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Sammanfattning 
 

Laholms kommun har tagit fram ett planförslag för kvarteret Hästen i Laholm. Planförslaget ligger vid Stortorget inom ett riksintresseområde för 
kulturmiljövården och efter samråd har planförslaget visat sig behöva revideras.  

 
Uppdraget har varit att ge synpunkter på förändringar ur antikvarisk synvinkel som kan tillföra exploateringen kvaliteter i överensstämmelse med 
de kulturhistoriska värdena och beskriva hur exploateringen kan genomföras utifrån riksintresset för kulturmiljön. Arbetet har bedrivits i nära 
samråd med kommunen, planarkitekt Lars Harrysson och Fredblads arkitektkontor.  

Metoden har varit att inventera bebyggelsen kring Stortorget och analysera dess karaktär samt att studera tidigare förändringar i bebyggelsen 
genom arkiv och litteraturstudier. Vidare har volymstudier för olika exploateringsförslag studerats liksom exempel på liknande förändringar i 
riksintressemiljö. 

I en sådan ålderdomlig och relativt enhetligt präglad miljö som bebyggelsen vid Stortorget i Laholm utgör är det rimligt att en ny byggnad på olika 
sätt anpassas till befintlig bebyggelses karaktärsdrag. En kontrasterande byggnad skulle sticka ut och markant förändra miljön.  

Med hjälp av karakteriseringen av riksintresset i allmänhet och bebyggelsen vid Stortorget i synnerhet har exploateringsförslaget för kv. Hästen 
anpassats med målsättningen att planförslaget ska kunna antas och genomföras utan att den riksintressanta kulturmiljön påtagligt skadas.  

Sammantaget är det en stor förändring gentemot befintlig byggnad mot torget men anpassningen till torgets bebyggelsekaraktär är tydlig. Skalan 
är större men anpassad till befintliga förhållanden i torgets nordöstra hörn. Mot Trädgårdsgatan är skalan också högre än befintlig men anpassad 
till den modernare och mer storskaliga bebyggelsen i denna del av riksintresset.   



 
 

 

 
Uppdrag: 255622, Planhandlingar kv Hästen   2015-04-09 
Beställare: Laholms kommun Slutrapport 
 
C:\Users\plh\Documents\255622\BK\_Text\Rapport Kv Hästen i Laholm Slutrapport 20150409 Reviderad 20150612.docx 
Version: 2014-08-28 
 

4(27) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning............................................................................................................. 5 
1.1 Bakgrund ................................................................................................................... 5 
1.2 Uppdrag .................................................................................................................... 5 
1.3 Metod ........................................................................................................................ 5 
1.4 Syfte .......................................................................................................................... 5 
1.5 Mål ............................................................................................................................ 5 

2 Laholm som kulturmiljö .................................................................................... 5 
2.1 Riksintresset och dess karaktärsdrag ....................................................................... 5 

3 Karaktärsdragen kring Stortorget..................................................................... 6 
4 Förändringar i bebyggelsen kring torget ......................................................... 7 
5 Jämförande studie ............................................................................................. 8 
6 Anpassning av exploateringsförslag ............................................................... 8 

6.1 Exploateringsförslaget .............................................................................................. 8 
6.2 Anpassning mot Stortorget ....................................................................................... 8 
6.3 Anpassning mot Trädgårdsgatan .............................................................................. 9 
6.4 Anpassning av gårdsbyggnaden .............................................................................. 9 
6.5 Anpassning till bebyggelse- och kvartersstruktur ..................................................... 9 

7 Bildbilga ........................................................................................................... 10 
8 Revidering 2015-06-12 ..................................................................................... 26 

 
  



 
 

 

 
Uppdrag: 255622, Planhandlingar kv Hästen   2015-04-09 
Beställare: Laholms kommun Slutrapport 
 
C:\Users\plh\Documents\255622\BK\_Text\Rapport Kv Hästen i Laholm Slutrapport 20150409 Reviderad 20150612.docx 
Version: 2014-08-28 
 

5(27) 

 
1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Laholms kommun har tagit fram ett planförslag för kvarteret Hästen i 
Laholm. Planförslaget ligger vid Stortorget inom ett riksintresseområde 
för kulturmiljövården och efter samråd har planförslaget visat sig 
behöva revideras.  

1.2 Uppdrag 
Uppdraget har varit att ge synpunkter på smärre förändringar ur 
antikvarisk synvinkel som kan tillföra exploateringen kvaliteter i 
överensstämmelse med de kulturhistoriska värdena. 
Vidare att författa ett avsnitt i planbeskrivningen som beskriver hur 
exploateringen kan genomföras utifrån riksintresset för kulturmiljön. 
Dessutom har beskrivningen av kulturvärdena faktagranskats och setts 
över redaktionellt  
Arbetet har bedrivits i nära samråd med kommunen, planarkitekt Lars 
Harrysson och Fredblads arkitektkontor.  

1.3 Metod 
Metoden har varit att inventera den befintliga bebyggelsen kring 
Stortorget och analysera dess karaktär samt att studera tidigare 
förändringar i bebyggelsen genom arkiv och litteraturstudier. Vidare har 
volymstudier för olika exploateringsförslag studerats liksom exempel på 
liknande förändringar i riksintressemiljö. 

1.4 Syfte  
Syftet är att med hjälp av karakteriseringen av bebyggelsen vid 
Stortorget ge underlag för en anpassning av exploateringsförslaget. kv. 
Hästen.  

1.5 Mål 
Målet är att planförslaget ska kunna antas och genomföras utan att den 
riksintressanta kulturmiljön påtagligt skadas.  

2 Laholm som kulturmiljö 
Laholm uppfattades tidigt som kulturhistoriskt värdefull miljö. I 
planschverket Gamla Svenska Städer från 1900-talets början beskrivs 
Laholm på flera sidor. Under andra världskriget var Laholm en av de 
städer som Nordiska Museet prioriterade att dokumentera för den 
händelse att den skulle förstöras. Därefter har Laholm inventerats flera 
gånger, senast 2008, och en bevarandeplan antogs 1987.    

 

2.1 Riksintresset och dess karaktärsdrag 
Kvarteret Hästen ligger inom riksintresset Laholms stad med Lagaholm 
[N 41]. Riksintresset motiveras som: 

Småstadsmiljö och borgruin med omland vid en sedan förhistorisk tid 
strategiskt viktig plats, som speglar den medeltida danska 
centralmaktens närvaro i rikets periferi samt den förindustriella  
sydskandinaviska stadens utseende och liv.  
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Som uttryck för riksintresset anges:   

Det oregelbundet formade gatunätet och den småskaliga bebyggelsen 
i tegel och korsvirke, till stor del envåningshus, tillkommen under 
perioden 1700-1900-tal. Delvis medeltida kyrka. Lämningarna av 
renässansfästning på en holme i Lagan. Stenvalvsbro från 1700-talet. 
Kungsladugården som är en rest av ett kungligt ämbetsgods. 
Förhistoriska gravhögar, bl a "Kung Ises hög" från bronsåldern.   

I området ingår även:   

Stenåldersboplaster och en kraftverksbyggnad från 1932 (som ingår i 
nr 40).   

Ser man till avgränsningen så är det en relativt liten del av riksintresset 
som utgörs av Laholms stadskärna och den del av stadskärnan som 
ingår i riksintresset utgörs i huvudsak av det område som var bebyggt 
under 1800-talet. Avgränsningen följer i söder Vingesgatan, Nybergs 
Lid och vidare längs Östertullsgatan för att sedan i öster följa den 
gamla järnvägssträckningen norrut. Den del av stadskärnan som då 
avgränsas rymmer bebyggelseområden av något olika karaktär:  

1. Bebyggelsen kring stortorget, behandlas i följande avsnitt, 
3. 

2. Väster om stortorget finns smala stensatta gränder 
kantade av en låg huvudsakligen envåningsbebyggelse, 
och med ett stort inslag av trädgårdar ut mot gaturummet.  

3. Söder om stortorget har likartad karaktär som västra delen 
men gatorna kan vara något bredare, det gröna inslaget är 
mindre och husen vanligen i 1 till 2 våningar, även 3-
våningshus förekommer. 

4. Öster om stortorget markerar Trädgårdsgatan en tydlig 
gräns. Här slutade tidigare den äldsta bebyggelsen och 
området öster om Trädgårdsgatan började bebyggas först 

sedan järnvägen år 1885 dragits in till staden. Då anlades 
också Järnvägsgatan. Området har inte oregelbundet 
gatunät och merparten av bebyggelsen är i en större skala 
än övriga områden. Den är också tillkommen först kring 
1900-talets mitt och består till stor del av flerbostadshus i 
2, 3 och 4 våningar.        

Utifrån riksintressebeskrivningen är det främst bebyggelsens skala som 
berörs av exploateringsförslaget i kv. Hästen. 
Riksintressebeskrivningen nämner inte uttryckligen miljön kring 
Stortorget men i bevarandeprogram och i yttranden under samrådet så 
är det främst torgmiljön som lyfts fram.  

3 Karaktärsdragen kring Stortorget 

Bebyggelsen runt torget kan karakteriseras på följande sätt: 

Ålder Bebyggelsen runt Stortorget är relativt ålderdomlig. De äldsta 
byggnaderna är från 1790-talet, de flesta från 1800-talets andra hälft 
och bara två är från 1900-talets andra hälft. Genomsnittsåldern för 
byggnaderna är 147 år dvs ett uppförandeår kring 1867. Tretton av 
byggnaderna är ganska oförändrade sedan uppförandet medan sex av 
byggnaderna ändrats så genomgripande att de ser yngre ut.  
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Torgbebyggelsens tillkomstår, för väsentligt ändrade byggnader anges 
både uppförandeår och ändringsår.  

Stil Utseendet på byggnaderna är huvudsakligen klassicistiskt i olika 
former. De flesta byggnaderna är i en 1700-tals och tidig 1800-
talsklassicism som kännetecknas av få utsmyckningar vanligen bara en 
kraftig takfot, markerad sockel och port samt för tvåvåningsbyggnader 
eventuellt ett våningsband. De andra byggnaderna är i en sen 1800-
talsklassicism med mer påkostade omfattningar och listverk. 
Gemensamt för samtliga byggnader är den vilande karaktären med 
regelbunden fönsterplacering och överhuvudtaget en fasadarkitektur 
med markerade horisontella linjer och få vertikala linjer. Se bilder på 
sid 10 och 16. 

Våningar Våningsantalet varierar mellan 1 och 3 våningar. Det 
genomsnittliga våningsantalet är 1,7 våningar men bebyggelsen 

upplevs som högre då flertalet byggnader är äldre med höga 
våningshöjder och flertalet har också ett relativt stort antal takkupor.     

Fasadmaterial och färg Samtliga byggnader är i puts eller tegel. De 
flesta byggnaderna är i puts och avfärgade i mestadels ljus och varma 
färger som vitt, ljust gult, mättad gul, ljusrött och ofta med omfattningar 
etc. i vitt. Tre byggnader har tegel i fasaden, samtliga röda.  

Takmaterial och färg Taken är på 14 av 19 byggnader i tegel, 
samtliga med röda pannor utom rådhusets som är svarta. Övriga fem 
tak är täckta med plåt målad antingen i rött eller svart. 

Frontespiser och kupor Frontespiser finns på 6 av 13 byggnader och 
hälften av byggnaderna har takkupor. I flera fall har både frontespiser 
men framförallt kupor tillkommit under senare år som exempelvis på de 
båda byggnaderna på Husaren 2.  

4 Förändringar i bebyggelsen kring torget 
Bebyggelsen kring Stora torget i Laholm är ålderdomlig men har 
samtidigt genomgått ett flertal förändringar. Intressant är att flera 
förändringar gjorts med olika typer av anpassning till befintlig 
bebyggelse, men även mer dramatiska ändringar och nybyggnader har 
ägt rum.  

På fastigheten Duvan 3 stod tidigare arkitekten Hausknechts eget hus 
och då det ersattes med en ny byggnad fick denna låna drag, särskilt 
takformen, från den tidigare byggnaden, se bild sid.13. En annan 
förändring är då den gamla prästgården på Laxen 3 omgestaltades till 
bankhus1923. Då behölls den sidoställda porten och byggnaden fick 
en frontespis i likhet med några av de äldre handelsgårdarna, se bild 
sid.14. En liknande förändring är nybyggnaden från 1913 på Oxen 3 
som utfördes i en äldre och lokalt förankrad stil, egentligen mycket lik 
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en byggnad som tidigare funnits mot torget på norra delen av Husaren 
2 (där Handelsbanken nu finns), se bild sid.15.  

Den nu aktuella tomten på Hästen 2 har en lång resa av förändringar 
fram till nuvarande skick. Här var i början en möbelaffär och en 
lucktomt. Därefter byggdes en kupa på huset och på lucktomten 
ställdes bensinpumpar Längre fram förlängdes kupan på huset och 
bensinpumparna ersattes med en kiosk och slutligen sammanbyggdes 
alltihop med indragen takvåning och med frontespis, se bilder sid. 12. 

5 Jämförande studie 
Vilken typ av ändringar är möjliga inom ett riksintresse? En 
exploatering i en liknande miljö som den i Laholm har nyligen 
genomförts i Kristianstad. Miljön är belägen vid ett torg med 
uteslutande äldre bebyggelse. Det handlar om nybyggnad med ökad 
exploatering inom kvarteret men samtidigt med bibehållande av 
fasader. Det är ett nytt regionhus och kommunalt rådhus som uppförts i 
det kvarter som sedan lång tid varit platsen för stadens rådhus. Mot 
torget har en del av en klassicistisk byggnad rivits för att ge plats åt en 
ny entré till det nya rådhuset och inne i kvarteret är byggnadshöjden 
högre än befintlig bebyggelse.  Rådhusbyggnaden i Kristianstad och 
exploateringen av kv. Hästen är givetvis olika projekt men tillåtligheten 
gentemot en riksintressant kulturmiljö är ändå jämförbar. Enligt min 
mening är utformningen av de nya byggnaderna i kv. Hästen bättre 
anpassade än de i Kristianstad, se bilder på sid. 17 och 18. 

6 Anpassning av exploateringsförslag 

6.1 Exploateringsförslaget 
Exploateringsförslaget innehåller ny byggnad mot Stortorget, ny 
byggnad mot Trädgårdsgatan samt ny byggnad inne i kvarteret. 
Anpassning till befintlig bebyggelse av en ny byggnad mot Stortorget är 
av största vikt då denna kommer att ligga välexponerat i en ålderdomlig 
miljö, även mot Trädgårdsgatan krävs en anpassning till befintlig 
bebyggelse men miljön är modernare och läget inte så exponerat. För 
byggnaden på innergården gäller att den är svagt exponerad mot 
omgivande miljö varför anpassningen kan inskränka sig till höjd och 
takutformning.  Slutligen ska givetvis exploateringsförslaget i sin helhet 
vara anpassat till omgivande bebyggelse- och kvartersstruktur. 

 

6.2 Anpassning mot Stortorget 
I en sådan ålderdomlig och relativt enhetligt präglad miljö som 
bebyggelsen vid Stortorget i Laholm utgör skulle en ny kontrasterande 
sticka ut och markant förändra miljön. Ny byggnad måste på olika sätt 
anpassas till befintlig bebyggelses karaktärsdrag.  

Det förslag till utformning mot Stortorget för ny byggnad i kv. Hästen 
som tagits fram av Fredblads arkitekter under sommaren 2014, se bild 
på sid 19, förhåller sig till befintlig kontext på följande sätt:  

Skalan är större, antalet våningar fler och höjden högre än 
genomsnittet för den befintliga bebyggelsen. Men skalan, 
våningsantalet och höjden tas ner genom att hålla samma takvinkel 
som Husaren 6, dra in översta våningen samt hålla lägre 
bjälklagshöjder än befintliga byggnader. Höjden ansluter till den 
närliggande byggnaden på Duvan 3 som är torgets högsta. 
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Stilmässigt får byggnaden en modern och svagt klassicerande prägel. 
Bottenvåningen är markerad liksom takfoten och fönstren har mittpost 
och sitter i en regelbunden rytm. Fasaden har mot ytterkanterna 
fönsterdörrar i franska balkonger vilket ger en fasaduppdelning 
liknande den som byggnaden på Duvan 3 har.  

Bottenvåningen har skyltfönster i likhet med flertalet byggnader kring 
torget och portgången är sidoställd vilket är ett karakteristiskt drag för 
de handelsgårdar som präglar Laholms stadskärna.  

I likhet med de flesta andra byggnader kring torget täcks taket med 
tegel och fasaden putsas och avfärgas i en ljus och varm kulör.  

Sammantaget är det en stor förändring gentemot befintlig byggnad 
men anpassningen till torgets bebyggelsekaraktär är tydlig. Skalan är 
större men anpassad till befintliga förhållanden i torgets nordöstra hörn. 

 

6.3 Anpassning mot Trädgårdsgatan  
Trädgårdsgatan utgör en tydlig gräns för den äldre bebyggelsen i 
Laholm. Området exploaterades först sedan järnvägen dragits fram till 
Laholm år 1885. Merparten av byggnaderna öster om Trädgårdsgatan 
är tillkomna först från 1900-talets mitt och framåt. Byggnaderna är i 2, 3 
och 4 våningar. Fasadmaterialet är vanligen i rött tegel och/eller puts. 
De relativt långa fasaderna bryts upp genom att omväxlande vara i 
tegel eller puts samt genom det stora inslaget av balkonger. Höjden tas 
i något fall ner genom att översta våningen på tegelavsnitten är i puts.  

I det ursprungliga planförslaget växlade våningshöjderna mellan 4 och 
5 våningar vilket nu sänkts till att vara 4 våningar. På liknande sätt som 
befintlig bebyggelse är fasaderna uppdelade med olika tegelkulörer 
och lättas upp med balkonger.  

6.4 Anpassning av gårdsbyggnaden  
Gårdsbyggnaden har anpassats genom att det högsta antalet våningar 
sänkts från 6 till 5 våningar. Även gårdsbyggnaden har omväxlande 
fasader i tegel eller puts samt balkonger.  

 

6.5 Anpassning till bebyggelse- och kvartersstruktur 
Nya byggnader uppförs i enlighet med befintlig bebyggelse- och 
kvarterstruktur dvs. slutna stadskvarter med byggnader längs 
fastighetsgräns mot gatan och med butiker i bottenplan samt entréer 
mot gatan. Det för Laholms stadskärna så typiska draget med 
sidoställda portgångar och de inblickar och passager det ger i 
kvarteren återskapas genom att torgbyggnaden ges en sidoställd 
portgång som leder vidare längs den bevarade gårdsbebyggelsen och 
ut mot Trädgårdsgatan.  
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7 Bildbilga 

 
Svart streckad linje anger avgränsning för riksintresset för kulturmiljövård NK41 Laholm. 
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Den del av stadskärnan som ingår i riksintresset.  
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Riksintresseavgränsningen lagd på 1790 års tomtkarta visar att riksintresset omfattar hela den då befintliga stadskärnan. 
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Riksintresseavgränsningen lagd på stadsplan från sekelskiftet visar att riksintresseavgränsningen lagts i linje med järnvägens sträckning. Notera 
den nyanlagda Järnvägsgatan. 
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Bebyggelsen från sekelskifteskartan lagd i vitt på nutida foto visar att stadskärnan har fyra olika bebyggelsekaraktärer, se sid XX.  

1 2 

3 

4 
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Bebyggelsegruppering kring Stortorget i Laholm, äldre karta i stadsbyggnadskontorets arkiv, norr åt höger. Det röda strecket anger den fasadlinje 
som ändras mot torget.  
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Torget strax efter sekelskiftet, vy mot norr. Äldre och yngre klassicistiska fasader i en och två våningar. Notera fasadernas tydliga horisontella 
linjer.  Vykort i Föreningen Gamla Laholms arkiv. 
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Äldre flygfoto där de delar av kv. Hästen som planförslaget berör markerats med röd punktlinje och den del som ändras mot torget med röd 
skuggning. Bild i Föreningen Gamla Laholms arkiv. OBS – delar av gårdsbebyggelsen och större delen planteringarna finns inte idag.  
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Utvecklingen av bebyggelsen på Hästen 2 från Möbelaffär och lucktomt till bensinmack, kiosk och sammanbyggda hus med frontespis. 
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Vy som visar förändringen i torgets sydöstra hörn där Hausknechts hus på Duvan 3, till höger i bild, ersattes med en större byggnad som lånade 
drag av sin föregångare. Bilder ur Föreningen Gamla Laholms arkiv.  
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Jämförande bilder av torgets 
norra fasader i kv. Laxen.  
 
Till vänster bankbyggnad i tegel 
från 1974 ritad av Svend Bögh-
Andersen, anpassad i skala och 
med ”portgång”. 
 
 I mitten den omgestaltade 
prästgården med bevarad 
portgång och till höger bevarad 
handelsgård med typisk portgång.  
 
Övre bilden från Föreningen 
Gamla Laholms arkiv, undre 
bilden Tyréns. 
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Överst byggnaden på Oxen 3 från 1913 men uppförd i en äldre och lokalt förankrad stil. Jämför med den i slutet av 1800-talet rivna byggnaden i 
kvarteret Husaren (den mörkare byggnaden till höger i den undre bilden).   
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Olika former av klassicism präglar nu, liksom förr, bebyggelsen kring torget i Laholm.  
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Förändring av bebyggelsen mot Stora Torg i Kristianstad, ett riksintresse för kulturmiljövården. Undre bilden Arkivfoto Bosse Nilsson. 
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Förändring av bebyggelsen mot Stora Torg i Kristianstad, ett riksintresse för kulturmiljövården.  
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Föreslagen anpassad nybyggnad inom kv. Hästen 2, bild Fredblads arkitekter, augusti 2014. 
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8 Revidering 2015-06-12 

Revideringen avser det faktum att kupor beviljats bygglov och uppförts 
på fastigheten Hästen 6. I samband med detta har reviderade 
volymstudier tagits fram. De nya kuporna är 7 till antalet mot Stortorget 
och medför att byggnaden på Hästen 6 upplevs som högre och att den 
föreslagna exploateringen av Hästen 2 därmed upplevs som lägre.  

 
De nya kuporna på Hästen 6. Bild Lars Harrysson.  

 

 

 
Reviderade volymstudier med kupor som visar hur höjderna anpassas, 
jämför med renderingen på sidan 25. 
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