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Bakgrund 

Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra 
informationen kring länets kulturmiljöer av riksintresse.  Under år 
2010 genomfördes en intervjuundersökning med länets kommuner 
angående hanteringen av dessa områden. Undersökningen visar att 
kommunerna generellt upplever svårigheter i samband med 
planeringen inom riksintressanta kulturmiljöer. Man efterfrågar därför 
ett förtydligande av riksintressets motivering, värdekärnor och 
avgränsning.  Genom intervjuundersökningen upprättades även en 
prioriteringslista över länets mest utsatta riksintressen. Fyra 
fördjupade beskrivningar har hittills genomförts; Växjö stad, Kosta 
brukssamhälle, Lessebo, Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda 
och Hamneda. 
 
Under 2011-2012 bedrivs ett projekt med syfte att revidera och 
digitalisera länets Kulturmiljöprogram från 1981. Det fortsatta arbetet 
med fördjupade riksintressebeskrivningar bedrivs som ett led i detta 
projekt. 

Målsättning 

Delprojektets mål är att motivera urval och avgränsning för tre 
riksintressen, förtydliga kulturmiljöns värdekärnor och skapa 
förutsättningar för att använda den fördjupade beskrivningen som ett 
funktionellt planeringsunderlag.   

Organisation 

Projektgruppen består av projektledare Karl-Johan Krantz och 
projektmedarbetarna Stefan Höglin och Emy Lanemo. Arbetet med de 
fördjupade riksintressebeskrivningarna utförs av Emy Lanemo. 
Projektet drivs i samverkan med en bredare referensgrupp bestående 
av representanter från länets åtta kommuner, Kronobergs läns 
hembygdsförbund, Växjö stift och Skogsstyrelsen samt från 
Länsstyrelsens Samhällsutvecklingsenhet. 

Metod 

Länsstyrelsen Kronoberg arbetar efter den presentationsmodell som 
framtagits av Länsstyrelsen 2008. Enligt modellen utgår fördjupningen 
från Riksantikvarieämbetets motivtext och befintligt källmaterial. 
Fokus ligger på att förtydliga, kommunicera och inleda en dialog med 
respektive kommun kring riksintressets värdekärnor samt att utforma 
riktlinjer för den framtida hanteringen. Användningen av bilder och 
kartmaterial är central i Länsstyrelsens presentationsmodell, och 
syftar till att förbättra dess pedagogiska kvalitet.    
 
En viss vidareutveckling av metoden har upplevts som angelägen för 
att erbjuda kommunen ett mer beständigt material. Efter den muntliga 
presentationen får respektive kommun därför ett färdigt paket 
bestående av en skriftlig rapport, en affisch samt en dynamisk karta 
baserad på GIS-skikt.  
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Analysen av området har genomförts med hjälp av studier av skriftligt 
källmaterial, äldre kartmaterial och fotografier samt fältstudier. 

Redovisning av resultat 

Den fördjupade beskrivningen har redovisats muntligen under ett 
presentations- och diskussionsmöte med representanter från 
Länsstyrelsen och Älmhult kommun. Kommunikation och dialog är 
central i Länsstyrelsen i Kronobergs presentationsmodell, och den 
muntliga presentationen har därför varit av högsta prioritet. 
Presentationen har även redovisats på Länsstyrelsens planberedning 
där övriga verksamhetsområden deltar liksom inbjudna externa 
organisationer. 
 
För att erbjuda Älmhult kommun ett mer beständigt material har en 
illustration över riksintressets värdekärnor med riktlinjer för 
hantering tagits fram. Illustrationen är utformad som en affisch i A3-
format och syftar till att ge en schematisk bild av riksintresset. Ett GIS-
skikt baserat på inventeringar och äldre kartmaterial har tagits fram 
för att redovisa områdets årsringar och en möjlig zonindelning.  
 
Föreliggande rapport baseras på den muntliga presentationen, och 
utgör den skriftliga redovisningen av den fördjupade beskrivningen. 
Beskrivningen av områdets karaktär, värde och riktlinjer för framtida 
hantering har uppdelats efter samma principer som det reviderade 
kulturmiljöprogrammet. 

Uppföljning 

Vissa nya frågeställningar kring riksintressets motivtext och 
avgränsning har uppkommit i samband med arbetet. Ändringar 
kommer att diskuteras och formaliseras i samråd med 
Riksantikvarieämbetet och berörd kommun i projektets slutskede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN – 2012-04-02 Fördjupad riksintressebeskrivning Älmhult Sid 6 

Sammanfattning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Älmhult ligger i den sydligaste delen av Kronobergs län och ligger 
belägen i knutpunkten av flera större kommunikationsstråk; Södra 
stambanan, väg 23 mellan Linköping och Malmö samt, i väst/östlig 
riktning, länsvägen mellan Traryd och Älmeboda. I anslutning till 
Älmhults station har en modern tätortsbebyggelse och industrier växt 
fram allt sedan järnvägens öppnande 1862. Samhällets huvudgata, 
Södra och Norra esplanaden följer den gamla landsvägens sträckning.  
 
När järnvägen kom till Älmhult bestod bebyggelsen av en handfull 
agrara gårdar och ett gästgiveri i anslutning till landsvägen. På grund 
av den sparsamma bebyggelsen kunde en idealplan för stations-
samhällen, upprättad av järnvägens 1:e arkitekt A W Edelsvärd, 
genomföras nästan fullständigt i Älmhult. Rutnätsplanen, det 
monumentala centralstråket kantat av handelslokaler och avslutat 
med fondbyggnader vittnar idag tydligt om 1800-talets stadsplane-
ideal. Älmhult är troligen Sveriges tydligaste och mest välbevarade 
exempel på A W Edelsvärds idealplan för järnvägssamhällen och 
utgör därför riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 
miljöbalken. 

 
Synligheten av järnvägens påverkan på Älmhults framväxt är god. 
Stationssamhällets stadsplan är väl synlig framför stationshuset, och 
ett mycket stort antal av de typiska karaktärsdragen för Edelsvärds 
idealstadsplan finns representerade. Samtidigt består järnvägens 
baksida av en aktiv och välbesökt industri- och handelsverksamhet 
där varuhuset IKEA, Sveriges första, särskilt utmärker sig. 
Industriernas närhet till järnvägsspåren illustrerar järnvägens 
betydelse för näringslivets framväxt, och bevarade magasin och 
vagndepåer kompletterar järnvägsmiljön.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivering: Planmässigt uppbyggt järnvägssamhälle som speglar det sena 
1800-talets stadsbyggnadsideal. (Stationssamhälle) 
 
Uttryck för riksintresset: Stadsmässig, regelbunden rutnätsplan från 1860-
talet med monumentalt centralstråk framför järnvägsstationen, 
trädplanterade gator, tomtstruktur och byggnader.  
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Förslag på ändringar 

Värdetexten och gränsdragningen bedöms stämma väl överens med 
riksintressets värdekärna. Förslag på en större utvidgning av 
riksintresset med syfte att innefatta järnvägens industriella baksida 
och företaget IKEA:s första varuhus har framförts och diskuteras 
därför i rapporten.  
 
Länsstyrelsens uppfattning är dock att riksintresset bör kvarstå i sin 
nuvarande utbredning. Älmhult är troligen Sveriges tydligaste och 
mest välbevarade exempel på A W Edelsvärds idealplan för 
järnvägssamhällen. Det centrala Älmhult uppvisar tydligare än övriga 
stationssamhällen samtliga de komponenter som hör till 
idealstadsplanen såsom en rätvinklig rutnätsplan, ett monumentalt 
centralstråk med stationsbyggnad och kommunhus som symmetriska 
fondbyggnader samt allékantade gator. Planens symmetri och 
fondbyggnadernas dominerande roll är därutöver synnerligen 
välbevarade.  
 
Det tudelade samhället och den industriella och funktionella baksidan 
hör utan tvekan till stationssamhällets karaktär. IKEA:s första varuhus 
i Älmhult med dess tydliga relation till järnvägen hör till 
stationsmiljön och IKEA:s framväxt är relevant för hela Sveriges 
nutidshistoria. Älmhults synnerligen tydliga kopplingar till 
Edelsvärds idealstadsplan gör dock att det är stationssamhällets 
planlagda framsida som bedöms som riksintressant. Värdefulla 
byggnader inom industrimiljön kan däremot skyddas genom 
detaljplanebestämmelser. En byggnadsminnesmärkning av IKEA:s 
varuhus kan även med fördel övervägas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Länsstyrelsen uppfattning är att nuvarande 
gränsdragning bör kvarstå.  
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Inledning 
Älmhults kommun har själva väckt frågan om riksintressets 
geografiska avgränsning vilket har motiverat en fördjupad 
beskrivning av området. Riksintresset upplevs som en tydlig och 
lättförståelig kulturmiljö, och Älmhult kommun har inte upplevt 
några större svårigheter i hanteringen av miljön. Riksintresset och 
riktlinjer för hanteringen av detsamma beskrivs i Kommunens 
centrumplan, antagen 2011.  
 
Bakgrunden till diskussionen kring riksintressets avgränsning är 
framförallt större förändringar av användningen av industriområdet 
bakom stationsanläggningen. Sveriges första IKEA-varuhus ska 
omvandlas till museum då handelsverksamheten flyttas till ett 
nybyggt handelsområde öster om samhället. Varuhuset har vuxit fram 
med en tydlig koppling till järnvägens transportmöjligheter, och dess 
närvaro har präglat hela samhället Älmhult. Varuhuset hör, 
tillsammans med de byggnader som hör till skötseln av spårmiljön, till 
järnvägens industriella och funktionella baksida. Älmhult kommun 
har därför uttryckt en vilja att undersöka möjligheten till en 
utvidgning av riksintresset i syfte att även omfatta järnvägens 
industriella baksida.  

 
En fördjupad riksintressebeskrivning bör därför framförallt syfta till 
att diskutera möjligheter för olika typer av gränsdragning och dess 
konsekvenser för den konkreta planhanteringen. Fördjupningen bör i 
övrigt bidra till att tydliggöra riksintressets kulturhistoriska värden. 

Planläge 

Älmhults centrum omfattas av Älmhults översiktsplan -06 och 
centrumplan antagen 2011, där kommunens kulturmiljöer behandlas 
under ett särskilt kapitel. Större delen av Älmhult är detaljplanelagt. 
 
Älmhult centrum behandlas i det regionala kulturmiljöprogrammet. 
Bebyggelseinventeringar har även utförts av Smålands museum 
(1992), och ett förslag till kulturmiljöprogram har framtagits (1989) 
men ej antagits.  

Annat lagskydd 

Inom riksintresset finns lämningar efter Älmhults gamla bytomt. 
Fornlämningar skyddas av 2 kap Kulturminneslagen.  
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Riksintressesystemet: lagrum och ansvarsfördelning 

Riksintressen regleras i de s.k. hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 
kap. miljöbalken (1998:808). Hushållningsbestämmelsernas syfte är att 
ge stöd i avgörandet av hur mark- och vattenområden ska användas, 
och reglerna ska tillämpas så att en god hushållning främjas. 
 
Bestämmelserna aktiveras endast vid ändrad markanvändning, och 
kan därför inte användas för att upphäva en pågående verksamhet. 
Bestämmelserna innebär vidare inget automatiskt skydd av de 
avsedda områdena, utan ska tas i beaktande vid vissa beslut eller 
tillståndsprövningar enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. 
 
Miljöbalkens 3 kapitel 6 § avser sådana kulturmiljöer som anses 
särskilt värdefulla från en nationell synpunkt och som därför ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka eller skada områdets 
karaktär. Uttrycket påtaglig skada avser sådana åtgärder som kan ha 
en bestående negativ inverkan eller tillfälligt ha en mycket stor 
negativ inverkan. 

 
6§ Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse 
från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden 
eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 

 
Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden 
reglerar ansvarsfördelningen gällande hanteringen av riksintressanta 
områden. Enligt förordningen är det den centrala myndigheten, i 
kulturmiljövårdens fall Riksantikvarieämbetet, som utser 
Riksintressen enligt 3 kap. Länsstyrelsen ansvarar sedan för att 
bestämmelserna följs inom länet, och ska ta de initiativ som behövs 
för att reglerna blir beaktade i arbetet med miljökonsekvens- 
beskrivningar och i planprocesser. Länsstyrelsen ansvarar för den 
geografiska gränsdragningen av riksintressena, men ska underrätta 
Riksantikvarieämbetet om klassificeringen eller avgränsningen i stort 
bör omprövas. 
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Landskapets sega strukturer....

En specifik företeelse?

Läsa...

Uppleva...

Riksintressesystemet: syfte och innebörd 

Riksintressen är områden som särskilt väl ”dokumenterar olika 
utvecklingsperioder i vårt lands historia och är av särskilt värde för 
forskningen och som sevärdheter för en bred allmänhet” (Prop. 
1985/86:3 Lag om hushållning med naturresurser m.m.). Värdet kan 
utgöras av såväl vetenskapliga och pedagogiska kvaliteter som 
upplevelsevärden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En riksintressant kulturmiljö är alltså en miljö där landskapets 
historiska dimension särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens 
landskap. Den historiska dimensionen kan dels utgöras av lång 
kontinuitet och landskapets sega strukturer och dels av uttryck för en 
särskild epok eller företeelse. Landskapets sega strukturer är sådana som 
ibland har en flertusenårig historia och som kan utgöras av t.ex. 
bebyggelselägen, kommunikationsnät och markanvändning. Men 
landskapet har också präglats av specifika skeden eller företeelser 
såsom 1800-talets agrara revolution, en viss tids byggnadsskick eller 
utveckling av nya kommunikationsmedel. 
 
Riksintressesystemet syftar till att skydda kulturhistoriskt värdefulla 
helhetsmiljöer. Kulturhistoriskt värdefulla enskilda objekt skyddas 
istället av plan- och bygglagen och kulturminneslagen. En 
riksintressant kulturmiljö ska därför behandlas som en helhetsmiljö 
där landskapet, vägnätet, enskilda byggnader och bebyggelse hör 
samman i ett komplext system. Miljön kan bilda en visuell enhet, men 
det handlar framförallt om en historisk enhet där en gemensam social 
och ekonomisk organisation har sammanbundit områdets olika delar. 
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Riksintresset Älmhult 

Den regionala ramen: Södra Kronoberg  

Landskap 
Södra Kronoberg präglas av ett lätt kuperat landskap, rikt på sjöar och 
skogsvegetation. Landskapet har i historisk tid haft en tydlig 
sydsvensk prägel och utmed det sydsvenska höglandets södra 
sluttningar dominerade de öppna landskapen med sina ädellövträd. 
Sedan framförallt 1800-talet utgörs vegetationen framförallt av gran.  
 
Flera större kommunikationsleder passerar Södra Kronoberg i nord-
sydlig riktning. Det är främst längs de större landsvägarna och i 
stationssamhällena längs järnvägen som regionens mest betydande 
tätorter har växt fram under 1800- och 1900-tal. Den historiska 
bebyggelsebilden har fram till dess dominerats av små och medelstora 
byar med upp till fyra hemman. 
 
Landskapet berättar 
Kronoberg präglas tydligt av två stråk, ett i öster och ett i väster, där 
bosättning, odlingsmark och infrastruktur varit som mest 
koncentrerade allt sedan forntiden. Älmhults kommun är belägen 
mellan dessa stråk, och både befolkningstätheten och den adliga 
utbredningen har varit mindre viktig i dessa delar. Det skogrika 
landskapet har lett till att en stor del av bygdens ekonomi har baserats 
på utmarkens näringar: tjära, beck och pottaska producerades i stora 
mängder under 1600-talet medan sågindustri och träförädling blev allt 
mer dominerande under 1800-talet. Flera av produkterna exporterades 
både nationellt och internationellt, och de relativt stora 
exportmöjligheterna var en viktig faktor när Statens Järnvägar 
beslutade att förlägga en av Södra stambanans stationer i Älmhult.  
 
Det idag goda kommunikationsnätet etablerades framförallt från 1600-
talet och framåt. Efter att Skåne och Blekinge införlivats i det svenska 
riket i och med Roskildefreden 1658 gjordes stora ansträngningar för 
att bättre sammanbinda de nya delarna med det gamla Sverige, och 
handelsvägarna i södra Småland förbättrades. Den gamla landsvägen 
förbi Älmhult, som idag motsvaras av väg 23, drogs just under 1670-
talet.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig 1: De förhistoriska gravarnas 
ålder och utbredning.  
 
Fig 2. Byarnas storlek och 
utbredning.  Rekonstruerade 
utifrån fastighetsbeteckningen på 
ekonomiska kartan 1950. 
 
Fig 3. Frälsets utbredning vid 
medeltidens slut.  
 
Källa: Stefan Höglin, Länsöversikt 
Kronobergs län, 1998. 

Stora landsvägar enligt 1718 års karta. Älmhult 
markeras med röd punkt. Källa: Strukturen i Kronobergs 
län, Länsstyrelsen Kronoberg 
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Den lokala ramen: Älmhult 

Landskap 
Samhället Älmhult ligger beläget vid Älmhultsåsens nedersta del. 
Bebyggelsen genomkorsas i nord-sydlig riktning av den gamla 
landsvägen, idag Södra och Norra Esplanaden, och av Södra 
stambanan.  
 
Den historiska byn Elmhult låg belägen på båda sidor om landsvägen, 
strax söder om Stortorget. Den moderna tätortsbebyggelsen har vuxit 
fram längs Södra Esplanaden, på järnvägsspårets östra sida med en 
koncentration framför tågstationen. Längs järnvägsspårets västra sida 
och söder om tätortsbebyggelsen finns en omfattande handels- 
industribebyggelse. Väster om järnvägsspåret finns även en viss 
fortsättning på den östra sidans tätortsbebyggelse och Älmhults 
församlingskyrka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landskapet berättar 
Älmhult förvandlades under ett par decennier från en agrar by till ett 
betydande tätortssamhälle med en stadsmässig plan. År 1901 blev 
Älmhult en köping med handelsrättigheter, och 1933 bildar samhället 
en egen församling och bryter sig på så vis loss från Stenbrohults 
socken.  Den hastiga expansionen berodde till stor del på järnvägens 
ankomst, och Älmhults tätortskärna växte fram i nära relation till 
järnvägsstationen.  
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Flera omständigheter bidrog till att järnvägen drogs förbi Älmhults 
by. Den betydande exporten av trävaror gav järnvägsbolaget utsikter  
 
för transportinkomster, men det redan befintliga gästgiveriet som 
kunde ställa upp med service till järnvägsarbetare och resenärer 
bidrog också till järnvägens etablerande. Älmhult var under en tid 
ändstation för sträckningen Malmö – Älmhult och det behövde därför 
finnas fungerande institutioner för mat och husrum för de många 
arbetare knutna till järnvägen som uppehöll sig i Älmhult.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
När järnvägen drogs till Älmhult 1862 underlättades såväl export av 
varor som inflöde av kunder, pengar och varor, och i anslutning till 
Södra stambanans stationer växte ett hantverks- och handelscentra 
fram. Järnvägen blev stationssamhällets nya livsnerv och med 
järnvägsstationen som centralpunkt anlades en rutnätsplan. Planen 
upprättades 1862 av fortifikationslöjtnanten Zanders, och följer den 
idealplan för stationssamhällen som ritades av A W Edelsvärd, SJ:s 
förste chefsarkitekt. 

Stationssamhället Älmhult 

Älmhult är ett synnerligen tydligt och välbevarat exempel på A W 
Edelsvärds idealplan för järnvägssamhällen.  
 
A W Edelsvärd var Statens Järnvägars chefsarkitekt under åren 1855-
1895 och står för utformningen av ett stort antal av de svenska 
stationsbyggnaderna. Edelsvärd framlade även en idealplan för 
stationssamhällen som användes som modell när järnvägen infördes.  
I och med järnvägens inträde följde stora förändringar av de svenska 
samhällena och stationen blev orternas nya livsnerv.  
 
 

Älmhults agrara karaktär syns tydligt på fotografiet av Älmhults 
stationsbyggnad från 1870-talet. Torget är ännu inte anlagt och 
stationshuset blickar ut mot ett åkergärde.    
Källa: Linnébygden, historia om Näringslivet, Älmhults kommun 1995. 

 

Fig 1. 1824 års karta över Elmhult by 
visar tiden innan järnvägens 
ankomst (utsnitt). Bebyggelsen 
utgörs av en handfull gårdar 
koncentrerade längs landsvägen. 
Källa: Lantmäteriet  
 
Fig 2. Kartöverlägg. Det moderna 
stationssamhället växte fram strax 
norr om byn Elmhult. Den gamla 
landsvägen har rätats något och 
utgör idag Södra och Norra 
Esplanaden.  
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Idealstaden byggde på en strikt rutnätsplan där breda, trädplanterade 
avenyer anlades för att minska brandfaran. Edelsvärds stadsplan 
innebar framförallt en nyhet för att den gav en monumental tyngd åt 
stationsbyggnaden som placerades i samhällets centrum.  Älmhult 
utgör troligen det tydligaste och mest välbevarade exemplet på 
Edelsvärds plan. Idealplanen utgjorde referensmodell för alla nya 
stationssamhällen, men det är ovanligt att planen så fullt ut har 
genomförts som i Älmhult.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelsvärds idealstadsplan upprättad 1859. Röd triangel markerar 
stationshusets placering. Källa: Bebyggelsehistorisk tidskrift 12/1986 

 

Stationstorget 

omgärdas av 

handelslokaler med 

skyltfönster ut mot 

torget. 

Industribebyggelsen 

dominerar baksidan. 

Det 

monumentala 

centralstråket 

markerar 

stationens roll i 

staden 

Alléer och öppna 

grönytor är viktiga 

inslag i 1800-talets 

stadsplanering.  

Den rätvinkliga 

rutnätsplanen är väl 

synlig, men 

ödetomter försämrar 

synbarheten. 

Planen 

genomsyras av 

symmetri. 

Stationshuset 

och 

kommunhuset 

fungerar som 

fondbyggnader. 

Idealplanen grundas i: 
 

 En strikt rutnätsplan som 
rätvinklig mot 
järnvägsspåret beläggs på 
stationens framsida 

 Ett monumentalt och grönt 
centralstråk framför 
stationsbyggnaden 

 Stationshus och annan 
offentlig byggnad som 
fondbyggnader 

 Handel, 
restaurangverksamhet eller 
liknande längs med 
centralstråket 

 Industri längs med 
järnvägsspårets baksida 
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Stationssamhället i ett riksperspektiv  

I de flesta fall var det svårt att genomföra denna strikta stadsplan i 
existerande städer. Det förutsatte en redan etablerad rutnätsplan och 
större ombyggnationer med järnvägen som ny centralpunkt. De 
tydligaste exemplen på hur stationen fått en viktig roll i stads-
planeringen i redan befintliga städer är Norrköping och eventuellt 
Linköping och Umeå. I städer som växt fram på grund av järnvägen är 
det lättare att spåra Edelsvärds idealplan. De tydligaste exemplen är, 
förutom Älmhult, Alvesta, Nässjö och Hässleholm. Av dessa utgör 
Älmhult troligen det tydligaste och mest välbevarade exemplet på 
Edelsvärds idealplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Älmhult 

Stationshuset och kommunhuset är 

symmetriskt belägna på var sida om ett 

grönt centralstråk. En rutnätsplan som är 

rätvinklig mot järnvägsspåret har 

förlagts till stationens framsida och 

utmed centralstråkets sidor dominerar 

butikslokaler med skyltfönster ut mot 

torget.  

Nässjö 

Framför stationshuset har ett torg 

uppdelat i två sektioner anlagts. På 

torgets motsatta sida ligger Nässjö 

rådhus som med sin imposanta karaktär 

dominerar torget. Rådhuset är placerat i 

torgets nordöstra hörn, och mittemot 

stationsbyggnaden förlängs torget med 

en gata vilket gör att centralstråket 

saknar en tydlig avslutning. Bebyggelsen 

är organiserad i en rätvinklig 

rutnätsplan. 
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Hässleholm 

Framför stationshuset sträcker sig den 

breda Första avenyn som avslutas med 

Hässleholms kyrka från 1914. Kyrkan 

och stationshuset bildar tydliga 

fondbyggnader på var sida om avenyn. 

Stortorget norr om Första avenyn utgör 

ett asymmetriskt inslag i stadsplanen 

som i övrigt utgörs av en rätvinklig 

rutnätsplan.    

Alvesta 

Staden har växt fram till följd av ortens 

roll som järnvägsknut och stationshuset 

avslutar ett större, allékantat stråk 

centralt i samhället. Strax nordväst om 

stationshuset ligger Alvesta kommunhus 

längs centralstråkets ena långsida .  

Torgbildningen framför stationshuset 

används idag som parkeringsplats och 

centralstråket saknar tydlig fond-

byggnad mittemot stationshuset.  

Norrköping 

Norrköping var en blomstrande 

industristad redan innan järnvägens 

ankomst, och stationshuset förlades i 

utkanten av en redan befintlig 

rutnätsplan. Framför stationen anlades 

en pampig park som, trots att delar har 

byggts bort, utgör en av Sveriges främsta 

exempel på järnvägsparker. Längs rälsen 

löper den alléplanterade Norra 

promenaden. Norrköping bär tydliga 

spår av Edelsvärds idealplan, men 

planen har också anpassats till stadens 

storlek och till Motala ström som 

avskiljer stationsområdet från resten av 

staden.  
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Linköping 

Även i Linköping har stationshuset 

införlivats i den redan befintliga 

stadsplanen. Rälsens sträckning har 

anpassats till Göta Kanal och 

stationsmiljön har därför anlagts i en 

diagonal vinkel till stadens rutnätsplan. 

En järnvägspark breder ut sig framför 

stationsbyggnaden och parken kantas av 

pampiga bostadshus. Frimurarehotellet 

bildar en fondbyggnad strax söder 

Järnvägsavenyns motsatta ändpunkt. Det 

finns därmed en ansats till att använda 

Edelsvärds idealplan, men en nödvändig 

anpassning till landskapet har gjort 

planen asymmetrisk.  

Umeå 

Stationshuset har byggts som slutpunkt 

till en av stadens redan existerande 

huvudaxlar, Rådhusesplanaden. I 

esplanadens andra ändpunkt utgör 

Rådhuset en mötande fondbyggnad. 

Stadsplanen bär inga tydliga likheter 

med Edelsvärds idealplan, men utgör ett 

exempel på hur stationshuset ges en 

viktig och monumental placering i redan 

existerande städer. 
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Diskussion av förslag om ändringar 
 

Alternativ 1: Inga ändringar genomförs 
 
Riksintresset är mycket homogent, både tematiskt och kronologiskt. 
Riksintresset omfattar samhället som växt fram på grund av och i 
relation till järnvägen och det är endast den planlagda framsidan som 
innefattas. Älmhults stationssamhälle överensstämmer i hög grad med 
A. W. Edelsvärds idealplan för stationssamhället upprättad 1859, och 
utgör från ett nationellt perspektiv ett särskilt tydligt exempel på ett 
planlagt stationssamhälle.  
 
Alternativ 2: Stationssamhällets industriella baksida innefattas 
 
Bakom den planlagda framsidan finns järnvägens funktionella 
baksida där magasin och vagnhallar samt industrier med koppling till 
järnvägen vuxit fram. Företaget IKEA grundades i Älmhult, och dess 
första varuhus ligger beläget bakom rälsen.  
 
Riksintresset blir bredare, både kronologiskt och tematiskt. Tematiskt 
innefattar det inte endast den planlagda framsidan men även den 
funktionella baksidan och ett urval av de industrier som vuxit fram till 
följd av järnvägen. Kronologiskt innefattar riksintresset perioden från 
järnvägens anläggande (1862) till IKEA:s framväxt under sent 1950-tal.  
 
Alternativ 3: Den symmetriska stadsplanens successiva utökning 
innefattas. 
 
Den första rutnätsplanen växte under 1900-talets första hälft successivt 
vidare i östlig riktning. Bakom Älmhult kommunhus fortsätter således 
en symmetrisk stadsplan baserad på en diagonal tomtstruktur, vilken 
avslutas med den alléplanterade Östra Esplanaden.   
 
Riksintresset omfattar en större tidsram, men är fortfarande tematiskt 
enhetligt.  Riksintresset illustrerar även fortsatt järnvägens betydelse 
för samhällets utveckling, och stationssamhällets symmetriska 
stadsplan. Dessutom innefattas den successiva utvecklingen av 
Älmhults symmetriska stadsplan från 1860-tal till 1950-tal. 

 
Värdetext 
Nuvarande värdetext beskriver väl områdets värdekärna och gör en 
tydlig uppdelning mellan motiv och uttryck. Det är ett 
sammanhängande och homogent riksintresse bestående av 1860-talets 
stadsplan för det nyblivna stationssamhället Älmhult som beskrivs. 
Uttrycken består av den bebyggelsestruktur som växt fram i enlighet 
med stadsplanen; den rätvinkliga rutnätsplanen, det monumentala 
centralstråket framför stationsbyggnaden, de allékantade gatorna, 
tomtstrukturen och byggnaderna. 
 
 
Gränsdragning 
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Nuvarande gränsdragning innefattar stationsbyggnaden och 
stationsparken, rutnätsplanen med knappt tio kvarter, kommunhuset 
med dess fasad mot centralstråket samt viss del av rälsen. Det är 
således samhället som vuxit upp till direkt följd av järnvägen och som 
planlagts och byggts i relation till stationen som utgör riksintresset. 
Gränsen följer inte kvartersgränserna utan innefattar i det flesta fall 
även fasaderna på gatornas motsatta sida.   

 
Alternativ 1: (se karta 1) 
Inga gränsändringar genomförs .  
 
Alternativ 2: (se karta 2) 
Gränsen utökas i väster så att en del av stationssamhällets funktionella 
baksida samt IKEA:s första varuhus innefattas. 
  
Alternativ 3: (se karta 3) 
Gränsen utökas i öster så att fortsättningen på den symmetriska 
stadsplanen samt del av Östra Esplanaden innefattas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alternativ 1: Inga gränsändringar 
genomförs. 
 
Gränsen stämmer väl överens med 
nuvarande värdetext.  
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Alternativ 2: Gränsen utökas i väster så att 
en del av stationssamhällets funktionella 
baksida samt IKEA:s första varuhus 
innefattas. Gränsen dras som en ungefärlig 
kvadrat så att spårmiljö, magasin, 
vagndepåer och IKEA:s varuhus innefattas.  
 
En utökning av gränsen medför att 
byggnader och strukturer som hör till 
järnvägens funktionella och industriella 
baksida skyddas. En utvidgning av 
riksintresset skulle därför innebära vissa 
konsekvenser för hanteringen av området. 
Större krav skulle kunna ställas på såväl 
enskilda byggnaders bevarande som dess 
relation till järnvägen. 
 
Enskilda byggnader såsom IKEA:s första 
varuhus kan skyddas med hjälp av 
kommunala planbestämmelser. En utökning 
av riksintressegränsen innebär framförallt att 
miljön som helhet samt de enskilda 
byggnadernas relation till järnvägen 
skyddas.  

Alternativ 3: Gränsen utökas i öster så att 
fortsättningen på den symmetriska 
stadsplanen samt del av Östra Esplanaden 
innefattas. Gränsen dras så att den 
symmetriska kvartersindelningen med park 
bakom Älmhult kommunhus samt början av 
Östra Esplanaden innefattas i riksintresset. 
Gränsen följer inte exakt objektens 
utbredning, utan ritas som en indikation på 
riksintressets avgränsning.  
 
En utökning av gränsen medför att den 
symmetriska kvartersindelning och stadsbild 
som råder även bakom Älmhult kommunhus 
kan skyddas i händelse av större 
förändringar i området.  
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Slutsats 
Länsstyrelsens bedömer att riksintresset bör kvarstå i sin nuvarande 
utbredning. Älmhult är troligen Sveriges tydligaste och mest 
välbevarade exempel på A W Edelsvärds idealplan för 
järnvägssamhällen, och det är därför främst stationssamhällets 
planlagda framsida som bedöms som riksintressant.  
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