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Falkenberg kommun

Pitney Bowes Software, Private Limited.

Den röda ringen markerar Falkenbergs stadshus.
Karta: Falkenbergs kommun



ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

• Objekt:  
Falkenbergs stadshus, Svea 10

• Länsstyrelsens dnr:  
432-7778-19

• Beställare:  
Falkenbergs kommun, Kultur- fritids- och teknikförvaltningen

• Entreprenörer och hantverkare:  
ISAB ventilation, Fredrik Håkansson

• Antikvarisk medverkan:  
Malin Clarke, Kulturmiljö Halland

• Renoveringsperiod:  
november 2019 - juli 2020

• Fältbesök:  
Antikvarisk kontroll har utförts före arbetena påbörjades 2019-11-07 samt 
efter avslutat arbete 2020-08-18. I övrigt har dialog kring utförandet skett 
via mail. 
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INLEDNING
Falkenbergs kommun har enligt beslut från Läns-
styrelsen (diarienummer 432-7778-19) fått tillstånd 
till att utföra ändringar av ventilationen i byggnads-
minnet Falkenbergs stadshus, Svea 10, Falkenbergs 
kommun. Arbetet har utförts mellan november 2019 
samt juli 2020.

Arbetet har följts av antikvarisk kontrollant Malin 
Clarke, Kulturmiljö Halland.

HISTORIK OCH BESKRIVNING
Falkenbergs stadshus uppfördes 1958-59 efter rit-
ningar av arkitekt Lennarts Tham och invigdes 
1960. Komplexet byggdes för att inrymma stadens 
styrelse och förvaltning, men även lokaler för tele-
verket, restaurang, stadsbibliotek, bildningsverk-
samhet, butiker och uthyrningskontor. Arkitek-
turen är omsorgsfullt utformad, såsom helhet lik-
som till minsta detalj. Stadshuset är uppfört i sträng 
modernistisk stil och består av fem sinsemellan olika 
byggnadsdelar kring en halvt sluten stadshusgård. 
Huvudentrén,”Kuben”, är monumentalt placerad 
mot torget. Byggnadens fasader är delvis klädda med 
vit Ekebergsmarmor, delvis tegel. Förutom byggna-
derna ritade Tham även Rådhustorgets mönsterlagda 
stensättning samt belysning och bänkar.

Stadshuset med stadshusgård, det intilliggande äldre 
rådhuset, Rörbeckska huset samt Rådhustorget för-
klarades som byggnadsminne 2006. I byggnadsmin-
net ingår delar av stadshusets interiör.

Den del av interiören som arbetet berör utgjorde tidi-
gare stadsbibliotek. Väggarna är klädda med kvistfri 
sandblästrad furupanel. Takkonstruktionen är synlig 
och i taket finns ett band av takfönster som skapar 
ljusinsläpp. 1971 flyttade stadsbiblioteket och sam-
band med detta delades rummet av med en sekundär 
vägg för att skapa ett mötesrum, den så kallade Rör-
beckska salen.

UTFÖRDA ÅTGÄRDER
De utförda åtgärderna har inneburit en komplette-
ring av det befintliga ventilationssystemet. En befint-

lig ventilationshuv på stadshusets tak har demon-
terats och en ny huv i aluminium-zinkbelagd stål-
plåt av modell EKO-H, tillverkare Ekonvent AB har 
monterats. Två tilluftsventiler har placerats i korrido-
ren, på den vägg som tillkommit 1971. Tilluftsventi-
lerna har målats in i en kulör liknande träpanelen.

ANTIKVARISK KOMMENTAR
Ventilationshuven på taket avviker i kulör från övriga 
taket men är placerad så att den inte syns från mark-
nivå, varken från Rörbeckska husets innergård eller 
från Rådhustorget och bedöms därför inte påverka 
stadshusets exteriöra uttryck. Tilluftsventilerna är 
placerade högt upp på en sekundär vägg i korri-
doren, en placering som bedöms som mycket dis-
kret och lämplig med hänsyn till byggnadens höga 
kulturhistoriska värde. Åtgärden är utförd enligt 
utfärdat tillstånd och det finns inget att erinra ur 
kulturmiljösynpunkt.



6    SKOTTORPS SLOTT

Ovan t.v: Ytan mellan armaturer och takfönster där tilluftsventilerna ska placeras. 

Nedan t.v: Rörbeckska husets innergård. Takfallet där ventilationshuven ska placeras är inte synlig från marknivå. 

Till höger: Korridoren utanför Rörbeckska salen med synlig takkonstruktion och väggar i sandblästrad panel.

BILDER

Före utförda åtgärder
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Ovan: På den panelklädda väggen under takfönsterna 
sitter en tilluftsventil.

Överst t.v: Ventilationshuven i aluminium-zinkbelagd 
plåt. Huven är inte synlig från marknivå utan endast om 
man befinner sig uppe på taket. 

Nedan t.v: Precis ovanför armaturerna skymtar en av 
tilluftsventilerna.

Efter utförda åtgärder
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