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Sammanfattning 

Trafikverket arbetar med att ta fram en järnvägsplan för ett nytt triangelspår i Alvesta 

mellan Södra stambanan och Kust- till kustbanan, i Alvesta kommun. Förutom ett nytt 

triangelspår planeras en planskild korsning och mötesspår. Olika alternativ studeras, med 

mötesspår utmed Kust- till kustbanan eller Södra stambanan, bro över järnvägen eller 

tunnel under järnvägen. 

Landskapet har ett stort tidsdjup med boplatser från stenåldern, gravar från brons- och 

järnålder, äldre medeltida strukturer som fägator och vägsträckningar, äldre gårdslägen, 

men samtidigt moderna inslag med järnvägen, industriområden och bostads- och 

verksamhetsbebyggelse från 1900-talet. 

Inom utredningsområdet finns ett fåtal fornlämningar som behöver hanteras i den vidare 

processen. En arkeologisk utredning steg 2 behöver genomföras när alternativ valts, för att 

säkerställa att sedan tidigare okända fornlämningar inte påverkas. Inom utredningsområdet 

och i det närliggande landskapet (influensområdet) finns kulturhistoriska värden i 

bebyggelsen och landskapet som är viktiga att värna om.  

Bostadsområdet Hamrarna uppvisar en tidstypisk bebyggelse från 1950- och 1960-talet med 

en bevarandevärd stadsplan. En ny infart kan ge viss påverkan på miljön och det är viktigt 

att utformningen tar hänsyn till kulturmiljön med dess grönområden. Industrimiljön i 

kvarteret Verktyget har höga kulturhistoriska värden. Triangelspåret kommer innebära att 

delar av byggnaden Verktyget 1 rivs, vilket ställer höga krav på dokumentation och 

anpassning för att värden inte ska gå förlorade. Här påverkar valet av utformning av 

planskild korsning synbarheten och möjligheten att uppleva de kvarvarande värdena. 

Andra värden som kan komma att påverkas och som behöver tas hänsyn till i den 

kommande planeringen är småbåtshamnen vid Hjortsbergaån, Lyckegården och 

riksintresse för kulturmiljövården (Benestad-Blädinge).  

Ur ett kulturmiljöperspektiv förordas alternativet med mötesspår utmed Kust- till 

kustbanan. Båda alternativen med en planskild korsning ger en negativ påverkan på 

kulturmiljön, där alternative med en tunnel ger minst påverkan. För att minska påverkan på 

Verktyget 1 och de negativa konsekvenserna som uppstår för kulturmiljön är det viktigt att 

triangelspåret utformas så att byggnadskroppens proportioner inte blir allt för mycket 

förändrade. 

Åtgärder för att minska den kvarvarande påverkan kan vara att uppföra bullerplank bland 

annat mot Hamrarna och Lyckegården och att arbeta för att Verktyget 1 fortfarande ska vara 

synligt mot väg 126. Rivning av delar av Verktyget 1 kommer kräva fördjupad kulturhistorisk 

dokumentation. Det vore även önskvärt att överväga kompensationsåtgärder för 

kulturmiljövärden som försvinner.  

  



1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Projekt Alvesta triangelspår ligger i södra Alvesta. Trafikverket arbetar med att ta fram en 

järnvägsplan för ett nytt triangelspår i Alvesta mellan Södra stambanan och Kust- till 

kustbanan, i Alvesta kommun, figur 1.1-1. Ny järnväg ska planeras och byggas och påverkade 

anläggningar i närmiljön måste anpassas efter den nya järnvägen.  

I dagsläget finns ingen direkt tågförbindelse mellan Värnamo-Alvesta-Älmhult. För att 

minska restiderna för de tåg som trafikerar sträckan Värnamo-Alvesta-Älmhult samt för att 

frigöra kapacitet på Alvesta bangård föreslås ett triangelspår mellan Kust- till kustbanan och 

Södra stambanan. För att fullt ut kunna nyttja triangelspåret och för att inte riskera att 

väntande tåg blockerar befintliga banor föreslås även ett mötesspår i anslutning till 

triangelspåret.  

Idag finns en korsning mellan väg 126 (Blädingevägen) och Kust- till kustbanan. Denna 

behöver ersättas med en planskild korsning i samband med att triangelspåret byggs. Denna 

planskildhet ska kunna byggas medan Kust- till kustbanan och Väg 126 trafikeras som 

vanligt under byggtiden. Väg 126 är en viktig väg in och ut ur Alvesta och hade år 2017 en 

årsdygnsmedeltrafik (ÅDT) på 4200 varav en stor andel är tung trafik. Trafiken påverkas 

idag av järnvägsbommar i korsningen, en påverkan som kan öka vid utbyggnad av 

triangelspåret. I framtiden kan även plankorsningen utgöra en säkerhetsrisk. Sammantaget 

finns det ett behov av en planskild korsning.  

Stora delar av projektområdet utgörs av ett befintligt industri- och verksamhetsområde. 

Angränsande finns dock äldre gårdsbebyggelse, kulturhistoriskt intressanta 

bostadsområden samt en i detaljplan skyddad äldre industribyggnad, Verktyget 1. Det finns 

även fornlämningar och andra kulturhistoriska värden i området. Söder om projektområdet 

finns ett riksintresse för kulturmiljövården. 

Systra AB har kontaktat Picea kulturarv med en förfrågan om att ta fram en 

kulturarvsanalys inom ramen för järnvägsplanen. Detta PM uppfyller leveransen PM 

Kulturarvsanalys som underlag till Samrådsunderlaget. Den kulturhistoriska utredningen 

med konsekvensanalys för Verktyget 1 sammanfattas i detta PM, och återfinns i sin helhet i 

bilaga 1. 

  



Figur 1.1-1. Utdrag ur GSD-Terrängkartan (© Lantmäteriet) med utredningsområdet. Skala 1:50 000. 



1.2. Syfte 

Kulturarvsanalysens huvudsyfte är att på ett strukturerat sätt hantera kulturmiljön enligt 

lagstiftning och planering. Kulturarvsanalysen ska följa hela planläggningsprocessen och 

förändras och riktas mot de frågeställningar som behandlas i projektet från den första 

inventeringen av befintlig kunskap på övergripande nivå i samrådsunderlaget till utökad 

kunskap på detaljerad nivå i samrådshandling. 

Resultatet av Kulturarvsanalysen ska tillsammans med andra förutsättningar bidra till att 

projektet finner den mest långsiktigt hållbara lokaliseringen/utformning. Analysen ska 

inarbetas in i leveranserna: Samrådsunderlag, Miljösäkring, 

Miljökonsekvensbeskring/miljöbeskrivning och ILKA – integrerad 

landskapskaraktärsanalys. 

PM Kulturarvsanalys ska utföras enligt specifikation i avsnitt 4 och 4.1 i bilaga E3.10. Den 

ska även identifiera det ur kulturmiljöns synvinkel mest lämpliga alternativet för ett 

mötesspår enligt de anvisningar som finns formulerade i avsnitt 4.4 i bilaga E3.10, PM 

Kulturarvsanalys status Samrådshandling. I Kulturarvsanalys status Samrådsunderlag ska 

redovisningen av lagskyddade värden också omfatta de byggnader etc som omfattas av PBL 

som exempelvis fastigheten Alvesta Verktyget 1. Trafikverket har beställt arkeologiska 

utredningar, resultatet av dessa ska arbetas in i kulturarvsanalysen. För att sätta in de 

studerade kulturmiljöaspekterna i sitt sammanhang redovisas den övergripande 

kulturhistoriska landskapsutvecklingen för ett större omland i betydelsen det område som 

ligger närmast utredningsområdet och som är synligt från det. 

Till Samrådsunderlaget ska Kulturarvsanlysen redovisa och karaktärisera det aktuella 

områdets kulturhistoriska värden och särdrag men även innehålla en utökad analys där 

kulturmiljövärden jämförs, värderas och analyseras utifrån de olika alternativen för 

projeket: 

• Identifiera den ur kulturmiljös synvinkel mest lämpliga och genomförbara utformningen 

av järnväg/väg. 

• Redovisning av effekter och konsekvenser för kulturmiljöer eller objekt/företeelser och 

visuella samband som direkt eller indirekt berörs av exploateringen. 

• Identifiera skyddsåtgärder samt lämpliga åtgärder för att minimera intrång, bibehålla 

och/eller stärka kulturmiljöer. 

• I detta fall ska kulturarvsanalysen även kompletteras med en kulturhistorisk värdering och 

konsekvensanalys för fastigheten Verktyget 1. 

Arbetet ska inarbetas i plan med status Samrådsunderlag. 

1.3. Metod 

Kulturarvsanalysen genomförs så att kraven ovan uppfylls. Kulturarvsanalysen ska bedrivas 

parallellt med det övriga miljöunderlagen och planeringen som Systra AB arbetar med på 

uppdrag av Trafikverket. Arbetet bygger på sedan tidigare framtaget material, material från 

tidigare arkeologiska utredningar och undersökningar, registrerade värden kompletterat 

med visst kart- och arkivmaterial samt fältbesök. 

Arbetet inleds med inläsning och en arkivstudie av hittills framtaget material gällande 

kulturmiljövärden samt vilka arkeologiska insatser som gjorts. En sammanställning av 



samtliga kända kulturhistoriska värden görs kompletterat med relevant data från 

Kulturmiljöregistret, SGU, Lantmäteriet med mera. Landskapet beskrivs utifrån dess 

historiska karaktär och hur det används idag.  

Vid ett platsbesök besöks de utpekade värdena, och kulturlandskapet bedöms avseende 

övriga kulturhistoriska värden som projektet behöver ta hänsyn till. De identifierade 

värdena bedöms och värderas avseende känslighet och vilken påverkan projektet ger. För 

värdering och urval används Riksantikvarieämbetets ”Plattform Kulturhistorisk värdering 

och urval” (2015). 

En preliminär bedömning avseende påverkan görs med rekommendationer för det fortsatta 

arbetet. Dessa förmedlas i projektet genom den inledande ILKA. Bedömningarna utvecklas 

vidare i PM Kulturarvsanalys. Här analyseras den föreslagna exploateringen och de olika 

alternativa utformningarna gentemot kulturmiljön och förslag till åtgärder för att minska 

påverkan presenteras. 

Den kulturhistoriska bedömningen av fastigheten Verktyget 1 har utförts som en 

sammanställning av tillgänglig litteratur och arkivmaterial samt inventering och 

fotodokumentation på plats. Värdebeskrivningen utgår från den så kallade Unnerbäck-

metoden, utvecklad av Axel Unnerbäck för Riksantikvarieämbetet. Vid en värdering enligt 

Unnerbäck-metoden identifieras dels dokumentvärden (historiska, objektiva egenskaper), 

dels upplevelsevärden (subjektiva egenskaper av till exempel estetisk eller socialt 

engagerande natur). I konsekvensanalysen bedöms sedan hur de identifierade värdena 

påverkas av de planerade åtgärderna. 

Framtaget material stäms av under ett uppföljningsmöte och levereras som ett PM med 

tillhörande kartmaterial som underlag till Samrådsunderlaget. 

1.4. Avgränsning 

Kulturarvsanalysen avgränsas i relation till investeringsåtgärden. Det är av största vikt att 

analysen behandlar kulturlandskapet i sin helhet från förhistorisk tid till nutid utifrån såväl 

fysiska lämningar, byggda miljöer och företeelser som visuella samband. 

I detta PM används begreppet utredningsområde. Det innebär det område där 

byggnadsverk kan komma att uppföras, och det kan bli en fysisk påverkan på 

kulturmiljövärden. För att förstå kulturmiljön i området behöver utblickar göras utanför 

järnvägs- och vägplanens utredningsområde, så att analysen även omfattar karaktäristiska 

värden för landskapsavsnittet. Denna avgränsning benämns nedan som influensområde. 

Detta ska svara upp mot det ”större omland” med betydelsen område som ligger närmast 

utredningsområdet och som är synligt från det. I praktiken innefattar kulturarvsanalysen 

inslag och värden som ligger upp i Hjortsbergaåns dalgång, cirka 500 meter till 1 km från 

utredningsområdets avgränsning. Utredningsområdet och influensområdet med en 

schematisk presentation av utredningsobjekten redovisas i figur 1.4-1. 

  



 

Figur 1.4-1. Utredningsområdet är beläget i södra delen av Alvesta. Utredningsobjekten presenteras 

schematiskt, med alternativ för mötesspår, planskildhet och triangelspår. Runt utredningsområdet har 

ett influensområde, ett synligt omland, definierats. Skala 1:25 000. (© Lantmäteriet) 

  



2. Kulturlandskapet 

Platsen för projektet ligger i den södra utkanten av Alvesta, figur 2-1. Området har tidigare 

varit en del av Alvesta by i Aringås socken. Vid Alvesta byggdes på 1860-talet en 

järnvägsknut för Växjö-Alvesta järnväg och Södra stambanan. I slutet av 1800-talet blev 

Alvesta municipalsamhälle och sedermera slogs tätorten ihop med den omgivande 

landskommunen och bildade Alvesta köping. I och med kommunreformen 1971 bildades den 

nuvarande Alvesta kommun. 

Landskapet i projektområdet är idag starkt präglat av tätorten men det finns spår efter 

människans förehavanden långt tillbaka i tiden. Förutsättningarna för mänsklig bosättning i 

området skapades redan av inlandsisen, och det är det tidsdjupet som vi rör oss i när vi 

beskriver områdets kulturhistoria.  

 

Figur 2-1. Utredningsområdet är beläget i den södra utkanten av Alvesta. Området består av 

industriområde, bostadsbebyggelse, öppet jordbrukslandskap, slyskog och så vidare, med en hel del 

historiska spår som visar hur landskapet förändrats från istiden till idag. Foto över väg 126 mot söder. 

Kust- till kustbanan korsar här vägen. Här planeras en planskild korsning med två alternativa 

lösningar: att vägen leds i en bro över järnvägen respektive i en tunnel under järnvägen. 

 

2.1. Naturgeografiska förutsättningar 

I generella termer har alla landskap i Sverige påverkats starkt av inlandsisen och dess 

avsmältning. Isen har brutit, skavt och slipat hela berggrunden. Genom avsmältningen och 

sedimenteringen som följt har isen och vattnet bildat de geologiska förutsättningar som 

utgör den grund landskapet växer fram i. 



I samband med inlandsisens tillbakagång, för cirka 14 000 år sedan, utgjorde dalgången 

med nuvarande Alvesta och sjön Salen en större insjö vid inlandsisens rand. Via 

landhöjningen började dagens landskap att formas genom att isjön grundades upp. En 

avlång sjö bildades i dalgångens mitt, en sjö som krympte succesivt. Ett näs började bildas i 

den norra delen av den här sjön, som alltmer började likna Salens nuvarande form. I figur 

2.1-1 visas ett tänkbart lokalt förlopp.  

 

Figur 2.1-1: SGU:s strandnivåkarta med uppskattning av strandlinjeförskjutningen i det aktuella 

området, från ca. 9000 BP (ö.v.) till ca. 1000 BP (n.h.). Svart linje visar det aktuella 

utredningsområdet, övriga markeringar objekt i Kulturmiljöregistret. (© SGU) 

 

 

  



Beroende på isens och isjöns läge har de finare jordlagren ansamlats eller svallats ur för att 

föras vidare till lägre partier. Jordarterna består idag av moräner på de högre partierna, 

isälvssediment mot dagens sjö Salen och glacial silt i lägre partier, figur 2.1-2. Inlandsisens 

formering av landskapet skapade förutsättningar för åar, bäckar, åsryggar, odlingsbar mark 

och så vidare. 

 

Figur 2.1-2. Jordartskartan visar att området består av moränmark (ljusblått) med urberg som sticker 

fram här och var (rött) i de högre partierna. Närmare dagens sjö Salen finns isälvssediment (grönt) 

och glacial silt (gult) i lägre partier. De lila och rosa partierna är olika svämsediment och torvlager, 

rester efter äldre våtmarker. Skala 1:25 000. (© SGU) 

 

 

 



2.2. Förhistoriska spår 

Redan under senpaleolitikum, för cirka 14 000-13 000 år sedan, följde människor 

renhjordar in i Sydskandinavien. Alvestatrakten var vid den tiden i det direkta närområdet 

för iskanten. Det är först senare under stenåldern som människorna lämnat efter sig spår i 

Alvestaområdet.  Vad gäller de tidigare kulturspåren av människor i området finns mycket 

information att hämta bland annat från de registrerade lämningarna i Kulturmiljöregistret 

(Fornsök 2021). Inom cirka en kilometer från utredningsområdet finns i stort sett hela 

förhistorien väl representerad bland lämningarna, figur 2.2-1. Landskapet, med sjön salen, 

en väldränerad åsrygg Benestad-Alvesta med omgivande våtmarker, har skapat goda 

förutsättningar för människor genom tiderna. 

Vid Hallanäset finns en registrerad boplats, L1953:9005. Fyndmaterialet bedömdes vara 

typiskt för senmesolitiska och tidigneolitiska boplatser, dvs från slutet av 

jägarsamlarstenåldern och övergången till bondestenålder för cirka 6000 år sedan. De flesta 

fornlämningarna ligger samlade utmed den åsrygg som sträcker sig söderut från 

Hjortsbergaån, figur 2.2-2. Här finns olika former av gravar såsom hällkistan ”Bruarör” 

(L1955:8803), ensamliggande gravar i form av stensättningar (till exempel L1955:9699) och 

gravfält såsom L1955:8798 med storhögar och rösen, figur 2.2-3. Gravarna representerar 

mänsklig aktivitet från mellanneolitikum till yngre järnålder. Dessa fornlämningar är i regel 

kända och välbeskrivna, oftast sedan lång tid tillbaka, då de är tydligt synliga ovan mark. 

Redan under stenåldern börjar de här delarna av Skandinavien att odlas upp. Hällkistan 

“Bruarör” är ett av de tidigare monumenten som finns i landskapet och som är värt att 

nämna. Det ligger dock strax söder om det studerade området. Under senneolitikum (cirka 

4400 år sedan) skedde en befolkningsexpansion och omfattande röjning av inre delarna av 

Småland. Människorna manifesterade sitt landskap genom uppförandet av 

gravar. Ekonomin byggde sannolikt på en extensiv boskapsskötsel i kombination med 

jakt/fångst och där odling endast har varit ett mindre komplement. Från bronsålderns mitt 

(cirka 2000 år sedan) börjar även landskapet röjas på sten och odling verkar bli ett mer 

betydande inslag i ekonomin. I stora delar av Småland och Sydsverige har omfattande 

områden röjts på sten och bildar fossil åkermark med odlingsrösen. Vid Lyckegården, inom 

utredningsområdet finns en nyregistrerad fornlämning, L2021:2267, i form av ett 

röjningsröseområde, figur 2.2-4 och 2.2-5. Särskilt under äldre järnålder breder den här 

typen av röjningsröseområden ut sig i landskapet. Åkrarna flyttas runt i den röjda terrängen. 

Marken som inte odlas används som betesmark och landskapet består sannolikt av ett 

mosaikartat landskap, med buskar och vissa större träd. 

Under yngre järnålder, för cirka 1500 år sedan börjar ett kulturlandskap ta form som i 

mångt och mycket sedan består fram till modern tid. Åkrarna blir mer fasta och brukas mer 

intensivt. En uppdelning i inäga och utmark tar vid, där djuren stängs ute från de 

lättbrukade arealerna. Ängsmarken för slåtter till djurfoder breder ut sig. Det är sannolikt 

nu som dagens byar etableras. 



 
Figur 2.2-1. Översiktskarta som visar utredningsområdet med registrerade fornlämningar i 

Kulturmiljöregistret. Skala 1:25 000. 



 
Figur 2.2-2. Detaljkarta som visar de registrerade fornlämningarna i östra delen av utredningsområdet. 

Skala 1:10 000. 

  



 

Figur 2.2-3. Stensättningen L1955:9699 är en ensamliggande stensättning, troligen från äldre 

järnålder, belägen intill den äldre landsvägen mellan byarna Benestad och Alvestad. 

 

 

Figur 2.2-4. Runt om i Småland finns stora områden med fossil åkermark. Dessa ytor innehåller en 

stor mängd små odlingsrösen, små högar med upplagd sten vilka bildats när skogen röjts, och 

stenarna plockats upp och lagts på hög, för att få tillgång till odlingsbar mark. Vid Lyckegården finns 

en röjningsröseområdet, L2021:2267, som nyregistrerades under våren 2021 i samband med 

arkeologisk utredning för projektet. 



Figur 2.2-5. Detaljkarta som visar registrerade fornlämningarna i västra delen av utredningsområdet. 

Skala 1:10 000. 

 

 

 

 

 

 



2.3. Historiskt bruk 

På många sätt är det yngre järnålderns och medeltidens kulturlandskap som är den direkta 

föregångaren till dagens landskapsbild. Visserligen har det hänt mycket de senaste seklerna 

vad gäller markanvändning och teknisk utveckling, men många drag har ändå bevarats i 

denna tidigare jordbruksbygd.  

Det aktuella området är beläget i den gamla Aringsås socken. Området utmed Hjortsbergaån 

utgör ett gränsområde mellan två byar, Benestad i söder och Alvestad i norr. Ännu fram till 

mitten av 1900-talet är utredningsområdet till större delen ett öppet jordbrukslandskap, 

figur 2.3-1. De två byarna Alvestad och Benestad har sannolikt rötter tillbaka till yngre 

järnåldern. 

De mer höglänta moränpartierna i landskapet norr respektive söder om platsen där 

Hjortsbergaån mynnar i sjön Salen har utgjort bra läge för permanenta bosättningar. När 

åkermarken permanentas under yngre järnålder etableras åkrarna på sluttningarna runt om 

bebyggelsen. De lägre liggande markerna är sanka kärr och mossar, lämpliga för slåtter. Det 

äldre historiska landskapet bygger i mångt och mycket på den yngre järnålderns strukturer. 

Byarna är samlade kring en bygata eller i en eller flera klungor. Även ensamgårdar etableras, 

särskilt i kuperade skogsbygder. Normalt är åkermarken samlad runt de äldre gårdslägena, 

på väldränerade, sandigare marker. Runt omkring finns ängar och häst- och kalvhagar. 

Denna mark, inägomarken avgränsas av ett stängsel, trädeshägnaden. Till skillnad från idag 

var skogen ute på utmarkerna betesmark för boskapen. Denna uppdelning i marken 

etableras på riktigt under medeltiden. Liksom den till del är synlig i det aktuella området 

blir den kutym i stora delar av södra- och mellersta Sverige.  

Genom historiska kartor och spåren i landskapet går det att förstå hur det medeltida och 

tidigmoderna landskapet tett sig, i förhållande till det landskap som börjar omstruktureras i 

samband med den agrara revolutionen under 1800-talet. 

Söder om Hjortsbergaån ligger Benestad by, figur 2.3-2. Det tidigare byläget var beläget i 

södra delen av dagens by, närmare sjön Salen. I samband med laga skifte 1834 blir 

”Frälsegården” en herrgård och gårdarna flyttas ut från den tidigare gemensamma 

bytomten. Dagens bykärna är därför belägen längre västerut än den tidigare bytomten. Efter 

laga skifte tillkommer dagens gårdslägen för Benestad Norregården och Benestad Jutegård. 

En äldre kartakt från 1700-talet visar en stilistisk bild över området söder om 

Hjortsbergaån, figur 2.3-3. Kartan ger ledtrådar om det äldre landskapet och om att vissa 

element som återfinns än idag har mycket gamla anor. Till exempel används den gamla 

vägen mellan Benestad och Alvestad fortfarande, och en äldre fägata är idag infartsvägen till 

Benestad Jutegård, figur 2.3-4.  



Figur 2.3-1. Ekonomiska kartan från 1960-talet visar hur utredningsområdet till större delen består av 

ett öppet jordbrukslandskap i gränsen mellan Alvestad by i norr (som under 1900-talet växt till en 

köping) och Benestad by i söder. 



Figur 2.3-2. Ekonomiska kartan som visar utredningsområdet söder om Hjortsbergaån, inom byn 

Benestads ägor. Än idag finns det flera äldre vägsträckor som kan spåras tillbaka till medeltiden. 



Figur 2.3-3. Geometrisk avmätning över Benestad by (akt F8-4:3) från 1730 visar många äldre 

strukturer och ett äldre brukande av landskapet som går tillbaka till medeltiden. 

 



 

Figur 2.3-4. Vägen mot Benestad jutegård. Vägen följer en äldre fägata, utritad på 1730-talskartan 

över Benestad. Foto mot väster. 

 

Liknande förhållanden som i Benestad avspeglas i Alvestad by. Även här sker en 

omstrukturering av byn under 1800-talets början. Gårdarna flyttar dock inte ut, utan ligger i 

mer eller mindre orubbat läge sedan storskiftet i början av seklet. Dessa äldre gårdslägen går 

fortfarande att se, till exempel vid Lyckegården i den västra delen av utredningsområdet, 

figur 2.3-5 – 2.3-8. 

 

 
Figur 2.3-5. Lyckegården är belägen på ett äldre gårdsläge inom Alvestad by, som 

åtminstone går tillbaka till storskiftet 1803. Foto mot söder. 

 
Figur 2.3-6. Lyckegården, sett mot väster. 

 



Figur 2.3-7. Ekonomiska kartan från 1960-talet visar ett öppet jordbrukslandskap som skärs av Kust-till 

kustbanan. Lyckegården är här utskrivet vid ett nyare, under 1860-talet uskiftat gårdsläge nordöst om 

det äldre gårdsläget. 



 

Figur 2.3-8. Storskifteskartan över Alvestad från 1803 (akt 7-ARI-3) visar hur delar av byns gårdar 

ligger på tomter utanför bykärnan, bland annat Lyckegården. 

 

En geometrisk karta från 1716 (akt F8-2:1) visar inte någon bebyggelse på den platsen där 

Lyckegården är belägen idag, däremot en markering ”Lÿkan”. En lycka var normalt en 

mindre uppodling på ängsmarken eller utmarken. Eventuellt kan det röra sig om ett torp 

under Alvestad som senare blir en egen gård. På storskifteskartan över Alvestad från 1803 

(akt 7-ARI-3), finns Lyckegården med, på samma plats där bebyggelsen finns idag. 

 



Under 1800-talet sker ytterligare skiften av byn Alvestad. 1838 sker laga skifte (akt F8-

24:4). Lyckegården är där orubbad, men på 1860-talet sker en hemmansklyvning då 

Lyckegården delas. Den ursprungliga gården ligger kvar på samma plats, medan ny 

bebyggelse tillkommer något längre norrut. Det är den senare som beskrivs som 

Lyckegården på ekonomiska kartan från mitten av 1900-talet. 

 

 

Figur 2.3.1.-1. Generalstabskartan från 1890 visar hur landskapet såg ut i slutet av 1800-talet. Kust- till 

kustbanan mot Borås har ännu ej byggts men ett mindre samhälle har börjat växa fram runt Alvestad 

bykärna. Lägg märke till ”Helige spång”, bron över Hjortsbergaån. 



2.3.1. Ett järnvägssamhälle växer fram 

Samtidigt som jordbruket förändrades i Sverige under 1800-talet skedde en 

teknikutveckling på flera områden. En industriell revolution pågick vilken i Sverige först fick 

rejäl fart under mitten av århundradet. Nya maskiner och redskap utvecklades, och landets 

första järnvägar byggdes. I slutet av 1850-talet började Södra stambanan att byggas och 

1864 byggdes sträckan förbi Alvesta. 1865 tillkom järnvägen till Växjö och en järnvägsknut 

hade skapats. Först i början av 1900-talet byggdes banan mot Borås (nuvarande Kust- till 

kustbanan), då tillkommer även bebyggelse som en banvaktarstuga intill Forsdalavägen. 

Södra stambanan går igenom utredningsområdet i nord-sydlig riktning medan Kust- till 

kustbanan leder mot väster. På Generalstabskartan från 1890 syns Södra stambanan, figur 

2.3.1-1. Kartan visar även landskapet innan sjösänkningen av Salen på 1930-talet. Marken 

framför allt söder om Hjortsbergaån var fram till dess mycket sank.  

Även innan järnvägen kom till var Alvesta en knutpunkt. Här sammanstrålade flera vägar 

och här fanns viktiga institutioner som tingshuset för Allbo härad med närhet till 

sockenkyrkan i Aringsås. Med anledning av järnvägsutbyggnaderna under andra halvan av 

1800-talet utvecklades Alvesta så småningom till ett industriellt centrum för Kronobergs län 

och en viktig järnvägsknut i södra Sverige. De tidigare två mindre byarna Aringsås och 

Alvesta växte med tiden ihop. Aringsås var kyrkby i Aringsås socken och centralort i 

landskommunen Aringsås. Då järnvägsstationen 1865 placerades i Alvesta by något väster 

om Aringsås, blev det med tiden den nya naturliga centralorten. 1894 inrättades Alvesta 

municipalsamhälle och 1945 ombildades landskommunen till Alvesta köping som nu 

omfattade båda byarna. Sedan 1971 är Alvesta centralort i Alvesta kommun.   

2.3.2. Områdets utveckling efter andra världskriget 

Under 1900-talet började Alvesta växa som tätort, men det var först efter andra världskriget 

som utbyggnaden tog ordentlig fart. I utkanten av köpingen tillkom både industriområden 

och moderna bostadsområden för arbetare och tjänstemän. Trots ortens snabba expansion 

saknades dock länge en övergripande stadsplanering för Alvesta. I stället togs nya 

stadsplaner fram för de enskilda nya bostadsområden som efter 1945 byggdes runt centrum. 

Först sedan 1960-talet sker nyetableringen av bostäder i Alvesta i mer planerade 

områdesstrukturer i samhällets utkanter. 

Sedan 1949 svarade den nyblivna stadsarkitekten Claes Knutson för flertalet av Alvestas 

stadsplaner. Under de kommande 20 åren kommer han att ha ett mycket stort inflytande 

över gestaltningen av Alvesta i en av samhällets mest expansiva tidsperioder. I rollen som 

stadsarkitekt med eget privatpraktiserande arkitektkontor föll det sig vid denna tid naturligt 

att hans egen firma ritade merparten av de byggnader som han som stadsarkitekt planerade. 

Även industriområdet Verktyget 1 samt bostadsområdet Hamrarna söder om Kust till kust-

banan ritades av Claes Knutson. Hamrarna planerades 1959 och består av radhus och 

småhus uppförda under 1960-talet i ett fram till dess renodlat jordbruksområde, figur 2.3.2-

1. Hamrarna är tydligt utformat som ett avskilt bostadsområde men flätas genom flera gröna 

stråk och stor del sparad äldre vegetation som stora ekar och andra lövträd ihop med det 

omgivande jordbrukslandskapet.  

Fastigheten Verktyget 1, vid den sydvästra infarten till Alvesta tätort, bebyggdes med 

industribyggnad och kontor 1958-59. Närheten till järnvägen samt redan befintliga 

industrier som slakteri och gjuteri längs med vägen norr om nuvarande Kust- till kustbanan, 

bör ha bidragit till en redan gryende industri- och förstadskaraktär i området. På 

närliggande fastigheter fanns då fyra bostadshus varav två finns kvar idag. Sedan 1960-talet 



utgör dock även dessa fastigheter industriområden. Söder om Verktyget 1 vid utloppet av 

Hjortsbergaån finns en småbåtshamn som i rekreationssyfte har anlagts i mitten av 1900-

talet. Hamnen drivs av Salens Båt- och sjösällskap, ett tydligt uttryck för 1900-talets 

föreningsliv. I mitten av seklet byggts även en ny, bredare infartsväg, nuvarande 

Blädingevägen, och den gamla landsvägen kom att sluta användas. En kort gatustump, 

Pålavägen, på ena sidan kantad av villor visar på den tidigare infarten. Av den gamla bron 

över Hjortsbergaån, som gått under namnet ”Helga spång” och som kan ha mycket gamla 

anor, är dock bara brofundamentet bevarat. 

 

 

Figur 2.3.2-1. Bostadsområdet Hamrarna, den västra delen av Ringvägen. Foto mot söder. 

Området söder om Alvesta centrum har inte expanderat eller förändrats till sin karaktär i 

någon större utsträckning sedan slutet av 1960-talet. Industriområdet har utvidgats men har 

ungefär samma utbredningsområde, dock med en del senare tillkommen bebyggelse inom 

befintliga fastigheter. I området som helhet har trafiken ökat, ytterligare enstaka hus har 

tillkommit och många av de befintliga husen renoverats eller fått ändrade utseenden. 

Landskapet är i mångt och mycket en brytpunkt och har stora kontraster, figur 2.3.2-2. 

 



 
2.3.2-2. Mellan bostadsområdet Hamrarna och järnvägen (och därbortom industriområdet) ligger en 

hög jordvall. Utredningsområdet är i mångt och mycket ett kontrasternas område. 

3. Utpekade och skyddade kulturmiljövärden 

Nedan redovisas utpekade och skyddade objekt samt identifierade kulturmiljövärden inom 

influensområdet. Alla utpekade värden redovisas på karta, figur 3-1, och under kartor och 

bilder under respektive rubrik. 



 

Figur 3-1. Översiktskarta som visar sammanställning av utpekade och skyddade kulturmiljövärden, 

förslag på vidare utredningsområde för arkeologisk utredning steg 2, kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse och andra kulturvärden. 

3.1. Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 

Inom cirka 500 meter från utredningsområdet finns det 18 lämningar av olika slag 

registrerade i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (Fornsök 2021). Det rör sig om 

både registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar men också om 



platser som inte har någon ”antikvarisk status”. Under våren 2021 genomförde SWECO en 

arkeologisk utredning steg 1 (Lorentzon 2021). I samband med det blev 15 nya lämningar 

registrerade. Utredningen pekar även ut ytor som rekommenderas utredas avseende under 

mark dolda fornlämningar (arkeologisk utredning steg 2). På kartan nedan redovisas 

registrerade lämningar samt utredningsytor, figur 3.1-1. Lämningarna redovisas även på 

kartorna figur 2.2-2 och 2.2-5. 

 

Figur 3.1-1. Registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar samt föreslagna 

utredningsområden steg 2. 

 

3.1.1. Fornlämningar 



Inom utredningsområdet finns det fyra registrerade fornlämningar. Ytterligare åtta 

fornlämningar finns inom influensområdet. Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. 

Kulturmiljölagen (KML) och har ett starkt lagskydd. 

Väster om Lyckegården finns en nyregistrerad yta med fossil åkermark, L2021:2267 med ett 

15-tal röjningsrösen (se figur 2.2-4). Öster om Pålavägen finns en milstolpe, L1955:9386. 

Milstolpen består av en gjutjärnsplatta i ett stenfundament. 

Där Blädingevägen korsar Södra stambanan finns en grav, en stensättning, sannolikt från 

äldre järnålder, L1955:9385. 

I södra änden av utredningsområdet, vid Benestad Jutagård, finns en boplats, L1955:9542, 

där det tillvaratagits ”en stor mängd pilspetsar samt yxor”. 

Öster om utredningsområdet finns ytterligare fornlämningar. Bland annat hällristningar i 

form av tre jordfasta block med skålgropar (L1955:8946, 9072 och 9539). Ett större röse, 

L1955:9090 är beläget på krönet av höjden mellan Benestad Jutegård och Benestad 

Norregård. Intill Norregården finns även en stensättning, L1955:9699 (se figur 2.2-3). 

Ytterligare en stensättning, eller snarare en rest av en stensättning finns vid den östra 

kanten av Blädingevägen vid Hallanäs, L1955:8559. Äldre uppgifter nämner flera gravar 

utmed vägen. De ensamliggande stensättningarna är sannolikt från äldre järnålder. Vid 

Ekåsen ligger gravfältet L1955:8798, med ett tiotal högar och stensättningar. Sannolikt är 

gravfältet från yngre järnålder. Den äldsta lämningen finns dock vid Hallanäset, 

L1953:9005. Detta är en stenåldersboplats från senmesolitikum eller tidigneolitikum, för 

cirka 6000 år sedan. 

3.1.2. Övriga kulturhistoriska lämningar m.m. 

Fornlämningarna i Kulturmiljöregistret är de lämningar som har starkast skydd genom 

Kulturmiljölagen. Förutom dessa finns dock en uppsättning andra lämningar som 

registreras i registret med varierande grad av skydd och hänsynskrav. Dessa olika objekt 

besitter inte nödvändigtvis skyddade värden, men kan ändå berätta en del om kulturmiljön. 

De övriga kulturhistoriska lämningarna i området är framför allt agrarhistoriska lämningar. 

Lyckegårdens tomt är registrerad som nr L1955:9753. Det är ett av de ursprungliga 

gårdslägena i Alvestad by. I och med att tomten fortfarande är bebyggd är den antikvariska 

bedömningen övrig kulturhistorisk lämning. Endast ett tiotal meter öster om gårdstomten 

registrerades under den arkeologiska utredningen en husgrund från historisk tid, 

L2021:2269. Detta rör sig troligen om en grund efter en lada eller ett uthus. Direkt norr om 

denna finns även L2021:2270, vilket endast är en markering på kartan efter en observation i 

laga skifteskarta från 1861. En husmarkering tolkades som ett torp eller en backstuga, men 

kan snarare röra sig om ett uthus. 

Under den arkeologiska utredningen steg 1 registrerades vid Hamrarna tre lämningar efter 

mindre stenmurar och ett röjningsröse, L2021:2271-2273. Ytterligare stenmurar finns söder 

om Hjortsbergaån och utmed Södra stambanan, L2021:2274-2279 och 2281. På den västra 

sidan av Södra stambanan, norr om Benestad Jutegård, finns ett stort röjningsröse, 

L2021:2280. 

Där Kust- till kustbanan korsar Forsdalavägen, i det nordvästra hörnet av 

utredningsområdet, har tomten efter en banvaktarstuga registrerats (”Ingen antikvarisk 

bedömning”). Den gamla tomten är helt igenväxt. Lövträd som lönn och ek växer på tomten, 

även gran och mycket lövsly men också en del trädgårdsväxter som Parkslide och snöbär. 



Inga husgrunder hittades under den arkeologiska utredningen och några fruktträd har ej 

heller identifierats. 

 

3.2. Riksintresse för kulturmiljövården 

Sydöst om utredningsområdet finns ett större område som är utpekat som riksintresse för 

kulturmiljövården, Benestad-Blädinge-Oby-Näs [G 17] (Länsstyrelsen i Kronoberg), figur 

3.2-1 och 3.2-2. Riksintresseområdet täcker ett större område med de fyra byarna Benestad i 

Aringsås socken, Blädinge, Oby och Näs i Bäsinge socken. Benestad är den nordligaste byn 

och den del av riksintresset som tangerar utredningsområdet. Riksintresset motiveras med:  

” Centralbygd med bruknings- och 

bosättningskontinuitet sedan förhistorisk tid. 

Riklig förekomst av framträdande fornlämningsmiljöer 

där era enskilda gravanläggningar är sammanlänkade 

med lokal muntlig tradition genom namngivning och 

sägenbildning. Sockencentrum med omgivande hällristningar och 

gravfält som vittnar om lång kontinuitet i det religiösa utnyttjandet av 

platsen. Herrgårdslandskap med ståndsmässig bebyggelse och 

bymiljöer med mestadels spridd bebyggelse i en oregelbunden struktur 

präglad av 1800-talets skiftesverksamhet.” 

 

Det som framhävs som uttryck för riksintresset är framförallt de förhistoriska gravarna med 

gravfält, enstaka hällkistor, monumentala ensamliggande gravar som rösen, stensättningar 

och högar, i relation till äldre strukturer i landskapet (vägar, inägomark och gårdslägen). 

Vidare nämns det hävdade odlingslandskapet med herrgårdsmiljöer och kringbebyggelse 

samt bebyggelsen runt Blädinge kyrka. 

 

Figur 3.2-1. Utblick från nordligaste delen av riksintresseområdet, mot utredningsområdet och 

Blädingevägens viadukt över Södra stambanan. 

 



Figur 3.2-2. Karta som visar riksintresseområdet med fornlämningar. 



3.3. Kommunalt utpekade kulturmiljövärden 

Bostadsområde Hamrarna med plan ritad av Claes Knutson upprättad 1959, figur 3.3-1. 

Området finns beskrivet i rapporten ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort” (2017) 

framtagen av Smålands museum på uppdrag av Alvesta kommun. I rapporten utpekas en 

värdefull grönyta/rekreationsområde inom Ringvägen som är viktig för upplevelsen av 

området. Även ett område med bebyggelse som har högre arkitektoniskt- och 

kulturhistoriskt värde i förhållande till övriga Hamrarna pekas ut. Sammantaget har 

området ett tidstypiskt uttryck från folkhemstiden och uppvisar exempel på Knutsons väl 

genomtänkta plangestaltning, figur 3.3-2 och figur 3.3-3. 

 

Figur 3.3-1. Bostadsområdet Hamrarna är beläget i sydvästra delen av utredningsområdet. Kust- till 

kustbanan går i den norra kanten av bostadsområdet. Utdrag ur plankarta från 1960. 

 



 

Figur 3.3-2. Bebyggelsen i Hamrarna har ett tidstypiskt uttryck och uppvisar exempel på Knutsons väl 

genomtänkta plangestaltning. Foto från västra delen av Ringvägen, mot nordväst. 

 

Figur 3.3-3. Miljöbild från Hamrarna. Foto från sydöstra delen av Hamrarna, mot sydväst. 

 



 

Figur 3.3-4. Miljöbild från Hamrarna. Stigen är förbinder bostadsområdet med Hamrarnavägen. Foto 

mot väster. 

 

3.4. Skyddad bebyggelse 

I området finns inga byggnader som är skyddade enligt 3. och 4. kap Kulturmiljölagen. 

Industribyggnaden på fastigheten Verktyget 1 är kulturhistoriskt intressant, figur 3.4-1 och 

figur 3.4-2. Den är märkt med varsamhetsbestämmelse ”k” i gällande detaljplan. Byggnaden 

har höga kulturhistoriska värden i flera avseenden. Enligt detaljplanen är det av 

kulturhistoriskt intresse att bevara befintlig byggnad i nuvarande skick och inte förändra 

fasadbilden. En särskild kulturhistorisk utredning och konsekvensanalys för projektets 

påverkan på Verktyget 1 har tagits fram, se bilaga 1. 



 

Figur 3.4-1. Arkivbild som visar kontorsbyggnaden Verktyget 1. 

 

Byggnaden på fastigheten Verktyget 1 uppfördes 1958–59 efter ritningar av Alvestas 

dåvarande stadsarkitekt Claes Knutson. Byggnaden har en tidstypisk modernistisk och för 

arkitekten mycket karaktäristisk arkitektur. Bebyggelsen på Verktyget 1 består av en 

långsträckt industribyggnad med platt tak, uppbyggd av flera sammanbyggda 

byggnadsvolymer: kontorsbyggnad, produktionshall och verkstadsdel från 1950-talet, en 

kranhall från 1970-talet samt en lagerlokal från år 2005. Totalt är byggnaden 180 m lång 

och i sitt ursprungsuppförande ca 43 m bred vid det bredaste partiet. Detta ger byggnaden 

en mycket långsträckt karaktär.  

Trots succesiv utbyggnad och anpassning efter nya verksamheter har anläggningen till stora 

delar bevarat sin karaktär och arkitektoniska uttryck. Kontorsdelen av byggnaden på 

Verktyget 1 har en mycket tidstypisk modernistisk gestaltning som till övervägande del är 

välbevarad. Byggnaden är även utformad med arkitektoniska detaljer som är typiska för 

Knutson, bland annat de v-formade pelarna samt den genom byggnadens bottenplan 

löpande muren av fältsten. Det finns en tydlig röd tråd i hela industribyggnadens arkitektur 

och de karaktäristiska detaljerna återkommer även i produktionslokalernas fasader. Särskilt 

kännetecknande är kontorsbyggnadens placering upphöjd på pelare, med entréparti och 

parkeringsplatser i markplan under själva huskroppen, fönstren placerade i fönsterband på 

både kontors- och produktionslokaler, platta tak samt få och subtila estetiska utsmyckningar 

så som markant kontrasterande färgsättning som uttrycks genom användandet av 

geometriska former.  

Byggnadskomplexet har även suterrängform anpassad efter landskapet som sluttar mot 

sjön, vilket är typiskt för modernistisk och funktionalistisk arkitektur. Tidsperioden då 

byggnaden på Verktyget 1 uppförds kan också räknas tillhöra en av de sista perioderna då 

dylik, till synes oväsentlig industribebyggelse gavs ett genomtänkt, konstnärligt gestaltat 

utseende. 

 



 

Figur 3.4-2. Kontorsbyggnaden från 1959. Sett från nordväst. 

 

 

Figur 3.4-3. Produktionshall från 1959 med ursprungliga fönster och entréparti. Sett från sydöst. 

 

 



3.5. Övriga värdefulla miljöer 

Lyckegården 

Den tidigare nämnda Lyckegården är en av få återstående bebyggelsemiljöer som finns kvar 

från byn Alvesta, från tiden innan järnvägen satte sin starka prägel på orten. Som sådan har 

den ett högt kulturhistoriskt värde. Gårdens läge nära såväl Hamrarna som järnväg och 

industriområden gör att gårdsområdet bidrar med ett tydligt kulturhistoriskt djup i 

landskapet, figur 3.5-1. 

 

3.5-1. Foto över Lyckegården med uppväxta äldre träd. Industriområdet norr om Kust till kustbanan 

skymtar i bakgrunden till höger. Foto mot nordväst. 

 

På den gamla gårdstomten finns idag fem byggnader, varav bostadshuset är den äldsta 

bevarade byggnaden. Bostadshuset är ett tvåvåningshus, ursprungligen troligen med 

traditionellt 6-delad plan, senare tillbyggd med en vinkelbyggnad på baksidan.  

Byggnadens ålder är okänd men på storskifteskarta 1803 finns en byggnad på samma plats. 

På lagaskifteskartan från år 1838 visas två hopbyggda bostadshus i samma läge och 1861 

återigen en byggnad. Om byggnaden på de historiska kartorna är samma byggnad som idag 

kan inte avgöras utan en byggnadsundersökning, men oavsett åldern har samma plats under 

några hundra år kontinuerligt använts som boplats. Bostadshusets klassicistiska 1800-

talskaraktär vittnar om att det fick sin nuvarande gestaltning under 1800-talets första del.  

Trots senare ändringar är byggnadens klassicistiska karaktärsdrag bevarat, som bland annat 

får sitt uttryck i byggnadens volym med tydligt lägre övre våningsplan, den symmetriska 

fasadgestaltningen och det flacka sadeltaket. Genom sin höga ålder och sin väl synliga 

placering på gården har bostadshuset både kulturhistoriska dokumentvärden och höga 

miljöskapande värden. Ekonomibyggnaderna på gårdsplanen har inte dokumenterats i 

samband med platsbesöket. Det handlar om tre mindre ekonomibyggnader samt en stor 



ladugård. Samtliga byggnader finns med på lantmäteriets ortofoto år 1960. Framför allt de 

två mindre byggnaderna kan vara av hög ålder med höga dokumentvärden. Den större 

ladugården är typisk för 1900-talets jordbruk. Som sammanhållen gårdsmiljö bidrar alla 

dessa byggnader till Lyckegårdens upplevelsevärde. 

 

Småbåtshamnen 

Strax innan Hjortsbergaån mynnar ut i sjön Salen, direkt väster om där Södra stambanan 

korsar ån, finns en liten småbåtshamn. Denna är belägen precis söder om Verktyget 1 och 

utgör en småskalig, oexploaterad båtsmiljö med enkel men tidstypisk bebyggelse från 1900-

talets mitt, figur 3.5-2 och 3.5-3. Småbåtshamnen är sannolikt tillkommen kring mitten av 

1900-talet och är ett tidstypiskt exempel på hur fritidsbåtsanvändandet växte fram i takt 

med fritids- och friluftskulturen i Sverige vid denna tid. Platsen har således ett 

kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen är välbevarad och platsen upplevs som genuin och 

autentisk. Platsen drivs som båt- och sjösällskap och tycks vara den enda i närheten av 

Alvesta där allmänheten har tillgång till båtbryggor och utgör som sådan sannolikt en 

värdefull rekreationsmiljö. 

 

Figur 3.5-2. Småbåtshamnen vid Hjortsbergaån. Foto mot öster. 

 



 

Figur 3.5-3. Småbåtshamnen med tidstypisk bebyggelse från 1900-talets mitt. 

 

Järnvägsbro 

I direkt anslutning till småbåtshamnen finns en järnvägsbro över Hjortsbergaån som 

rymmer två spår (Järnvägsbro 3500-1210-1). Bron är byggd 1862 och tillhör Södra 

stambanan, figur 3.5-4. Vid en större renovering av bron 1992 har den dock genomgått 

större ändringar. Som en av Södra stambanans äldsta delar har bron kulturhistoriskt värde. 

Hur mycket av den ursprungliga järnbron har bevarats gick dock inte att avgöra vid 

platsbesöket. 

 

Figur 3.5-4. Järnvägsbron över Hjortsbergaån. Foto mot sydöst. 

 



Pålavägen 

Längs Pålavägen finns på rad fem villor från första halvan av 1900-talet, figur 3.5-5 och 3.5-

6. Vägen tillhör en äldre vägsträckning, men upplevs nu som inklämd mellan södra 

stambanan, väg 126 och Hjortsbergaån, där den idag tar slut. Tidigare har vägen fortsatt 

över ån via en bro och vidare mot Alvesta. Det har också funnits en direkt anslutande väg till 

nuvarande väg 126. Bebyggelsen är svår att placera i ett tydligt sammanhang och samtliga 

hus är helt eller delvis exteriört förändrade, varför de samlade kulturhistoriska värdena är 

få. Områdets största värde ligger i kontexten som randbebyggelse längs den gamla 

infartsvägen till Alvesta. Vägsträckan har mycket gamla anor. 

 

 

3.5-5. Pålavägen är den gamla södra infarten till Alvesta. Vägen har mycket gamla anor och finns 

utritad redan på 1730-talskartan över Benestad by. Längs pålavägen ligger idag ett antal villor från 

1900-talet. Vägen slutar vid Hjortsbergaån där den tidigare bron funnits. Foto mot norr. 

 



 

Figur 3.5-6. Bebyggelsen utmed Pålavägen. Foto mot norr. 

4. Kulturhistorisk värdering 

4.1. Kulturlandskapet 

Utredningsområdet och det kringliggande influensområdet är generellt sett rikt på 

kulturmiljövärden som representerar en lång tidsperiod, från tidig förhistoria till historisk 

tid, med fornlämningar, öppet jordbrukslandskap, äldre och yngre infrastruktur, liksom 

modernismen med industriområde, folkrörelse och bostäder. En intressant aspekt i området 

är kontrasterna och den skarpa brytningen mellan jordbrukslandskapet och gårdsbebyggelse 

och industriområde och staden där järnvägarna utgör brytpunkten. Landskapet kan på en 

plats upplevas som rörigt och bullrigt, medan på en annan upplevas som ganska lugnt och 

med många intressanta kulturhistoriska element och värden. Kulturmiljövärdet i landskapet 

är starkt kopplat till detta tätortsnära dagliga landskapet med sina olika typer av element. 

En infart kantad av modernistiska industribyggnader, ett öppet jordbrukslandskap med 

industrimiljön i bakgrunden och små kulturhistoriskt viktiga element såsom småbåtshamn, 

bostadsområden och fornlämningar från en svunnen tid. För att förstå Alvestas historia är 

det viktigt att detta fortsatt kan finnas kvar.  

4.2. Riksintresse för kulturmiljövården 

Riksintresse för kulturmiljövården Benestad-Blädinge-Osby-Näs [G17] utgör ett 

sammanhängande öppet jordbrukslandskap med ett stort antal förhistoriska gravar och 

boplatser, utskiftade byar med gårdsmiljöer och herrgårdar. Det är viktigt att området inte 

påverkas med tillkommande storskalig bebyggelse så att upplevelsen av det öppna 

landskapet och uttrycken för riksintresseområdet inte förändras. För projektet är det främst 



de förhistoriska gravarna, gravfälten och hällristningarna som ligger inom influensområdet 

som kan bli visuellt påverkade om mötesspåret förläggs till Södra stambanan. Någon direkt 

fysisk påverkan på riksintresseområdet är dock inte aktuell. 

4.3. Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 

I samband med den arkeologiska utredningen steg 1 (Lorentzon 2021) har flera 

fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar blivit registrerade inom 

utredningsområdet.  

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen (KML). För fornlämningar gäller 

att de förutom själva lämningen även omges av ett så kallat fornlämningsområde. 

Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område på marken (eller sjöbottnen) som 

behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess 

art och betydelse. Fornlämningsområdets storlek avgörs av länsstyrelsen från fall till fall. 

Ansökan om ingrepp i fornlämningar lämnas till länsstyrelsen, vilka är de som avgör vilka 

antikvariska åtgärder som krävs. Gällande övriga kulturhistoriska lämningar och andra 

typer av objekt som saknar antikvarisk status i Kulturmiljöregistret är de inte skyddade 

enligt KML, däremot omfattas de av miljöbalkens generella hänsynsregler. Vissa objekt, 

såsom stenmurar och odlingsrösen i jordbruksmark omfattas av det generella biotopskyddet 

och kräver dispens för att tas bort. 

Inom utredningsområdet finns det 18 fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. 

Det rör sig framför allt om agrarhistoriska lämningar, till exempel Lyckegården med fossil 

åkermark med röjningsrösen och äldre gårdstomt, L2021:2267 och L1955:9753, vilka bör ses 

som en sammanhållen miljö. Det kulturhistoriska värdet bedöms som högt. I området finns 

mer objekt med stenmurar och yngre röjningsrösen, dessa är bedömda som övriga 

kulturhistoriska lämningar. De har ett visst värde för landskapet och aktsamhet krävs. 

Gällande de förhistoriska lämningarna som boplatser, gravar och hällristningar som kan bli 

direkt och indirekt påverkade av projektet bedöms de ha ett högt kulturhistoriskt värde, 

särskilt lämningen stensättningen L1955:9385 och alla de lämningar som är belägna inm 

riksintresse för kulturmiljövården. Lämningarna utgör en del av en fornlämningsrik miljö 

och påverkan på dessa skulle kunna påverka förståelsen av det förhistoriska landskapet. 

 

4.4. Den bebyggda miljön 

I utredningsområdet har flera kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer identifierats 

som på ett eller annat vis kan komma att påverkas av de planerade åtgärderna. Alla 

utpekade bebyggelsemiljöer i utredningsområdet omfattas av Plan- och bygglagens (PBL) 

varsamhetskrav (PBL 8 kap 17§), kravet på hänsyn till stads- och landskapsbilden och 

platsens natur- och kulturvärden (PBL 2 kap. 6§ första stycke), kravet om att 

bebyggelseområdens särskilda värden ska skyddas (PBL 2 kap. 6§ tredje stycket) samt 

miljöbalkens 1 kap om hållbar utveckling så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas 

och vårdas.  

Industrianläggningen på fastigheten Verktyget 1 är den enda kulturmiljön i 

utredningsområdet som omfattas av konkreta skyddsbestämmelser i gällande detaljplan 

som innebär att det är av kulturhistoriskt intresse att bevara befintlig byggnad i nuvarande 

skick och inte förändra fasadbilden. Av de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i 



utredningsområdet är Verktyget 1 därmed den miljön som har det starkaste lagskyddet och 

som samtidigt både fysiskt och visuellt kommer att beröras mest påtagligt av de planerade 

åtgärderna.  

Verktyget 1 har sitt ursprung i en tid i det svenska samhället då framtidstron var stor och 

mindre landsbygdskommuner upplevde tillväxt och expansion. Det är en tid som ofta 

beskrivs med begrepp som folkhemsbygget och rekordåren. Det är under denna tid som det 

moderna svenska samhället tar form och levnadsstandarden ökar såväl på landsbygden som 

i staden. Utvecklingen har, tillsammans med politiska strategier, att göra med industrins 

framgångar som vid denna tid med lönsamhet etableras och expanderar på mindre orter där 

det fanns tillgänglig mark och arbetskraft, vilket delvis var en effekt av ett moderniserat och 

effektiviserat jordbruk. 

Orter belägna vid järnvägen och som i Alvestas fall vid en järnvägsknut hade stora fördelar 

med tanke på frakt och logistik. Anläggningen på Verktyget 1 hör hemma i detta 

sammanhang och ger uttryck för tendenserna under den aktuella tidsperioden. Typiskt för 

modernismens arkitektur är bland annat kompositionen av olika byggnadsvolymer till en 

harmonisk och välproportionerad anläggning, de horisontella fönsterbanden och det flacka 

taket. Karakteristiskt för Knutsons arkitektur är de V-formade pelarna som bär upp den 

utkragande våningen och fältstensväggen som skär igenom kontorsbyggnaden. Pelartypen 

använde sig Knutson av för första gången 1957 vid gestaltningen av Sveriges första Ikea-

varuhus i Älmhult. Tillsammans med väggarna klädda av inmurad fältsten kommer V-

pelarna att bli ett av Claes Knutsons signum. Anläggningens modernistiska arkitektur, 

skapad av den regionalt och även nationellt betydelsefulla stadsarkitekten Claes Knutson gör 

att byggnaden sticker ut i mängden och utöver sitt dokumentvärde också har ett betydande 

upplevelsevärde. Detta inte enbart på grund av sin bevarade tidstypiska arkitektur, utan 

också genom den synliga och direkta kopplingen till de första Ikea-varuhusen, vars ursprung 

i trakten varit av synnerligen stor betydelse för hela regionen. Anläggningen har därför 

utöver höga arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden även samhälls- och 

socialhistoriskt värde, industrihistoriskt värde samt lokalhistoriskt värde.  

Bostadsområdet Hamrarna med plan ritad av Claes Knutson upprättad 1959 består av 

radhus och småhus uppförda 1963-64. De flesta husen är kataloghus från lokala 

leverantörer, medan ett fåtal är ritade av lokala arkitekter. Området är tydligt utformat som 

ett avskilt bostadsområde och är kringgärdat av jordbruksmark, järnväg och 

industribyggnader, vilket gör det påtagligt avskärmat från övrig stadsbebyggelse. Husen i 

området är ordnade runt Ringvägen i tre tydliga bebyggelsegrupper. Inom och runt området 

finns mindre skogsområden och grönstråk med stigar som knyter samman bebyggelsen med 

det omgivande odlingslandskapet. Hamrarnas kulturhistoriska värden finns framför allt i 

planens utformning och i vissa kvarters bevarade och sammanhållna bebyggelse. 

Sammantaget har området ett för folkhemsbyggets tidstypiska uttryck och uppvisar exempel 

på Knutsons väl genomtänkta plangestaltning. Bostadsområdet Hamrarna har därför även 

samhälls- och socialhistoriskt värde.  

Lyckegården är en av få återstående bebyggelsemiljöer som finns kvar från tiden innan 

järnvägen satte sin starka prägel på Alvesta. I området är det den enda miljön med bevarad 

jordbrukskaraktär. Gårdsanläggningen tillsammans med det omgivande kulturlandskapet 

bidrar mycket till läsbarheten och förståelse av områdets historiska utveckling. Som sådan 

har den ett högt kulturhistoriskt värde.  

Den lilla småbåtshamnen vid sjön Salen, belägen precis söder om Verktyget 1 utgör en 

småskalig, oexploaterad båtsmiljö med enkel men tidstypisk bebyggelse från 1900-talets 



mitt. Småbåtshamnen är sannolikt tillkommen kring mitten av 1900-talet och är ett 

tidstypiskt exempel på hur fritidsbåtsanvändandet växte fram i takt med fritids- och 

friluftskulturen i Sverige vid denna tid. Platsen har således ett kulturhistoriskt värde. Den 

tidstypiska bebyggelsen är välbevarad och bidrar starkt till upplevelsen av platsen som 

genuin och autentisk. Platsen drivs som båt- och sjösällskap och tycks vara den enda i 

närheten av Alvesta där allmänheten har tillgång till båtbryggor och utgör som sådan 

sannolikt en värdefull rekreationsmiljö. 

I direkt anslutning till småbåtshamnen finns en järnvägsbro över Hjortsbergaån som 

rymmer två spår (Järnvägsbro 3500-1210-1). Bron är byggd 1862 och tillhör Södra 

stambanan. Vid en större renovering av bron 1992 har den dock genomgått större ändringar. 

Som en av Södra stambanans äldsta delar har bron kulturhistoriskt värde. Hur mycket av 

den ursprungliga järnbron har bevarats gick dock inte att avgöra vid platsbesöket. 

  



5. Alternativ, konsekvenser och åtgärder 

I det tidiga projektskedet har olika utformningar och alternativ studerats. Arbetet med 

kulturarvsanalysen har skett parallellt med övriga utredningar. I detta PM görs endast en 

översiktlig beskrivning av de olika alternativen. Utifrån de kulturmiljövärden som 

identifierats under arbetet görs en bedömning avseende konsekvenser och påverkan på 

kulturmiljön avseende respektive alternativ. Vidare lämnas förslag på åtgärder för att 

minska påverkan och därmed de negativa konsekvenser som kan uppstå. 

5.1. Utformningsförslag och studerade alternativ 

Projektet går ut på att utreda möjligheterna att bygga ett triangelspår mellan Kust- till 

kustbanan och Södra stambanan. Även möjligheterna att anlägga mötesspår utmed Kust- till 

kustbanan alternativt Södra stambanan utreds. För att minska konflikten mellan vägtrafiken 

på väg 126 och järnvägen med bommar och långa väntetider som följd planeras för en 

planskild korsning. Denna kan utformas som två alternativ: en bro över järnvägen 

alternativt en tunnel under järnvägen. Alternativen redovisas på kartan figur 1.4-1. 

 

Triangelspåret utformas genom en båge från Kust- till kustbanan i väster och ansluter till 

Södra stambanan i söder. Eftersom byggnaden Verktyget 1 ligger i vägen kommer delar av 

byggnaden behöva rivas. Mötesspåren planeras att förläggas till Kust- till kustbanan 

alternativt utmed Södra stambanan, figur 5.1-1 och 5.1-2. 

 

Figur 5.1-1. Ett kollage med foton med pilar som illustrerar den tänkta placeringen av mötesspåret intill 

Kust- till kustbanan och Lyckegården. Från inledande ILKA. 



 

Figur 5.1-2. Ett kollage med foton med pilar som illustrerar den tänka placeringen av mötesspåret intill 

Södra stambanan. Från inledande ILKA. 

 

Den planskilda korsningen planeras att utformas som en bro över-, alternativt en tunnel 

under järnvägen. Detaljutformning av de två alternativen har diskuterats, till exempel att 

välja pelare istället för vägbank samt hur långa påfarter/nedfarter som är lämpliga. 

Alternativen illustreras i projektets markmodell, figur 5.1-3 och 5.1-4. 

 

Figur 5.1-3. Alternativet med planskild korsning utformad som väg. Stigningen börjar tidigt och en 

vägbank planeras. 



 

Figur 5.1-4. Alternativet med en planskild korsning utformad som en tunnel under järnvägen. Ljusgrön 

markering i övre högra delen visar placering av järnvägsspåren. 

 

5.2. Konsekvenser och effekter 

De planerade åtgärderna med ett triangelspår, mötesspår på endera Kust- till kustbanan 

alternativt Södra stambanan och en planskild korsning utformad som bro alternativt tunnel 

kommer innebära att mer mark tas i anspråk, att kulturmiljövärden blir negativt påverkade 

och att det blir svårare att läsa de kulturhistoriska sammanhangen i landskapet. Beroende 

på vilka alternativ som väljs blir påverkan större eller mindre och därmed blir 

konsekvenserna något olika. Projektets olika delar med konsekvenser för kulturmiljön 

sammanfattas nedan: 

5.2.1. Triangelspår 

Det nya triangelspåret innebär att delar av industrianläggningen på Verktyget 1 behöver 

rivas. Rivningen berör kranhallen från 1970-talet, lagerbyggnaden från 2005 samt delar av 

verkstadsdelen och produktionshallen från 1959. Industrianläggningen på Verktyget 1 har i 

sin nuvarande form konstaterat samhällshistoriskt, socialhistoriskt, lokalhistoriskt, 

industrihistoriskt, arkitektoniskt och arkitekturhistoriskt värde. Av dessa värden är det i 

första hand de arkitektoniska värdena som kommer att påverkas av de planerade 

åtgärderna. 

Byggnadens mest iögonfallande karaktärsdrag är den modernistiska arkitekturen och den 

långa och låga byggnadskroppen med den typiska kombinationen av olika byggnadsvolymer. 

Byggnadens långsträckta karaktär betonas ytterligare genom den horisontella gestaltningen 

med obrutna fönsterband och en fasadstruktur av liggande, breda, delvis färgsatta ränder. 

Byggnadens vidsträckthet är också en av företeelserna som gör byggnadens arkitektoniska 

likhet med det första Ikea-varuhuset i Älmhult påtaglig.  



Rivningen innebär att ursprungliga byggnadsdetaljer både invändig och exteriör försvinner 

varmed byggnadens dokumentvärde minskas. Verkstadshallen med fasad mot 

Blädingevägen är till stor del ombyggd och det strama modernistiska uttrycket har genom 

tillbyggnad med lastkajer, skärmtak samt upptagningar av portar i hög utsträckning 

förlorats. Bevarad är dock de ursprungliga glasbetongpartierna som vittnar om 

byggnadskroppens ursprungliga gestaltning. Även produktionshallens norra del har genom 

tillbyggnad av en lagerlokal genomgått stora ändringar. De största arkitektoniska och 

arkitekturhistoriska värdena finns idag i byggnadens kontorsdel vilken är belägen längst åt 

söder samt produktionshallens södra del med ursprunglig huvudentré och kontorslokaler på 

plan 2. Dessa delar bör kunna bevaras i sin helhet. Den senare påbyggda lagerlokalen mot 

väster från början av 2000-talet, liksom den fyrkantiga påbyggda kranhallen längst mot 

norr, besitter dock inga betydande kulturhistoriska värden och en rivning av dessa skulle 

inte påverka det samlade värdet för byggnaden. Rivning innebär dock att byggnaden blir 

betydligt kortare än idag och att proportionerna av de olika byggnadsvolymerna både var för 

sig och sinsemellan förändras. Med en längd på 180 meter tål dock byggnaden en viss 

avkortning utan att upplevelsen av dess långsträckta karaktär minskas avsevärt.   

Den sammantagna bedömningen är att rivningen av delar av Verktyget 1 har negativa 

konsekvenser för både byggnadens upplevelse- och dokumentvärde. 

5.2.2. Mötesspår 

Två alternativ för förläggning av mötesspåren har utretts i projektet. Om mötesspåren 

förläggs intill Kust- till kustbanan kommer en påverkan ske i det öppna landskapet norr om 

Lyckegården och intill den norra kanten av bostadsområdet Hamrarna. Dock tillkommer 

inte någon ny typ av bebyggelse, redan idag är området ett randområde mellan det öppna 

jordbrukslandskapet och bostadsbebyggelsen söder om spåret och industriområdet norr om 

spåret. Negativa konsekvenser för kulturmiljön uppstår framför allt mot Lyckegården, där 

mer av det omgivande landskapet försvinner, viss påverkan kan komma att ske på övriga 

kulturhistoriska lämningar men de registrerade fornlämningarna kan sannolikt undvikas. I 

jämförelse med alternativet där mötesspåret förläggs utmed Södra stambanan bedöms 

konsekvenserna som mindre. Om mötesspåret förläggs ut med Kust- till kustbanan bedöms 

det ge små negativa konsekvenser för kulturmiljön. Ett mötesspår utmed Södra 

stambanan skulle även det ta mer mark i anspråk. Här kommer synbarheten vara mindre 

och påverkan på det öppna kulturlandskapet är inte lika stor, men sannolikt kan fler 

fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar komma att påverkas. Eventuellt 

kommer även småbåtshamnen vid Hjortsbergaån och den äldre järnvägsbron över ån att 

påverkas. Sammantaget bedöms ett mötesspår här ge måttliga negativa konsekvenser 

för kulturmiljön, och ett mötesspår utmed Kust- till kustbanan bedöms därför som bättre 

för kulturmiljön. 

5.2.3. Planskild korsning 

Byggnaden Verktyget 1 är placerad längs med Blädingevägen, en av Alvestas viktiga 

infartsvägar till centrum. Den som passerar fastigheten Verktyget 1 med bil, cykel eller till 

fots upplever intuitivt hur lång denna byggnad är. I nuläget är det inte bestämt om 

plankorsningen ska utföras som bro eller tunnel, men båda alternativen innebär att man i 

framtiden inte längre passerar längs med hela byggnaden vilket därmed påverkar 

upplevelsen av byggnadens långsträckta karaktär. Den stora skillnaden mellan de två 

alternativen, bro eller tunnel, är att en bro kommer att skymma stora delar av byggnaden 



varmed upplevelsen av byggnaden reduceras betydligt. Med en tunnel kommer däremot vyn 

som man idag har mot byggnaden att bevaras.  

Anläggningen av en plankorsning i form av en bro har stora negativa konsekvenser för 

byggnadens upplevelsevärde. Även en tunnel får vissa negativa konsekvenser för 

byggnadens upplevelsevärde, men inte i en sådan utsträckning att det anses medföra 

påtaglig skada för byggnadens kulturhistoriska värden. 

I samband med anläggandet av en planskild korsning behöver infartsvägen till 

bostadsområdet Hamrarna flyttas söderut. Detta gäller oavsett alternativ. Ändringen 

bedöms inte ge några negativa konsekvenser för Hamrarnas kulturhistoriska värden, 

förutsatt att den nya vägdragningen tar hänsyn till de karakteristiska dragen i Knutssons 

ursprungliga plan. 

5.3. Åtgärder 

För att minska påverkan på kulturmiljövärden kan flera åtgärder företas i 

infrastrukturprojekt. Normalt är att Länsstyrelsen ställer krav om arkeologisk utredning för 

att fastställa att inga fornlämningar finns inom utredningsområdet. Detta är egentligen inte 

någon åtgärd men kan ses som ett förebyggande arbete för att undvika skador på 

fornlämningar. En arkeologisk utredning steg 1 har genomförts i samband med 

planeringsarbetet (Lorentzon 2021). I samband med utredningen registrerades ett fåtal nya 

fornlämningar samt pekades ut områden intressanta för att genomföra en steg 2-utredning 

och söka efter fornlämningar dolda under mark (företrädesvis boplatser). En arkeologisk 

utredning steg 2-bör genomföras. I en sådan utredning bör det ingå en djupare beskrivning 

och bedömning av de lämningar som finns i det direkta närområdet till planerade åtgärder. 

För att minska påverkan på Verktyget 1 är det avgörande att verkstadsdelen även 

fortsättningsvis är längre än kontorsbyggnaden så att anläggningens ursprungliga 

proportion och struktur förblir avläsbara. För att uppnå detta bör inte mer än ca 60 meter av 

den ursprungliga byggnadens norra del rivas. På så vis bevaras även det som idag finns kvar 

av produktionslokalens östra fasad som också den har arkitektoniskt och 

arkitekturhistoriskt värde och som framför allt upplevs och är synlig för de som passerar 

med tåg. Efter avslutad rivning är det dessutom av största vikt att uppbyggnaden av 

verkstadsdelens och produktionshallens nya avslut mot norr gestaltas på ett sätt som 

harmoniserar med Claes Knutsons ursprungliga arkitektur vad gäller material, färg, form 

och proportion. Detta är en förutsättning för att de kulturhistoriska värdena ska bestå. 

5.3.1. Lagkrav och kompensationsåtgärder 

Den kvarvarande påverkan som ändå sker i och med den planerade anläggningen bör 

kompenseras. En sådan kompensation kan utformas på olika sätt, till exempel genom 

informationsinsatser som gör att människor informeras om de kulturvärden som finns i 

området (Grahn Danielson m.fl. 2014). Ett annat exempel är att genom utformning av 

byggnadsverken inlemma konstnärliga verk så att landskapet återförs monument som 

kompensation för eventuella borttagna fornlämningar. 

När det gäller byggnaden Verktyget 1 bör Trafikverket i god tid före rivning utföra en 

byggnadsantikvarisk förundersökning (BBR 2:311) av anläggningens interiör. Byggnadens 

ursprungliga interiör är liksom exteriören ritad av arkitekten Claes Knutsson. Välbevarade 

50-tals interiörer är idag sällsynta och det finns en risk att värdefulla delar förstörs vid en 

rivning. I denna förundersökning bör det ingå fördjupade arkivstudier, 



uppmätningsritningar, detaljstudier och riklig bilddokumentation. Byggnadsantikvarisk 

förundersökning är viktig att göra när kulturhistoriskt värdefulla byggnader utsätts för 

rivning. Vid rivningsanmälan bör dessutom kontrollplanen ta hänsyn till återbruk av 

eventuella värdefulla detaljer. Exempel på sådana kan vara fönster, dörrar, beslag, fasta 

armaturer, vattenkranar. 

I samband med upprättande av en ny detaljplan för Verktyget 1 bör de delarna av 

industrianläggningen som kan bevaras förses med skyddsbestämmelsen q. 

Skyddsbestämmelserna bör även omfatta välbevarade interiörer i kontorsbyggnaden, 

produktionshall och verkstadsdel. Skyddsbestämmelserna bör vara baserade på en 

byggnadsantikvarisk förundersökning av interiören. 

För att kompensera den kvarvarande påverkan på kulturmiljön bör Trafikverket i samråd 

med kommunen arbeta för att lyfta fram andra industrimiljöer från 1950- och 1960-talet. 
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