värden. 

Unnerödsskolan har en utformning i rött tegel som ansluter till de omgivande bostads-

husen. Förskola, gruppbostäder mm är i huvudsak tillkomna senare, men är förhållan-

devis låga byggnader. 

Kvarteret Fisketången 1 

Övergripande 

Kvarteret utgörs av sex huskroppar. Fyra omgärdar en större innergård med lekplats, 

grönytor samt berg i dagen. De två övriga husen är sammanbyggda med viss förskjut-

ning, och placerade något söderut men är trots det med som en del i gårdsbilden och 

skapar därmed en förlängning av innergården.  

Byggnaderna utgörs av 3-vånings lamellhus och genom suterrängvåningar på två av 

byggnaderna är kvarteret väl anpassat till den omgivande topografin. Utöver bostadsy-

torna innehåller den sydöstra byggnaden en garagedel. 

Kvarteret Fisketången har också en funktion som ”portalkvarter” genom sin väl syn-

liga placering vid korsningen Kurverödsleden/Västanvindsvägen. 

Kvarterets byggnader 

Fasaden längs med Västanvindsvägen har en mer sluten karaktär än övriga. Med un-

dantag av huset längs med Nordanvindsvägen (nr 7A-B), har samtliga hus sina entréer 

vända mot innergården. Balkongerna är vända åt väster och söder, vilket innebär att en 

del av husen har balkonger mot innergården, andra ut mot omgivningen. 

Fasaderna är enhetligt uppbyggda och fasadmaterialet utgörs av rött tegel. De släta te-

gelfasaderna bryts i princip endast av genom byggnadernas fönster, balkonger och de 

träpanel klädda partierna som återfinns i anslutning till trapphusets vertikala fönsterra-

der. På byggnadernas sadeltak ligger senare tillkommen svart takpanneplåt. På två av 

husen ligger de ursprungliga korrugerade eternitplattorna kvar. 
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Balkongerna återfinns mot väster och söder och trots dess nya fronter och utökade mått finns delar 

av den arkitektoniska gestaltningen kvar. 

  

I kvarteret återfinns två olika arkitektoniska lösningar för att länka samman huskropparna: Direkt 

sammanbyggnad (bild t.v.). och via lägre länkbyggnader (bild t.h.). De sammanlänkande huskrop-

parna bidrar till en mer sluten gårdsbild. 

  

T.v. Partierna mellan trapphusens fönster är klädda med liggande träpanel. Den liggande träpane-

len återkommer i länkbyggnaderna. T.h. Senare tillkommet skärmtak i anslutning till entrén.   
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T.v. Runt gården binds byggnadskropparna samman med länkbyggnader, en viktig detalj i gestalt-

ningen som samtidigt hjälper till att sluta gårdsbildningen helt. T.h. Fönstren är inte original men 

har ett utseende i stort sett lika original, och sitter också placerade ute i fasadlivet, något som är 

viktigt i upplevelsen av fasadytorna. 

Det norra huset är lätt vinklat och som en detalj på den fasad som är vänd mot Nor-

danvindsvägen, finns en grund men relativt bred nisch i anslutning till vinkeln.  

Byggnaderna har enluftsfönster i olika storlekar och i anslutning till entréernas alumi-

niumdörrar återfinns en träkonstruktion som inkluderar skärmtak och låga sido-

stycken.  

  

Detaljbild på tegelfasadens nisch, mitt på norra längans norrvägg. 
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2. Historik 

Stadsdelen Skogslyckan-Unneröd 

Efter andra världskrigets slut ökade behovet av bostäder i Uddevalla, en stad som 

växte snabbt. En av de viktigaste orsakerna var etablerandet av Uddevallavarvet 1946. 

Allt eftersom nya order på fartyg kom, växte behovet av arbetskraft, och därmed också 

bostadsbehovet. 

Detta ledde till att man i generalplanen 1947–1950 för Uddevalla pekade ut flera ut-

byggnadsområden för bostäder. Bland annat i den öst-västliga dalgången där dagens 

Skogslyckan-Unneröd ligger, nordväst om dåvarande centrum. Den skulle vara ett; 

”…byggnadsområde med blandad bebyggelse, dock företrädesvis hyreshus.” (planbe-

skrivning Skogslyckan) 

Uddevallavarvet var själva aktiva i utbyggnadsplanerna, men det var med hjälp av det 

kommunala bostadsbolaget Uddevallahem liksom bostadsrättsorganisationerna som 

hela stadsdelen kunde byggas ut.  

Planeringen för utbyggnad av Skogslyckan inleddes i början av 1950-talet. Det dröjde 

några år innan detta kunde slutföras, med bland annat byte av arkitektkontor. Den 

firma som kom att slutföra stadsplanen liksom att rita flera av husen var Hernek & 

Lindsten (som senare blev Hernek, Lindsten & Mohlin eller HLM), och där framför 

allt Carl-Anders Hernek var aktiv med arbetet kring Skogslyckan. De två stadspla-

nerna som planlade hela området togs fram med bara några få års mellanrum: Skogs-

lyckans plan antogs 1957 (fastställd 1958) och Unneröds 1960.  

 

Tidigt flygfoto över Skogslyckan, med kvarteret Fisketången 1 till höger i förgrunden. Även om detta 

är ett svartvitt foto, framgår husens mörkare (dvs röda) fasadkulör tydligt jämfört med de övriga 

ljusare flerfamiljshusen. Fotot taget 1962, när Skogslyckans torg med sitt punkthus var nybyggda, 

men innan Unnerödsdelen bebyggdes. Foto AB Flygtrafik Bengtsfors, Bohusläns museums arkiv. 
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De hus som byggdes först var enfamiljshusen och radhusen i nordvästra delen av om-

rådet. Projektering och planering av byggandet av flerfamiljshusen inom Skogslyckan-

området var igång parallellt med att planarbetet slutfördes, och inleds redan 1957, ef-

ter att Uddevalla kommunfullmäktige antog planen i november 1957. Ett överkla-

gande försenade det slutliga fastställandet till 1960, men då var byggnationen sanno-

likt redan igång. Ett stort antal lägenheter kunde därför färdigställas under 1958 och 

1959, i vad som bör bedömas som en enda etapp, även om det finns skillnader i färdig-

ställandedatum mellan enskilda byggnader och kvarter. 

De ursprungliga planerna för stadsdelen hade dock en mycket lägre exploateringsgrad, 

och ett annat utseende på kvarteren. En första stadsplan togs fram ca 1953, med i hu-

vudsak trevåningshus. Mer om detta i avsnittet motivering. 

Skogslyckan utgjorde en del av egendomarna Kasen och Brattås, som vid denna tid 

ägdes av varvets grundare, Gustaf B Thordén, och blev den första etappen i stadsde-

lens utbyggnad. 

För Unneröd inledde Uddevalla kommun förhandlingar om markköp redan 1948, men 

affären slutfördes först 1959 genom kommunal expropriering av marken.  

För en del av Unneröd, den östra delen av Östanvindsvägen, gjordes en förändrad 

version av stadsplanen 1964. Unneröd blev i praktiken en utbyggnad av Skogslyckan, 

och området stod klart år 1966, helt i enlighet med stadsplanerna från 1960/1964.  

 

Kvarteret Fisketången 1962, relativt nybyggt. Till vänster skymtar kvarteret Smögen. Förstoring av 

flygfoto från AB Flygtrafik Bengtsfors, Bohusläns museums arkiv. 

Skogslyckans torg anlades som ett grannskapscentrum med torg och affärer mm, som 

placerades i gränsen mellan Skogslyckan och Unneröd, så att det skulle kunna fungera 

för stadsdelens båda delar. Det byggdes åren strax efter 1960, med höghuset och den 

östra affärslängan. Torget har byggts ut senare, så att affärsbebyggelsen nu omsluter 

torget på tre sidor.  
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Kyrkan, Bäve kyrka, uppfördes omkring år 1970, ritad av Carl-Anders Hernek. För-

samlingshemmet invid kyrkan var tidigare gården Unneröds bostadshus, byggt på 

1740-talet. 

Kvarteret Fisketången 1 

Byggnadsfasen 

Kvarteret Fisketången 1 hör alltså till den första byggnadsfasen av Skogslyckans fler-

familjshus, och ska vara färdigställt 1959. Husen ritades av Carl-Anders Hernek.  

Husens tegelröda färg i kombination med den kringbyggda gården har lett till att 

Fisketången har blivit kallat ”Röda gården” (egentligen ”Röe går´n”) i folkmun, vilket 

alltså blivit en del av kvarterets identitet. Bland annat har det nuvarande ägarbolaget 

döpts till ”Bostad Röda Gården KB”.  

 

Kvarteret Fisketången 1 under uppbyggnad. Den norra längan ännu inte uppförd. Fotot är taget från 

skivhuset på Sunnanvindsvägen 1, vars byggnation pågick ungefär samtidigt. Foto Arne Andersson, 

Bohusläningen. Bohusläns museums arkiv. 

Senare ändringar 

Husen har inte genomgått några större förändringar exteriört. Den största ändringen är 

att de ursprungliga ganska små balkongerna på 1990-talet ersattes av de nuvarande be-

tydligt större. Det innebar en tydlig förändring av exteriören, i och med att de ur-

sprungliga hade ett mycket karaktäristiskt utseende.  
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Byggnadernas fönster är inte original men har till stor del ett utseende som ansluter till 

originalet. Enligt äldre foton var de större fönstren tvåluftsfönster med en stor ruta och 

ett mindre vädringsfönster bredvid. 

De ursprungliga entrédörrarna har ersatts av aluminiumdörrar och de äldre skärmtaken 

är ersatta av en träkonstruktion som även inkluderar låga sidostycken.  

Uddevallahem var de ursprungliga ägarna. Fastigheten övertogs av först Wallenstam 

AB och sedan HB Kungsleden 1987, och nuvarande ägare tog över 1992. 

 

Kvarteret Fisketången 1964. Förstoring av flygfoto från AB Flygtrafik Bengtsfors, Bohusläns mu-

seums arkiv. 

 

Ytterligare uppförstoring av flygfotot ovan, visar hur balkongerna ursprungligen såg ut, avsevärt 

mindre än idag. Takens täckning med eternitskivor framgår också. Foto AB Flygtrafik Bengtsfors, 

Bohusläns museums arkiv. 
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3. Analys av bebyggelsens karaktärer 

För att kunna gå vidare med rekommendationer för bebyggelsen krävs en analys av 

dess karaktär, eller rättare sagt karaktärer, vilka tillsammans bygger upp den helhet 

vari kvarteret Fisketången 1 utgör en del. En byggnad eller ett kvarter kan vara uttryck 

för såväl en som flera av karaktärerna. 

Bebyggelsekaraktär inom Unneröd – Skogslyckan 

Stadsdelen som helhet har en övergripande gestaltning vad gäller husens lokalisering 

och placering i terrängen, som i princip är tillkommen vid en och samma tid, dvs åren 

kring slutet av 1950-talet då hela dalgången planlades. 

Flerfamiljshusen utgör majoriteten av bebyggelsen. Arkitektoniskt och utseendemäss-

igt kan de delas in i några få grupper. Det finns vissa samband mellan de olika grup-

perna och vem som lät bygga husen, även om detta samband inte finns i alla fall. 

Karaktären hos dessa grupper bygger, tillsammans med den genomgående placeringen 

av trevåningshusen i mitten av dalgången och högre hus längs sidorna, upp mycket av 

stadsdelens visuella karaktär.  

 

Bebyggelsekaraktär 1: Foto från 1964, stadsdelen ännu inte färdigbyggd. Man ser tydligt hur de 

lägre husen är förlagda till dalgångens mitt, och de högre husen i anslutning till höjdpartierna. Fotot 

visar också hur man sparat en del av terrängen och träd inne bland husen. Man ser också de tre hu-

vudsakliga hustyperna: Punkthus vid Cyklonvägen uppe till höger, skivhus vid Sunnanvindsvägen och 

torget, och lamellhus i dalens mitt. Foto AB Flygtrafik Bengtsfors, Bohusläns museums arkiv. 

Bebyggelsekaraktär 1: Stadsdelen som helhet 

Denna bebyggelsekaraktär handlar om skala och husvolymer och hur volymerna är 

placerade i topografin. Det finns en genomgående tanke som går ut på att de lägre 
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bostadshusen, dvs trevåningshusen, ligger i dalgångens mitt, huvudsakligen på ömse 

sidor om genomfartsstråket Västanvindsvägen. De högre husen ligger längre ut mot 

höjdpartierna i norr och söder. Detta uttrycks i planbeskrivningen så; ”Vid gruppe-

ringen av byggnaderna inom området har det ansetts önskvärt att i möjligaste mån fri-

lägga den öppna dalgången från tyngre enheter…” 

Även de kompletterande byggnaderna, såsom skola, kyrka etc, liksom senare tillägg i 

form av gruppboende mm, är låga och placerade nära dalgångens mitt. 

  

Bebyggelsekaraktär 2: T.v. Kvarteret Fisketångens röda tegelhus. T.h. Ögårdsvägen 1, med de för 

Unneröd karaktäristiska tegelhusen. 

Bebyggelsekaraktär 2: Röda trevånings lamellhus i tegel 

Detta omfattar en större grupp röda tegelhus i centrala delen av Unneröd, samt det nu 

aktuella kvarteret Fisketången 1. Det finns skillnader på detaljnivå, men gemensamt är 

den tydliga karaktär som de röda tegelfasaderna ger, samt att alla hus är i tre våningar 

(fyra i vissa suterränglägen). Husen på Unneröd har röda tegeltak, kvarteret Fiske-

tången 1 har svart tak. 

  

Bebyggelsekaraktär 3: T.v. Östanvindsvägen 6. T.h. Östanvindsvägen 7, med nya balkongfronter 

mm. 

Bebyggelsekaraktär 3: Gula och vita trevånings lamellhus och höga punkthus, i tegel och 

skivmaterial 

Detta omfattar en grupp hus på ömse sidor om Östanvindsvägens östra del. Husen har 

plana tak och fasaderna består av dels gult tegel, dels vitt skivmaterial i anslutning till 

fönsterpartierna, så att husen har partier eller hela fasader med enbart fönster, bal-

konger och skivor. Balkongfronterna har avvikande kulör. Skivmaterialen har i några 
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fall bytts mot andra skivor än de ursprungliga, eller plåt, liksom även balkongfron-

terna, men den arkitektoniska gestaltningen finns kvar. 

  

Bebyggelsekaraktär 4: Fältindelning i putsen på Sunnanvindsvägen 5. T.h. Punkthusen på Cyklonvä-

gen, utan fältindelning. 

Bebyggelsekaraktär 4: Ursprungligen putsade hus, numera även skivklädda 

En relativt stor grupp med hus i olika höjder och former: Tre- och sexvånings lamell-

hus, åttavånings skivhus, samt punkthus. Gemensamt är att fasaderna är eller har varit 

putsade i ljusa kulörer. Flertalet har också en fältindelning genom smala ”band” längs 

hörn, socklar och gesimser samt också inne på fasadytorna. En del av husen i denna 

grupp har inte någon fältindelning. 

Flertalet av husen har fått annat fasadmaterial, ibland också med tilläggsisolering. Un-

der senare år har skivmaterial ersatt putsen som ytskikt på en del av husen. När man 

då har tagit med sig fältindelningen med ljusa ”band” så har mycket av fasadkaraktä-

ren kunnat behållas, trots materialbytet. 

  

Bebyggelsekaraktär 4: Östanvindsvägen 16 och 14, med fältindelningen delvis återskapad vid bytet 

till skivmaterial i fasaderna. 

Genomgående för dessa hus är också att varje hus har sin egen avvikande kulör på bal-

kongfronterna, så att balkongkulören blir en identitetsmarkör. Se exempel på de två 

grannhusen Östanvindsvägen 16 och 14 ovan, liksom punkthusen på Cyklonvägen på 

bilden överst till höger på denna sida.  

Bebyggelsekaraktär 5: Utropstecknet vid torget 

En viktig beståndsdel i en grannskapsplanerad stadsdel (se nästa avsnitt) är torget med 

affärer. Mycket vanligt och karaktäristiskt var att det också placerades ett höghus 
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(punkthus eller skivhus) invid torget. Dessa höga hus har ibland beskrivits som ett ut-

ropstecken, som ska markera centrum i stadsdelen. Själva torgbebyggelsen är i övrigt 

låg, med affärer och andra gemensamhetslokaler i markplan. Egenskapen att fungera 

som samlingspunkt i stadsdelen är avhängig i vilken mån det finns affärer och andra 

gemensamma funktioner, eller om dessa successivt stängs. 

 

Bebyggelsekaraktär 5: Som ett utropstecken står höghuset vid Skogslyckans torg. Förstoring av flyg-

foto från 1964. På bilden är inte den västra affärslängan byggd ännu. I bakgrunden pågår bygget av 

de röda trevånings tegelhusen på Unneröd. Foto AB Flygtrafik Bengtsfors, Bohusläns museums ar-

kiv. 

Kvarteret Fisketången 1 

Bebyggelsen i kvarteret Fisketången 1 är ett uttryck främst för bebyggelsekaraktärerna 

1 och 2 ovan.  

• Kvarteret består av en grupp trevåningsbyggnader placerade nära dalgångens 

mitt, vilket gör den till ett uttryck för karaktär nr 1.  

• Det är också en grupp trevånings röda tegelhus, vilket gör den till uttryck för 

karaktär nr 2.  

Det innebär att kvarteret bör hanteras både utifrån aspekten hur hela stadsdelen påver-

kas, liksom hur de röda tegelhusen i stadsdelen påverkas. 

Det röda teglet är dessutom karaktäristiskt för kvarteret individuellt, i och med dess 

smeknamn ”Röda gården”. 

Till detta kommer också kvarterets karaktär av kringbyggd gård, med hushöjder som 

ger gott om sol och ljus till gården. 
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4. Motiv 

Varför anses även bebyggelse från 1950–1960-tal äga kulturhistoriska värden?  

Medvetenheten om värdet av att spara på äldre tiders bebyggelse växte fram under 

1960-talet, och tog sedan steget in i samhällsplanering på 1970-talet, exempelvis ge-

nom bevarandeinriktade stadsplaner/detaljplaner. Generellt drog man vid den tidpunk-

ten en främre tidsgräns för vad som då ansågs värdefullt till omkring 1930-talet, dvs 

då modernismen och det moderna samhällsbyggandet introducerades. 

Vid mitten av 1970-talet låg alltså denna tidsgräns 40–50 år bakåt i tiden. Idag, ytterli-

gare 50 år senare, är det naturligt att vi flyttar fram denna främre tidsgräns, och även 

fångar upp saker som ligger kanske 50 år bakåt från idag. Som exempelvis bebyggel-

sen på Skogslyckan-Unneröd. 

Det viktiga är då att definiera vilket historiskt skeende som ligger bakom en stadsdel 

som Skogslyckan-Unneröd, och som gör den historiskt värdefull. 

Bakgrund: Vilken samhällsbyggnadshistoria speglas? 

Grannskapsplanering 

De samhällsbyggnadsideal som växte fram under 1900-talet syftade till att ge männi-

skor bra och moderna bostäder, i en modern stad med goda möjligheter till ett tryggt 

och rikt liv.  

Man ville bort från vad som uppfattades som osunda trånga omoderna lägenheter i 

tättbebyggda äldre stadskärnor. Det skulle vara modernt planerade lägenheter, i 

huskroppar som placerades friliggande från varandra så att de kunde omsvepas av ljus 

och luft.  

Under 1940- och 1950-talen tog man ett steg till, och började planera för hela sam-

manhängande och självständiga stadsdelar, grannskap. Ett grannskap skulle innehålla 

de flesta samhällsfunktioner, utom större arbetsplatser. Inspirationen kom bland annat 

från brittiskt stadsbyggande. Inom sin stadsdel, sitt grannskap, skulle man ha tillgång 

till det nödvändiga utbudet av offentlig och kommersiell service. Därför fick grann-

skapen sina egna torg.  

Svenska städer som behövde expandera, och grannskapsmodellen blev ett sätt att 

bygga ut staden i mindre delar. Man använde bland annat begreppet ”ABC-samhälle”, 

där A stod för arbete, B för boende och C för centrum. De stora arbetsplatserna, som 

exempelvis Uddevallavarvet, låg nära men ändå på viss distans, så att boende och 

centrumfunktion kunde bygga upp en självständigt fungerande livsmiljö. 

Från de tidiga exemplen i Sverige, som exempelvis Norra Guldheden i Göteborg eller 

Årsta centrum i Stockholm m.fl. spreds idéerna vidare ut i landet. De arkitekter ute i 

landet som var med och ritade både stadsplaner och bebyggelse i nya stadsdelar, som 

exempelvis Hernek & Lindsten, var väl bevandrade i dessa samhällsbyggnadsideal. 
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”ABC-staden” i Uddevalla, med den stora arbetsplatsen (”A”) Uddevallavarvet nere till vänster 

(rosamarkerat), relativt nära bostäder och centrumfunktioner (”B” och ”C”) i området Kasen-Un-

neröd, senare Skogslyckan-Unneröd. Orange = bostäder, rött = centrumbebyggelse, blått = skola, 

grönt = idrottsplats. I slutändan placerades skolor lite annorlunda, och någon idrottsplats inom 

stadsdelen blev det inte. Den gula pricken är senare inlagd för att visa läget för kv Fisketången 1. Ur 

Uddevalla Generalplan 1947. Uddevalla centrum ligger utanför bild, nere till höger. 

Hus och kvarter 

Från 1930-talet och fram tills miljonprogrammet drog igång omkring 1965 utveckla-

des successivt tankar och ideal om hur den moderna bostaden och det moderna bo-

stadsområdet skulle se ut.  

Den tidiga funktionalismen fokuserade på bostädernas utformning, och dessa flerfa-

miljshus gjordes oftast helt friliggande, med husen placerade i bästa läge med tanke på 

terräng och ljusförhållanden. En mycket vanlig och karaktäristisk husvolym blev tre-

våningslängor med omkring 3–5 uppgångar, ibland friliggande, ibland liggande i vin-

kel. Många hade röda tegelfasader, men även gult tegel och puts var vanligt. Med tre 

våningar behövdes ingen hiss. 

Under 1940- och 1950-talen började man att med hjälp av byggnadernas placering 

skapa omgärdade och trygga gårdsmiljöer. Dels ville man lägga mer omsorg om 

närmiljön och staden mellan husen, och dels gjorde den ökande bilismen att man ville 

skapa boende- och rekreationsytor som var avskärmade från trafik.  
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 T.v. kvarteren på Skogslyckan, med kv Fisketången 1 längst upp till vänster (rödbrunt). Formen på 

detta kvarter motsvarar till viss del formen på kvarteren i Baronbackarna, exempelvis det andra från 

vänster på sydsidan (markerat rödbrunt i bild t.h.). Karta: Topografiska webbkartan. 

Stadsdelar som exempelvis Rosta (1947–1951) och Baronbackarna (1953–1957), båda 

i Örebro, blev uppmärksammande för att på detta sätt skapa gårdsmiljöer med hjälp av 

huskropparna. Båda områdena är idag område av riksintresse för kulturmiljövården.  

Planeringen av Baronbackarna bör vara en direkt förebild för planeringen av kvarteret 

Fisketången 1. I viss mån även för grannkvarteren Smögen, Sannäs och Väjern, men 

här omsluter husen gårdarna bara på tre sidor, den fjärde utgörs av terrängen.   

I en tidningsartikel i Bohusläningen 8 oktober 1952 presenteras planerna på den kom-

mande stadsdelen Skogslyckan, med ett foto på en modell över stadsdelen. Modellen 

visar en kvartersplanering som är uppenbart inspirerad av Baronbackarna, med en ut-

byggnad med trevåningshus som kringgärdade gårdar på samma sätt som där. Pla-

nerna ändrades dock under 1950-talet, till det utseende stadsdelen sedan fick.  

 

En mycket suddig återgivning av modellfoto i Bohusläningen 1952-10-08, som återger Uddvallavar-

vets bostadsstiftelses planer. Uppe till vänster enfamiljshusen. Övrig bebyggelse är trevåningshus 

som med olika vinklar omgärdar gårdsmiljöerna. Det som blev kvarteret Fisketången 1 har en lite 

annan planering än vad som blev genomfört. Ur Bohusläningen, Bohusläns föreningsarkiv. 

Med tiden släppte man på kraven att ha bra gårdsmiljöer till förmån för att få plats 

med många lägenheter, som i punkthus och skivhus. Miljöerna mellan dessa hus fick 

mindre omsorg på stadsplanenivå. 



- 22 - 

 

Skogslyckan-Unneröd kom som helhet kom alltså att rymma exempel på flera olika 

planeringsprinciper: Kringgärdade gårdar i Fisketången-Smögen-Sannäs-Väjern, fri-

liggande trevåningshus i östra delen (Aftonbrisvägen, Morgonbrisvägen, Östanvinds-

vägen m.fl.), och skiv- och punkthus längs Sunnanvindsvägen, Östanvindsvägen och 

Cyklonvägen.  

Kvarteret Fisketången 1 blev det kvarter som tydligast behöll de planeringsprinciper 

som man ursprungligen, kring 1952-1953, hade för stadsdelen. 

Trafikseparering som planeringsprincip är genomgående i stadsdelar från dessa tider. 

Så även i Skogslyckan-Unneröd. Bilismen var ännu inte så omfattande som idag, men 

antalet bilar ökade stadigt. Parkeringsytor måste planeras in, och medvetenheten om 

vikten att separera människor och fordon gjorde sig plågsamt påmind: De år som kvar-

teret Fisketången byggdes, var det fler som avled och fler som blev skadade i trafiken 

än idag, trots att vi nu har fem gånger så många bilar. 

Motivering stadsdelsnivå 

Stadsdelen 

Skogslyckan-Unneröd är i hela sin uppbyggnad präglad av dessa planeringsideal. Få 

genomgripande förändringar har skett, och stadsdelen med sina olika delar och kvarter 

kan fortfarande på ett tydligt sätt berätta om denna tids samhällsbyggnadsideal. 

Skogslyckan/Unneröd är alltså ett bra exempel på efterkrigstidens stadsdelsutveckling 

under 1950–60-tal, före miljonprogrammets genomslag. Här finns en välbevarad över-

gripande bebyggelsestruktur med exempel på flera varianter av tidstypiska flerbo-

stadshus i form av lamellhus, skivhus och punkthus.  

Stadsdelens specifika och tidstypiska övergripande bebyggelsekaraktär, (bebyggelse-

karaktär 1), med lägre trevåningshus längs genomfartsleden, och de högre husen vid 

höjdpartierna på norra och södra sidorna, har bibehållits. Senare tillägg har inte brutit 

upp denna sammanhållna helhet utan har inordnat sig i det övergripande mönstret. 

Stadsdelen är ett bra och på övergripande plan välbevarat exempel på hur grannskaps-

tanken i 1950-talets stadsplanering tog sig uttryck, där stadsdelarna skulle ha ett själv-

ständigt liv och utgöras av bostäder grupperade kring ett stadsdelscentrum, (Skogs-

lyckans torg). Invid torget finns även det karaktäristiska punkthuset vid torget, något 

som är vanligt i dessa grannskapsplanerade stadsdelar. I stadsdelen finns också ser-

vicefunktioner som t ex skola och kyrka. 

Stadsdelens bebyggelse 

De enskilda byggnaderna är någorlunda välbevarade på ett övergripande plan vad gäl-

ler typer, storlek, former och gestaltning. Däremot har de på detaljnivå i ett antal fall 

genomgått förändringar i form av förändrade fasadmaterial, inbyggda balkonger, ku-

lörbyten mm. Trots detta är den grundläggande karaktären hos bebyggelsen som hel-

het fortsatt bibehållen. 

Kommentar kring enfamiljshus och kulturmiljöns avgränsning 

I det område som blivit uttagen som kulturmiljö ingår inte enfamiljshusen och radhu-

sen i nordväst (Nordostpassagen, Monsunvägen, Tyfonvägen, Vindilen). Dessa var de 

första som byggdes i stadsdelen, bland annat med syfte att vara bostäder för 
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tjänstemän på Uddevallavarvet. Under arbetets gång med denna utredning har det bli-

vit tydligt att också dessa borde vara en del av den utvärderade miljön. Dessa hus till-

sammans med flerfamiljshusen (både hyreshus och bostadsrätter) skulle då spegla hela 

den sociala spännvidden. Med några få undantag har dessa hus i huvudsak sin karaktär 

kvar. Det har dock inte ingått i uppdraget att fördjupa denna fråga, men den bör föras 

vidare när Uddevallas kulturmiljöunderlag uppdateras. 

Motivering kv Fisketången 1 

Kvarteret Fisketången 1 är ett av få exempel i Uddevalla som tydligt visar på det ti-

diga 1950-talets ideal för gårdsgestaltning (även om huset uppfördes i slutet av 1950-

talet), i viss mån tillsammans med grannkvarteren Smögen, Sannäs och Väjern. Det är 

det tydligaste exemplet på den omgärdade gårdsgestaltning som fanns vid inledningen 

av planeringen av stadsdelen. 

Kvarteret är en del av den trevåningsbebyggelse som är placerad i dalgångens mitt 

(bebyggelsekaraktär 1). 

Kvarteret Fisketången är också ett bra exempel på en av de mest karaktäristiska bygg-

nadstyperna för 1950-talets folkhemsbygge, trevånings röda tegelhus (bebyggelseka-

raktär 2). 

Kvarteret är genom sin omgärdade gårdsplanering ett bra exempel på hur uppmärk-

sammade bebyggelseområden som Baronbackarna i Örebro inspirerade till liknande 

bebyggelseplanering i övriga städer. 

Kvarterets planering är ett bra exempel på firman Hernek & Lindsten och särskilt 

Carl-Anders Herneks betydelse i 1950–1980-talens samhällsbyggande i Uddevalla och 

deras tidstypiska gestaltande av sina byggnadsuppdrag. 

I och med att Nordanvindsvägen ersattes som tillfartsled västerifrån av Kurverödsle-

den, har också kvarteret Fisketången 1 fått en mer synlig placering invid stadsdelens 

västra ”infart”, och har därmed också en funktion som ”portalkvarter”, vars utseende 

påverkar upplevelsen av resten av stadsdelen. 
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5. Värdekärnor 

Utifrån ovanstående motivering, samt en bedömning av bevarade ursprungliga kvali-

téer liksom i vilken grad förändringar har påverkat, bedömer vi att följande värden och 

kvalitéer, här nedan kallade värdekärnor, är de som är relevanta för den fortsatta han-

teringen. 

En värdekärna ska förstås som en egenskap som är bärare av värde, dvs som tillsam-

mans med övriga värdekärnor kan berätta om stadsdelens historia och bakgrund. 

Det är viktigt att poängtera att detta enbart handlar om det visuella och materiella, dvs 

utseende, kulör och material så som de hanteras i Plan- och bygglagen. Det ”inre li-

vet”, dvs hurdant boendet är och har varit, liksom förutsättningarna för samhällsser-

vice och affärer mm, är minst lika viktigt för en levande stadsdel, men ligger utanför 

utredningsuppdraget. 

Värdekärnor stadsdelsnivå: Planering 

• Stadsdelens övergripande planering som en komplett stadsdel med alla funkt-

ioner: Bostadshus, stadsdelstorg, skola, kyrka, värmecentral mm. 

• Övergripande bebyggelsekaraktär: Det genomgående enhetliga valet av skala 

och placering: Lägre trevåningshus längs dalens mitt, dvs på ömse sidor om 

genomfartsstråket Västanvindsvägen, och högre hus i dalgångens ytterkanter, 

mot höjdpartierna eller uppe på höjdpartierna. Trots de inbördes variationerna 

i kvarterens gestaltning, är detta en genomgående planeringsprincip för hela 

stadsdelen Skogslyckan-Unneröd. (Bebyggelsekaraktär 1) 

• Det karaktäristiskt placerade höghuset invid stadsdelscentrum, något som är 

mycket karaktäristiskt för planeringen i 1950- och tidiga 1960-talsstadsdelar. 

(bebyggelsekaraktär 5) 

• Den närvarande naturen, i och med att terräng och växtlighet delvis sparades 

och inkorporerades i miljön. Även som fond, i och med att (stadsnära) natur 

finns omedelbart invid de högre husen längs dalgångens både norra och södra 

sida.  

Värdekärnor stadsdelsnivå: Gemensamt för byggnaderna 

• Flerfamiljshusens arkitektur, former och gestaltning. Detta gäller både de 

övergripande formerna, de som skapar stadsbilden som helhet, och detaljerna, 

det som ger de enskilda husen sin karaktär.  

• Tegelhusens bevarade tegelfasader. (bebyggelsekaraktär 2-3) 

• De hus som är (eller varit) putsade har ofta vita eller ljusa ”band” längs ytter-

hörn, och ibland också som uppdelare av stora fasadytor. Ursprungligen har 

dessa varit gjorda i slätputs i den i övrigt grängade putsytan. För de hus där 

putsen ersatts med skivmaterial har detta mönster fångats upp. (bebyggelseka-

raktär 4) 

• De hus som är (eller varit) putsade har oftast balkongfronter i avvikande ku-

lör, individuellt vald för varje byggnad. 

• Fönstren är ofta bytta, men har ändå i huvudsak sina ursprungliga former och 

proportioner. 
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• I förekommande fall ursprungliga material i fasader, tak, balkonger mm, eller 

om materialen är utbytta, sådana material som tillräckligt väl fångar de ur-

sprungliga materialens karaktär och gestaltningseffekter. 

• I området återfinns exempel på den tidstypiska kringbyggda gården, där husen 

omgärdar en innergård med lekplats, grönytor och berg i dagen.  

Värdekärnor kv Fisketången 1 

• Kvarteret Fisketången är ett av de mer synliga i stadsdelen, i och med sitt läge 

invid korsningen Kurverödsleden/Västanvindsvägen. Alla som kör eller kom-

mer med buss till stadsdelen västerifrån rundar detta kvarter. Därför blir dess 

utseende särskilt viktigt för upplevelsen av Skogslyckan. 

• De röda tegelfasaderna med dess detaljer. Det röda teglet har också gett kvar-

teret sitt namn: ”Röda gården”, och är därför värdefullt på fler sätt än att vara 

det ursprungliga materialet. 

• Fasadernas trädetaljer ovanför entréerna. 

• De karaktäristiska ”länkbyggnaderna” som förenar tegelbyggnaderna i gårds-

hörnen, med sin liggande träpanel och fönsterband. 

• Kvartersplaneringen med den kringbyggda gården. Tillsammans med husen i 

grannkvarteret Smögen, speglar kvarteret Fisketången 1 den tidstypiska kring-

byggda gården där husen omgärdar en större ljus och luftig innergård med lek-

plats, grönytor och berg i dagen.  

• Genom suterrängvåningar på två av byggnaderna är kvarteret väl anpassat till 

omgivningens topografi. 

• Sadeltaken, där två av byggnaderna har kvar det ursprungliga takmaterialet i 

form av korrugerade eternitplattor.  

 

 



- 26 - 

 

6. Konsekvensanalys  

Konsekvenser för alternativ med påbyggnad 

I och med att påbyggnaden avses bli två våningar, blir det en kraftig förändring av den 

sammanlagda byggnadsvolymen. Stadsdelens karaktär kommer att påverkas negativt.  

En påbyggnad försvårar förståelsen för den ursprungliga planeringstanken där de lägre 

bostadshusen placerades i dalgångens mitt och där de högre husen placerades längre ut 

mot höjdpartierna. En påbyggnad innebär en mer ”massiv” byggnadskropp i dalgång-

ens mitt. 

Om påbyggnaden görs i en våning så minskas den negativa effekten. 

Med sitt läge invid ”västra infarten” till området har kvarteret Fisketången särskilt stor 

påverkan på hur området som helhet uppfattas, och om kvarteret höjs till fem våningar 

så påverkas inte bara upplevelsen av kvarteret utan av hela stadsdelen negativt. Detta 

är särskilt tydligt på husen runt gården, dvs Nordanvindsvägen 5,7, 9 och 11. 

Dessutom har den västra längan, dvs Nordanvindsvägen 11, mot Kurverödsleden, re-

dan nu fyra våningar (suterräng) varför denna del kommer upplevas ännu högre, som 

en sexvåningsbyggnad. 

Röda trevånings tegelhus är vidare en så tidstypisk och karaktäristisk markör för 

denna del av det s.k. folkhemsbygget, och en viktig beståndsdel av bebyggelsen i 

stadsdelen Skogslyckan-Unneröd (bebyggelsekaraktär 2), att detta kommer att för-

svinna om förtätning sker genom påbyggnad av dessa. 

Kvarterets egen karaktär kommer att förändras kraftigt, på ett för kulturvärden nega-

tivt sätt. Husen här har inte många detaljer, men några egenskaper är särskilt viktiga 

för karaktären. En av dem är de röda tegelfasaderna, en annan är grupperingen genom 

den kringbyggda gården, och ytterligare en är husvolymerna med sina tre våningar. 

Det är den senare som främst påverkas negativt. 

Om husen byggs på med två våningar riskerar den relativt låga höjden som släpper in 

mycket ljus till gården, och som speglar folkhemsarkitekturen, att försvinna, då bygg-

nadernas höjd för med sig en mörkare innergård. 

Det finns elva trappuppgångar som vetter mot gården. Om alla dessa förses med utan-

påliggande hisstillbyggnader, och om dessa i sin tur inte gestaltas med mycket om-

sorg, varsamhet och anpassning, finns risk att gårdsmiljön som helhet påverkas 

mycket negativt.  

Konsekvenser för alternativ utan påbyggnad 

För kulturvärdena uteblir den negativa påverkan om ingen påbyggnad sker.  

Dock kommer fastigheten fortsatt att ha samma generella behov av reparationer och 

renoveringar som är normalt för fastigheter av motsvarande ålder. Kanske också andra 

typer av åtgärder som syftar till att utveckla fastigheten. 

Åtgärder som handlar om fasadmaterial, balkonglösningar, entrépartier, energieffekti-

visering, solpaneler osv, liksom åtgärder i gårdsmiljön, är exempel på saker som är 



- 27 - 

 

tänkbart att blir aktuella inom exempelvis de närmaste tio åren (någon närmare analys 

av sådana behov har inte gjorts). 

Om sådana åtgärder genomförs på ett icke varsamt sätt, kommer både kvarterets och 

stadsdelens karaktärer påverkas negativt. Det är alltså angeläget att varsamhetsprinci-

pen iakttas, oavsett påbyggnad eller ej. 

Om en påbyggnad inte genomförs, och planarbetet därmed inte slutförs, kommer det 

följaktligen inte finnas några specifikt formulerade varsamhets- eller skyddsbestäm-

melser för kvarteret. Då ska bedömningar om varsamhet etc i stället göras mot bak-

grund av befintlig plan samt i övrigt gällande regelverk. Dock kommer det i och med 

denna utredning vara kompletterat med motiv och rekommendationer som fördjupat 

beslutsunderlag. 

Vare sig kommande åtgärder ska hanteras som förändringar eller som underhållsåtgär-

der, så finns underlag för det varsamma förhållningssätt som ska gälla i det efterföl-

jande avsnittet ”Rekommendationer”. 

Sammanfattning 

Ett påbyggnadsalternativ bedöms som övervägande negativt, och rekommenderas inte. 

En påbyggnad i en våning skulle minska den negativa effekten. 

Även utan påbyggnad är det sannolikt att kvarteret Fisketången kommer att genomgå 

exteriöra förändringar. I båda fallen kan icke varsamt genomförda förändringar med-

föra negativ påverkan på kulturmiljön. Det är följaktligen viktigt att kommande för-

ändringar, vilka de än är, genomförs på ett varsamt sätt. 

Tål Skogslyckan-Unneröd förtätning? 

En naturlig följdfråga är om stadsdelen överhuvudtaget tål någon förtätning eller för-

ändring utan att dess utpekade värden försvinner. Svaret är att ja, stadsdelen tål förtät-

ning. 

Med val av volym, utformning och placering i enlighet med de bebyggelsemönster 

och karaktärer som beskrivits tidigare, tål stadsdelen ytterligare förtätning. Exempel 

på sådan förtätning är de två punkthus som relativt nyligen byggts vid Nordanvindsvä-

gen, granne med kvarteret Fisketången 1.  

Likaså de nybyggen som finns på Nordanvindsvägen 13 (en våning) och Nordanvinds-

vägen 10 (två våningar, rött med vita detaljer), dvs tvärs över Västanvindsvägen sett 

från kv Fisketången 1. De har genom sin låga höjd anpassats till sin placering i dal-

gångens mittfåra. 

Med tanke på att det nu finns två pågående frågor om förtätning genom påbyggnad av 

trevåningshus i stadsdelen, kan det finnas anledning att se över möjligheterna i hela 

området och hur förtätning kan ske på lämpligt sätt. 
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7. Rekommendationer 

Generella rekommendationer för stadsdelens bebyggelse 

Utifrån vad som tidigare presenterats, finns några rekommendationer på generell nivå, 

och som omfattar bebyggelsen som uttryck för en eller flera av dessa bebyggelseka-

raktärer. Dessa presenteras först. Därefter de rekommendationer som specifikt omfat-

tar kvarteret Fisketången 1. En del av dessa rekommendationer faller tillbaka på de ge-

nerella rekommendationerna, en del är specifika utifrån kvarterets individuella egen-

skaper och värden. 

Principerna bör betraktas som riktlinjer och användas i samband med en eventuellt 

kommande gestaltningsprocess avseende en påbyggnad av kvarterets bebyggelse. 

Generell rekommendation för bebyggelsekaraktär 1 

• Den volymmässiga fördelningen med lägre hus i dalgångens mitt och högre 

hus i dalgångens kanter bör bibehållas. I praktiken innebär det att volymmäss-

igt mer omfattande påbyggnader på de lägre husen, exempelvis trevåningshu-

sen, inte är en lämplig utformning, annat än undantagsvis. 

Generell rekommendation för bebyggelsekaraktär 2 

• Tegelfasaderna bör behållas, dvs teglet bör inte täckas för av skivor, tilläggsi-

solering eller puts.  

• Röda tegeltak bör bibehållas. 

Generell rekommendation för bebyggelsekaraktär 3 

• Tegelfasaderna bör behållas, dvs teglet bör inte täckas för av skivor, tilläggsi-

solering eller puts.  

• De skivtäckta delarna av fasaden bör fortsatt vara täckta med släta skiv-

material.  

• Särskild omsorg bör ges om fönsterpartiernas gestaltning. 

• Balkongfronternas avvikande kulör bör bibehållas. 

Generell rekommendation för bebyggelsekaraktär 4 

• Den mönsterindelning i form av släta band som finns i befintliga fasader bör 

finnas kvar vid eventuella fasadrenoveringar eller materialbyten. 

• Fasaderna bör fortsatt ha ljusa kulörer, med avvikande kulörer på balkong-

fronter. 

Generell rekommendation för bebyggelsekaraktär 5 

• Höghuset vid torget är väl synligt i omgivningen, vilket bör beaktas vid even-

tuella förändringar, inte minst också i omgivningarna. 

Generellt kategorier 2-3-4 

• Vid fasadförändringar bör fönster sitta i fasadliv, inte indragna. 

• Vid förändringar och eventuella inglasningar av balkonger bör stor omsorg 

läggas vid slutresultatet, så att det är i enlighet med byggnadernas karaktär 

och arkitektoniska gestaltning. 
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• Ursprungliga detaljer, exempelvis entrépartier i trä eller andra kvarvarande 

och tidstypiska detaljer, bör behållas. 

Rekommendationer för kv Fisketången 1 

Kvarteret är ett uttryck för både bebyggelsekaraktär 1 och 2. Därav följer att rekom-

mendationerna ovan gäller även Fisketången 1, dvs att det fortsatt bör vara ett trevå-

ningskvarter, inte minst för att bibehålla stadsdelens karaktär, att det bör behålla sina 

tegelfasader, sadeltak mm. 

Utifrån denna analys, liksom utifrån kvarterets egna egenskaper, föreslås följande re-

kommendationer. Rekommendationerna är uppdelade i två delar, dels mer generellt i 

förhållande till löpande underhåll, mindre ändringar och renoveringar, och dels utifrån 

ett scenario med mer omfattande utveckling av fastigheten. 

Grundläggande utgångspunkter 

• Utveckling och underhåll av fastigheten måste ske på ett varsamt sätt, som ut-

går från, tar hänsyn till och säkerställer bevarandet av utpekade värden 

Mindre tillägg, ändringar, och renoveringsåtgärder 

• Gårdsmiljöns ljusa, gröna och bilfria karaktär av lek- och rekreationsyta bör 

bibehållas. 

• Tegelfasaden har ett uppenbart värde, både såsom ursprungligt och tidstypiskt 

material och såsom identitetsskapande för fastigheten (”Röda gården”), och 

bör bibehållas som den är. 

• Träfasader i anslutning till entréerna samt på länkbyggnaderna bör behållas 

och behålla sin ljusa kulör. 

• Färgsättning av detaljer bör huvudsakligen utgå från de två grundläggande ku-

lörtonerna tegelrött och vitt/nära vitt.  

• Lösningar för balkonger, inglasade eller ej, ska gestaltas med god omsorg om 

detaljerna och på ett sätt som estetiskt samspelar med husens grundläggande 

egenskaper vad gäller material, visuellt utseende och tidskaraktär.  

• Tilläggsdetaljer som skärmtak etc bör gestaltas med god omsorg om detaljerna 

och på ett sätt som estetiskt samspelar med husens grundläggande egenskaper 

vad gäller material, visuellt utseende och tidskaraktär. 

• Anpassningar för tillgänglighet eller andra egenskapskrav utförs med hänsyn 

till byggnadernas karaktär och gestaltas med god omsorg om detaljerna och på 

ett sätt som estetiskt samspelar med husens grundläggande egenskaper vad 

gäller material, visuellt utseende och tidskaraktär. 

Utveckling av fastigheten 

• Utgångspunkten bör vara att husen fortsatt är i tre våningar.  

• Om eventuella större och mer omfattande tillägg ändå blir aktuella, ska de gö-

ras så att husens ursprungliga volymer, material och formspråk fortsatt är lätt 

avläsbara, och gestaltningsmässigt underordna sig dessa. 

• En påbyggnad ska gestaltas med god omsorg om detaljerna och på ett sätt som 

estetiskt samspelar med husens och hela områdets grundläggande egenskaper 

vad gäller material, visuellt utseende och tidskaraktär.  
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• En påbyggnad kan med fördel i rimlig omfattning ha avvikande fasadmaterial, 

kulörnyanser och detaljlösningar, för att markera skillnaden mellan nytt och 

gammalt.  

• En påbyggnad behöver inte, men kan fånga upp den röda tegelkulören, men i 

så fall inte till övervägande del. Förutom tegelrött bör milda ljusa kulörer an-

vändas. För området helt avvikande kulörskalor är inte lämpligt. 

• Vid påbyggnad bör stor hänsyn tas till det samlade slutliga uttrycket vad gäller 

höjdeffekt, skuggning av gården mm.  

• För att bibehålla de ursprungliga byggnadernas formspråk bör påbyggnadens 

takutformning vara av typen sadeltak med låg takvinkel motsvarande nuva-

rande. 

• Tillbyggnader för hiss, entré mm, ska underordna sig den befintliga bebyggel-

sens form, karaktär och materialval, och gestaltas med god omsorg om detal-

jerna och på ett sätt som estetiskt samspelar med husens grundläggande egen-

skaper vad gäller material, visuellt utseende och tidskaraktär. 

• Gemensamt för bebyggelsen är de tidstypiska enkla fasaderna, utan några di-

rekta dekorativa utsmyckningar. Detta uttryck bör bibehållas även efter en till-

byggnad. 

Gestaltning för en eventuell påbyggnad 

Det är svårt att i förväg ge fullständiga anvisningar om hur, men man måste lägga ner 

omsorg såväl på det nygestaltande som på att få ursprungliga delar lätt avläsbara. Det 

som uttrycks i ovanstående rekommendationer liksom i efterföljande underlag för 

planarbete är följande: 

• Om en påbyggnad görs, så bör den göras på ett sätt som låter den ursprung-

liga karaktären vara urskiljbar, och på ett sätt så att påbyggnaden uppfattas 

som ”lätt” i förhållande till de undre våningarna. 

• För påbyggnaden rekommenderas ljusa kulörer, företrädesvis nära vitt (som t 

ex ljusgrått, ljust beige etc). Husens tegelfasader är relativt mörka, och om en 

påbyggnad ges samma fasad, eller samma kulör på annat material, så kommer 

slutresultatet upplevas som både högt och kanske ”tungt” och ”massivt”. 

Dessutom blir det svårare att urskilja den äldre delen från det nya. Därför re-

kommenderas ljusa kulörer. Eftersom vitt och ”nära vitt” dvs ljusgrått, ljust 

beige etc är de kulörer som är kombinerade med de röda tegelfasaderna, så är 

detta en bra utgångspunkt. Givetvis kan tegelröd finnas med i det nya, men då 

endast för en mindre andel av fasadytorna. 

• Våningspåbyggnader som har genomförts på andra håll har ofta hela eller de-

lar av den nya volymen något indragen jämfört med de ursprungliga delarna. 

Detta är ett utmärkt sätt att undvika allt för tunga och massiva husvolymer, 

och minska de negativa effekterna. Därför föreslås detta även här. De indragna 

ytorna kan då användas för balkonger/takterrasser för de nya våningsplanen. 

Att arbeta med sådana indrag i gestaltningen är viktigast på de byggnadskrop-

par som vetter ut mot den omgivande miljön, därför finns också ett förslag till 

differentiering av detta i underlaget för fortsatt planarbete. 

• Stilmässigt så bör man hålla sig inom samma stiltradition som de ursprungliga 

husen liksom stadsdelen i övrigt, dvs den i generell mening modernistiska. 

Detta innebär ett brett spektrum av möjligheter. Exempel på det man bör und-

vika kan vara mer traditionella stildrag, eller mer uttalat postmoderna.   
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• Utanpåliggande tillbyggnader för att rymma hissar riskerar att få en negativ 

påverkan på slutresultatet, om man inte ägnar stor omsorg åt hur dessa gestal-

tas. Gården har många trappuppgångar, och detta kan vara en av de frågor 

som påverkar gårdsmiljön allra mest. 

 

Exemplifiering av indragna övervåningar samt hisspåbyggnader. 

  

Till vänster: Exempel på utformning av en indragen övre våning, som fångar upp den övriga byggna-

dens formspråk men samtidigt också skiljer sig från den. Färgsättningen skiljer sig från undre vå-

ningarna, men harmonierar samtidigt med dess detaljer. Kv Alnen i Linköping. Ur: StoAktuellt, Nr 

2/2019. Till höger: Ytterligare exempel på att de påbyggda våningarna är indragna jämfört med det 

ursprungliga huset. Kv Tegeludden 11, Sandhamnsgatan i Stockholm. Foto Wikipedia. 

 

 

Kvarteret Skrapan i Linköping, en bild som visar hur hissutbyggnader kan påverka en fasad negativt 

genom sitt ”massiva” intryck, liksom hela gårdsmiljön. Omsorg om dessa delar därför är viktigt. Ur:  

Svensk Byggtjänst/Renoveringsinfo september 2018. 
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Kvarteret Hedvig i Solna, påbyggt 2020. Utbyggda entréer med hiss har fått ett luftigt utseende ge-

nom att få glaspartier, ett exempel på hur man har arbetat för att dessa delar inte ska bli för 

”tunga” och ”massiva”.  Däremot ser man tydligt hur karaktären förändras om de påbyggda våning-

arna inte byggs med indrag. Ur: Svensk Byggtjänst/Renoveringsinfo december 2020. 
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8. Underlag för fortsatt planarbete 

Området har varit utpekat som kulturhistoriskt värdefullt sedan 1988 i den kulturhisto-

riska utredningen ”Uddevallas ytterområden”, och är med i Kulturmiljöprogrammet 

från 2002.  

I kulturmiljöprogrammet är rekommendationen att varsamhetsbestämmelser eller före-

skrifter av skyddskaraktär bör gälla för samtliga byggnader i området. 

Som framgår av analysen av motiv och värde utgör stadsdelen en kulturmiljö vars vär-

den i flera fall finns på stadsdelsnivå. Kulturmiljön Skogslyckan-Unneröd utgör där-

med en särskilt värdefull bebyggelsemiljö, som inte ska förvanskas. 

Det innebär att de ingående fastigheterna är bärare av värden som är väsentliga för 

hela kulturmiljön, detta oavsett om de enskilda byggnaderna i sig är så välbevarade att 

de kan bedömas som särskilt värdefulla enbart utifrån sina egna egenskaper. 

Det innebär att alla ändringar liksom underhåll uttryckligen ska ske på ett varsamt sätt 

så som avses i PBL 8 kap 17§. Mer konkret kommer detta att handla om detaljutform-

ning, materialval, kulörer etc. 

Husen och stadsdelen ska heller inte förvanskas i enlighet med vad som avses i PBL 8 

kap 13§. Mer konkret handlar detta om husens (och därmed kvarterets) volym, de röda 

tegelfasaderna samt den sammanlagda effekten av mer omfattande förändringar. Ex-

empel på vad som kan åsyftas med ”den sammanlagda effekten av mer omfattande 

förändringar” skulle kunna vara ändring av alla fastighetens balkonger. 

Alla tillskott måste också ha en utformning som är lämplig med hänsyn till platsens 

kulturvärden i enlighet med vad som avses i PBL 2 kap 6§. Mer konkret innebär det 

att de värden som beskrivits för stadsdelen som helhet är styrande för vad som är en 

lämplig utformning, likaväl som grundegenskaperna i fastigheten Fisketången 1. 

Säkerställande ur bevarandeperspektiv 

Utifrån tidigare presenterade rekommendationer, bör en detaljplan ur bevarandeper-

spektiv säkerställa följande: 

• De röda tegelfasaderna bibehålls. 

• Liggande träpanel i vit eller nära vit kulör bibehålls på trapphusfasader och 

länkbyggnader. 

• Tak på befintliga byggnader bör vara i svart skivmaterial, eventuellt sinuskor-

rugerat eller motsvarande men inte trapetskorrugerat. 

• Övriga plåtdetaljer (som stuprör, ventilationsdetaljer etc), från takfot och 

neråt, bör vara vita, alternativt tegelröda. 

• Gårdsmiljön bör fortsatt vara en grönyta, dvs inte användas för t. ex. parke-

ring. 

• Vård och underhåll ska ske med utgångspunkt i husens befintliga gestaltning 

vad gäller materialval och kulörer. 

 

 



- 34 - 

 

Styrning av förändringar 

Vad gäller en eventuell påbyggnad och andra förändringar bör en detaljplan säker-

ställa följande: 

• Vid tillbyggnad i form av påbyggnad ska ursprungliga husvolymer vara avläs-

bara. Fasadmaterial bör skilja sig från det röda teglet. Fasadkulör kan delvis-

vara tegelröd, dock inte mer än ca en tredjedel av fasadytorna, samt i övrigt 

milda ljusa kulörer, företrädesvis ”nära vitt”.  

• Påbyggnaden bör ha flackt sadeltak motsvarande takvinkel på befintliga tak. 

Tak bör vara svart, ljusgrått eller rött. Gestaltningen ska övergripande ske på 

ett varsamt sätt i förhållande till befintliga kvalitéer i fastigheten och i stadsde-

len.  

• För att skapa en variation i volymerna i form av indragna partier, bör bygg-

nadsyta per våningsplan vara något mindre än i de ursprungliga husen. Sär-

skilt viktigt med variation i volymerna är det för byggnaderna som vetter ut 

mot omgivningarna (Nordanvindsvägen 7, 9, 11), mindre viktigt i byggna-

derna inne i kvarteret (Nordanvindsvägen 1, 3, 5). Denna minskning av boen-

deyta kan anges i procent. Närmare undersökning bör göras för att fastställa 

nivå, men skulle som exempel kunna vara 15%, varav 20% mindre på Nor-

danvindsvägen 7-9-11 och 10% mindre på Nordanvindsvägen 1-3-5. 

• Tillbyggnader i form av utvändiga trapphus/hissar ska gestaltas på ett varsamt 

sätt med utgångspunkt i husens befintliga gestaltning i form av växlingen mel-

lan rött tegel och vit/nära vit liggande träpanel, liksom vilken samlad påverkan 

dessa får på gårdsmiljön som helhet. 

• Balkongers intäckning ska gestaltas på ett varsamt sätt med utgångspunkt i 

husens befintliga gestaltning och arkitektur. 
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