vvW

Antagen av
Nämnden för Samhällsplanering
2018-08-28 § 58
Förvaltningen för Samhällsplanering

Riktlinjer för byggnadsutformning - Alvesta tätort

Program med riktlinjer för byggnadsutformning
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Syftet med detta program är att underlätta ärendehandläggning för nämnden för samhällsplanering och
nämnden för myndighetsutövning samt ge bättre förutsättning för stringens mellan beslut. Kulturparken Småland har på uppdrag arbetat fram ett underlag där specifika värden och utmärkande kvartersdrag i bebyggelsen preciseras. Utifrån detta underlag har Alvesta
kommun arbetat fram detta program som sammanfattar
Kulturparken Smålands resultat och ger riktlinjer för
framtida hantering av frågor kopplade till byggnadsutformning.
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Alvesta tätort har gradvis vuxit från enstaka byar till en
järnvägsknut och småstad. I Alvesta har några tidsperioder fått större genomslag i bebyggelseutformningen
än andra och exempel på speciellt utpräglade epoker i
arkitekturhistorien är modernism/funktionalism och ”miljonprogrammet”.

Referensgrupp
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I dokumentet används tre nivåer av bevarandevärde.
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har gjort.
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INLEDNING

Praxis i rättsfall
Det så kallade förvanskningskravet enligt PBL (8 kap. 13 §) innebär att värden som gör en byggnad värdefull ska skyddas mot
förvanskning. En större förändring kan vara möjlig om den anpassas till byggnadens utpekade värden och en bedömning krävs i
varje enskilt fall. Det innebär inte ett förändringsförbud, men för
att avgöra om värden är skyddsvärda bör dessa identifieras och
fastslås med riktlinjer, för att möjliggöra en välgrundad bedömning
och skapa förutsägbarhet mellan fastighetsägare och myndighet.

Bakgrund
Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en byggnad ha
god form-, färg och materialverkan (8 kap. 1 § pkt 2) och för enoch tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom
ett område med detaljplan krävs det inte bygglov för att färga om,
byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden
inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär (9 kap.
5 §). Vidare ska åtgärder vara lämpliga med hänsyn till stads- och
landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan (2 kap. 6
§) och en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas (8 kap. 13 §). Ett varsamhetskrav i PBL anger att ändring av
en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska miljömässiga och konstnärliga värden (8
kap. 17 §).

Vid kulörändring (9 kap. 5 §) kan bedömningen om väsentlig ändring av byggnadens eller områdets karaktär vara svår. Stöd finns
för att värna byggnadstraditioner, enskilda byggnaders särprägel
eller områdens enhetliga karaktär. Dock behövs förutsägbarhet,
så att områdens karaktärer som helhet kan värnas och utvecklas.
Eftersom bygglovsplikten är villkorad behöver sådan information
komma fastighetsägare till känna innan en åtgärd vidtagits.
Varsamhetskravet (8 kap. 17 §) syftar till att tillvarata värden och
kvaliteter i befintliga byggnader, där utgångspunkten är byggnaden och byggnadens roll i sin omgivning. Det kan handla om hänsyn till ursprungligt material, takutformning, färgsättning etc.

Som stöd för bedömning lät kommunen 2005 ta fram en kulturhistorisk byggnadsinventering för centrum av Alvesta tätort, utförd
av Smålands museum. Innehållet används som underlag vid
handläggning, men omfattar enbart beskrivning om byggnaderna
ensamt och inte bedömning av bebyggelsen i ett sammanhang.
Förvaltningen för samhällsplanering upplever i en del fall brist på
underlag och riktlinjer för att vägledning vid plan- och lovärenden.
Det saknas även underlag för avvägningar i översikts- och detaljplan mellan att bevara kulturmiljön och anpassa bebyggelsen.

Syfte
Syftet med underlaget är att underlätta ärendehandläggning för
nämnden för samhällsplanering och nämnden för myndighetsutövning samt ge bättre förutsättning för stringens mellan beslut.
Riktlinjer kan även utgöra underlag för en plan för skyddsvärda
byggnader, enligt kommunens Översiktsplan 2008.

För att få ett bättre kunskapsunderlag kring bebyggelsemiljöns
värden har Kulturparken Småland på uppdrag arbetat fram ett
underlag där specifika värden och utmärkande kvartersdrag i bebyggelsen preciseras. Arbetet har inbegripit en kort arkivgenomgång varefter kvarteren studeras på plats. Rapportens resultat har
varit grunden för de ställningstaganden och riktlinjer som presenteras i detta dokument.

Underlaget ska resultera i en lättöverskådlig rapport och digitala
GIS-skikt med avgränsade områden där bedömning av särdrag
och bevarandevärden i bebyggelsemiljöer tydliggörs.
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Läsanvisning
Alvesta tätorts utveckling
I avsnittet redogörs för exempel på några tidsperioder som fått
stort genomslag i bebyggelseutformningen i tätorten.

Riktlinjer
Riktlinjer är vägledande vid handläggning av exempelvis planoch lovärenden. I rapporten finns riktlinjer på;
- generell nivå som gäller oavsett inventerade värden och inom
hela tätorten,
- detaljerad nivå för respektive identifierad byggnad, bebyggelsegrupp eller miljö och finns redovisade i områden/kvarter.

Utpekade värden
Karaktärisering och utpekanden med riktlinjer har gjorts i tre olika
enheter; byggnader, bebyggelsegrupper samt miljöer.
För enheten byggnader kan hela byggnaden eller delar av byggnaden ha värden. För enheten bebyggelsegrupper kan området
som helhet vara karaktärsskapande, men där enskilda byggnader
inom bebyggelsegruppen innehar mer värden än andra, dock
utan att byggnaden i sig bör pekas ut enskilt. För enheten miljöer
är det främst öppna parkytor eller dylikt som är karaktärsskapande genom att de är viktiga för förståelsen hur området gestaltats eller avgränsats.

Konsekvenser
Redogörelse av de konsekvenser som detta program medför.
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modernism/funktionalism och ”miljonprogrammet”. Typiska särdrag för respektive tidsålder finns att fördjupa sig kring.

ALVESTAS TÄTORTS UTVECKLING
Karaktärsdrag

Modernism/funktionalism

Alvesta tätort har gradvis vuxit från enstaka byar till en järnvägsknut och småstad. Tidpunkten för tätortens utbredning kan ofta
utläsas i enstaka byggnader och bebyggelsemiljöer.

Tekniska revolutioner och industriell produktion satte sina spår
och skulle utstråla modernitet och funktionen i fokus. Gav sitt uttryck i avskalade vita/ljusa byggnader, ofta med putsad fasad,
stora ospröjsade fönster och enkla räcken.

I fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort beskrivs och illustreras
tätortens utbredning sammanfattande med följande kartbild;

Funkishus med tidstypiska bevarade element i byggnadsutformningen .
Foto: Kulturparken Småland .

60- och 70-talets ”miljonprogram”
Mellan 1965-1974 skulle en miljon bostäder byggas och för att
tillse att målet uppfylldes gavs stora subventioner och en utveckling med effektiviserad byggprocess. Storskaliga förortsområden
har kommit att känneteckna mycket av ”miljonprogrammet”, men
var tredje hus inräknat i miljonprogrammet var småhus och var
tredje en lägenhet i ett småskaligt flerbostadshus. Stadsbyggnadsidealet vid den tiden kan idag utläsas i tydlig separering mellan trafikslag och enhetlighet mellan flera hus/hela kvarter eller
med monteringsfärdiga villor.

Gene raliseri ng av hu r Alvesta tätort vuxit de senaste 100 åren. Tätorten
har frä mst vuxit småskaligt längs me d de t genomkorsande vägnätet och
därefte r expan de rat mer storskaligt i relativt enhetliga bostadsområden.

Generellt kan karaktären på en tidsperiod i samhällsutvecklingen
läsas i de byggnadsverk som ritades och uppfördes under den
perioden. I Alvesta har några tidsperioder fått större genomslag i
bebyggelseutformningen än andra och exempel på speciellt utpräglade är efterföljande beskrivna epokerna i arkitekturhistorien;
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Exempel p å småh us me d tidstypisk enhet lighet .
Foto: Kulturpa rken Smålan d .

I de flesta tätorter har ett fåtal arkitekter och byggnadsingenjörer
ofta fått stort genomslag på utformningen av det som byggdes
under 1900-talets mitt. I Alvesta har fyra namn varit frekvent återkommande; forne stadsarkitekten Claes Knutson, byggnadsingenjören Ebbe Regebo, arkitekten Sven Karlsson samt arkitekten
Åke Hedberg. I synnerhet Claes Knutson har satt sin prägel på
tätortens utveckling, både i rollen som arkitekt och i rollen som
stadsarkitekt med granskning i byggprocessen och vägledning i
byggnadsutformningen.
Främst har bebyggelse i tegel bevarat sin ursprungliga karaktär
och innehar ofta såväl stora kvaliteter i byggnadsutformningen
som värden ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Både småhus och
radhus samt kvartersbebyggelse i centrum finns inventerade och
omnämnda i rapporten.
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GENERELLA RIKTLINJER FÖR BYGGNADSUTFORMNING

Rutiner vid lovprövning och planläggning
Nedan beskrivs rutiner vid lovprövning och planläggning när en
byggnad, bebyggelsegrupp eller miljö finns utpekat i detta program.

Vid ändring av byggnader gäller att man ska ta tillvara byggnadens värden och kvaliteter. Varsamhetskravet gäller oavsett om
åtgärden kräver bygglov eller inte, samt gäller både den yttre fasaden och invändigt. Utgångspunkten är att hänsyn ska tas till
byggnaders karaktärsdrag. Detta kräver i många fall att fastighetsägare inför ändring av en byggnad behöver införskaffa sig
kunskap om:




Rutin när en byggnad är utpekad





Byggnadens historiska och kulturhistoriska sammanhang
och hur det kommer till uttryck i byggnaden.
Tidstypiska utföranden och tidigare användning.
Byggnadens teknik, konstruktion och skick.

Några exempel är att använda material som fanns då byggnaden
uppfördes, att göra ändringar som går i samma anda som byggnadens ursprungsutformning samt att restaurera hellre än byta ut.
I vissa fall kan det vara svårt att finna samma material idag som
användes vid byggnadens uppförande. I dessa fall kan materialet
behöva ersättas, huvudsaken är då att byggnadens karaktär bevaras.



Detta program kan vara en hjälp för fastighetsägare att få kunskap om byggnaders karaktärsdrag. För övrigt kan äldre fotografier av byggnaden eller beskrivningar av den aktuella arkitekturstilen vara till hjälp. Alvesta kommun kan även bistå med stöd och
bedömningar om en ändring av en byggnad uppfyller varsamhetskravet.
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Kontrollera mot Smålands museums rapport 2017:12, vad
som är utmärkande för byggnaden samt vilka de övergripande värdena är.
Åk ut och kolla på plats.
Ändringar ska vara varsamma (PBL 8:17) och byggnaden
får inte heller förvanskas (PBL 8:13), vilket bör kontrolleras
i kontrollplanen. Vid bygglovsgranskningen ska utredas
om det som är värdefullt med byggnaden går förlorat vid
den tänkta ändringen. Behöver handläggaren hjälp med
att göra den bedömningen kan ett kompletterande underlag begäras in, t.ex. en utredning av byggnadsantikvarie av vad som är värdefullt med byggnaden och om detta
går förlorat vid planerad ändring.
Vid stora ändringar av en byggnad med höga kulturhistoriska värden bör en sakkunnig i kulturvärdena kopplas till
bygglovsprocessen. Den sakkunnige kan även ta fram en
förundersökning som utreder vilka karaktärsdrag som är
värdefulla.
Även icke bygglovspliktiga ändringar kan vara ovarsamma
eller förvanska byggnaden. Vid kontakt med fastighetsägaren meddelar handläggaren vilka ändringar som är okej
ur varsamhetsaspekten och gör en anteckning vad man
kommit överens om. Vill fastighetsägaren ändå göra ändringar som bedöms vara ovarsamma eller förvanska
byggnaden kan det prövas i ett frivilligt bygglov för att inte
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hamna i en situation där det blir ett tillsynsärende i efterhand.
Fler ändringar kan bedömas vara en väsentlig fasadändring på grund av byggnadens känslighet.
Bygglovsbefriade men anmälningspliktiga åtgärder (exempelvis Attefallsåtgärder) kan bli bygglovspliktiga.

Rutin när en byggnad ligger inom en miljö som är
utpekad



Rutin när en byggnad ligger inom en bebyggelsegrupp
som är utpekad










Vid ny bebyggelse behöver hänsyn tas till det som är värdefullt i miljön (PBL 8:13).
Bygglovsbefriade men anmälningspliktiga åtgärder (exempelvis Attefallsåtgärder) kan bli bygglovspliktiga.

Rutin vid planarbete

Kontrollera mot Smålands museums rapport 2017:12, vad
som är utmärkande för byggnaden samt vilka de övergripande värdena är.
Åk ut och kolla på plats.
Ändringar ska vara varsamma (PBL 8:17), det bör kontrolleras i kontrollplanen.
Även icke bygglovspliktiga ändringar kan vara ovarsamma. I de fall då man, trots att åtgärden inte kräver
bygglov, ändå har kontakt med fastighetsägaren, meddelar handläggaren vilka ändringar som är okej ur varsamhetsaspekten och gör en anteckning vad man kommit
överens om. Vill fastighetsägaren ändå göra ändringar
som bedöms vara ovarsamma kan det prövas i ett frivilligt
bygglov för att inte hamna i en situation där det blir ett tillsynsärende i efterhand.
Behöver handläggaren hjälp med att göra den bedömningen kan ett kompletterande underlag begäras in, t.ex.
en utredning av byggnadsantikvarie av vad som är värdefullt med byggnaden och om detta går förlorat vid planerad
ändring.
Bygglovsbefriade men anmälningspliktiga åtgärder (exempelvis Attefallsåtgärder) kan bli bygglovspliktiga.

Vid planläggning av särskilt värdefulla byggnader eller områden
intill en sådan byggnad bör det utredas om byggnaden ska ges
skydd i detaljplanen.
Vid planläggning av miljöer som är utpekade i riktlinjer för byggnadsutformning ska det utredas om miljön kommer att skadas och
om den kan ges skydd i detaljplanen.

8

Riktlinjer för byggnadsutformning - Alvesta tätort

DETALJERADE RIKTLINJER FÖR BYGGNADSUTFORMNING I ALVESTA TÄTORT

Följande områdesindelning av Alvesta tätort har gjorts:
1.
2.

Alvesta tätort har inventerats av antikvarisk kompetens som
sammanställt en rapport (Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta
tätort, Kulturparken Småland, 2017) som ligger till grund för kommunens arbete med riktlinjer för byggnadsutformning.

3.

Fokus i inventering och riktlinjer för byggnadsutformning ligger på
bostäder, eftersom det behovet bedömts vara mest relevant.

5.

Inventering har genomförts i 21 olika delområden, i enlighet med
kartan nedan.

6.
7.

4.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Oriente rin gskarta över inve n terad e områ den.

Områdena har avgränsats utifrån att skapa god möjlighet till läsbarhet av gemensamma karaktärsdrag utifrån tidsmässig utbyggnad, fysiska avgränsningar eller liknande bedömningsgrunder.

21.
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Kvarteret Blenda
Kvarteret
Borgmästaren
Kvarteret
Rådmannen
Kvarteret
Beväringen
Kvarteret
Bryggaren
Kvarteret Uttern
Bostadsområdet
Påvelsgård
Bostadsområdet
Hamrarna
Bostadsområdet
Rönnedal
Bostadsområdet
Västra Rönnedal
Bostadsområdet
Eklövet, Björklövet, Bäckgatan
ovan: Inzoomning av kvarteren i Al vesta
centrum.
Bostadsområdet
Villandsfarm,
Trädgårdsgatan
Bostadsområdet vid Sköldstavägen
Bostadsområdet Blädingevägen
Bostadsområdet Gröna gatan, Hjortsbergavägen
Bostadsområdet Länsmansbacken
Bostadsområdet Sjölyckan, Engagatan
Bostadsområdet Aringsberg, Blommagård
Bostadsområdet Lunnagård, Aringsås
Bostadsområdet Prästgårdsområdet,
och Lekarydsvägen
Bostadsområdet Timmervägen
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Nivåer av bevarandevärden
I arbetet med att bedöma strukturers eller karaktärsdrags värden
utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv, samt för att förenkla kommunikationen med exempelvis allmänheten gällande kulturhistoriska
värden, används i detta dokument tre nivåer av bevarandevärden.
Alvesta kommuns bedömning av kulturvärden och därmed vilken
nivå en struktur eller ett karaktärsdrag har getts baseras på de
värden som Kulturparken Småland har identifierat i sin rapport.
Definitioner av nivå av bevarandevärden som används i detta
dokument är följande;
 Struktur eller karaktärsdrag ska bestå, har högt bevarandevärde: Strukturen och/eller karaktärsdrag är mycket värdefulla
utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv och förändringar som leder
till att uttrycken försvagas ska inte tillåtas.
 Struktur eller karaktärsdrag bör bevaras/har bevarandevärde:
En struktur eller ett karaktärsdrag som inte bör förändras betydligt då den är värdefull utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv.
 Struktur eller karaktärsdrag bör behandlas varsamt:
Vissa förändringar är möjliga, men förändring av den huvudsakliga strukturen eller karaktärsdragen bör undvikas eftersom
den har värden utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv.
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Karaktärsdrag

1. Kvarteret Blenda

Nybyggnationer utgör tydliga årsringar, men överlag har en formmässig anpassning eftersträvats. Det s.k. mejeriområdet är väl
sammanhållet och karaktären har till betydande del bevarats.
Torglika miljöer, gårdshus, höga brandväggar och ett varierat men
igenkännande arkitektoniskt formspråk skapar en spännande
blandning av stort värde. Byggnadsskalan är sammanhållen och
området har en identifierbar färgskala i ljusa kulörer med fokus på
gult.

Riktlinjer
1. Området har högt bevarandevärde och den, med fokus på gult,
ljusa färgskalan samt med röda tegelpannor ska därför bestå.
Förtätning av området är inte lämpligt med hänsyn till områdets bevarandevärde.
2. Byggnadens speciella entréparti ska bestå.
Se även sidan 8 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Ett centrumkvarter, avgräns at av Värendsgatan -Storgaten-TorggatanParkgatan.
Färgskalan i området .
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Entreparti Blenda 16:1.
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Karaktärsdrag

2. Kvarteret Borgmästaren

Flerbostadshus i två-fyra våningar, där sex stycken enhetliga hus
på symmetriska tomter har utgjort en enhetlig miljö. Kvarterets
bebyggelse är till sin karaktär förvanskad, men själva strukturen
har bevarats och upplevs sammanhållen. Ett hus har ett tidsautentiskt yttre och de väl tilltagna trädgårdsytorna skapar en utmärkande karaktär. Nordvästra hörnet på kvarteret har en välbevarad
och varsamt renoverad med tidstypiskt yttre. Byggnadsskalan är
sammanhållen och området har en identifierbar färgskala i ljusa
kulörer med fokus på vitt och gult.

Riktlinjer
1. Viktigt att bevara karaktären av bebyggelsen i det nordöstra
hörnet av kvarteret, med bland annat originaldörrar och inslag
av tegel, som har bevarandevärde.
2. Kvarterets bebyggelsestruktur som helhet har bevarandevärde, däremot har varje byggnad var för sig inget särskilt
värde utifrån kulturhistoriskt perspektiv. Om bebyggelsestrukturen består bör de öppna gårdarna bevaras.
Se även sidan 16 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Ett centrumkvarter, avgräns at av Värendsgatan -Allbogat anVärendspl atsen -Allb otorget .

Entreparti Borgmästeren 1:1, riktlinje 1 .
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Karaktärsdrag

3. Kvarteret Rådmannen

Kvarterets nordvästra hörn är en rest från ortens tidiga historia
och har bibehållen ursprungskaraktär. Tillsammans med trädgården och den samlade gårdsbebyggelsen finns en synnerligen
autentisk sekelskiftesmiljö. Storgatan 15E har en originell utformning präglad av nyklassicistiska stildrag. Innergårdarna har sammanhängande brandväggar av tegel. Byggnadshöjden är sammanhållen och området har en identifierbar färgskala i ljusa kulörer med fokus på gult.

Riktlinjer
1. Entré och fasad vid Storgatan 15E har högt bevarandevärde.
Formspråket samt färgsättning är närmast unik i centrum och
då fasaden samtidigt är välbevarad skapas ett högt kulturhistoriskt värde.
2. Kvarterets nordvästra del har högt bevarandevärde och den
ljusa färgskalan med fokus på gult och tegelröda pannor ska
därför bestå.
Se även sidan 20 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Ett centrumkvarter, avgräns at av Värendsgatan -Storgaten-TorggatanCentralgata n.

Fasad Rådmannen 10:1 , rikt linje 1.
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Rådmannen 11:1, riktlinje 2 .
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Karaktärsdrag

4. Kvarteret Beväringen

Samlade trevåningslängor i en välavgränsad U-form med innegårdens öppning mot sydväst. Beväringen 15 i Hörnet Smålandsgatan-Storgatan består av ett flerbostadshus i tidstypisk 1960talskaraktär med massiva murverk och sinnrika balkong- och
fönsterlösningar samt med elegant entré. Entrépartiet till Beväringen 10 bär höga estetiska och kvalitativa värden. Området har
en identifierbar färgskala i ljusa kulörer med fokus på gult och
rosa toner.
Markerade byggnader har i huvudsak bibehållit sin ursprungliga
karaktär och utgör därmed särskilt viktiga inslag i kvartersmiljön.

Riktlinjer
1.
2.

För Beväringen 10 är det främst bottenvåningens speciella
fasadbeklädnad som utmärker sig vilken bör bevaras.
Byggnaden vid Beväringen 15 är representativ för kvalitativ
modernism och har kulturhistoriska värden som bör bevaras.

Se även sidan 25 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Ett centrumkvarter, avgräns at av Värendsgatan -Storgaten-Central gatanSmåla ndsgata n.
Fasad Beväringen 10 .
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Fasad Beväringen 15.
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Karaktärsdrag

5. Kvarteret Bryggaren

Blandning av hus från skilda epoker och stilar, men en variation
av byggnader med respektive välbevarade stilideal som tillsammans skapar en attraktion. Hörnet JärnvägsgatanJärnvägsparken har elegant och sinnrik arkitektur, med speciell
exteriör karaktär i påkostat tegel. De båda gårdsmiljöerna längsmed Storgatan är präglade av dåtidens snickarglädje och fastigheterna innehar stilfulla ekonomibyggnader. Trädgårdarna utmed
Storgatan är av stort värde som ett sammanhängande grönstråk.
Våningshöjden är sammanhållen och området har en identifierbar
färgskala i ljusa kulörer med fokus på vitt, grått, beige och gult.

Riktlinjer
1. De två äldre bostadshusen i den västra delen av kvarteret har
fasader med mycket viktiga karaktärsdrag som ska bestå.
2. Byggnaden i hörnet Järnvägsgatan/Torggatan har bibehållit sin
ursprungliga 50-talskaraktär vilken bör bevaras.
3. Byggnaden har välbevarade fasader som bör behandlas varsamt.
Se även sidan 30 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Ett centrumkvarter, avg räns at av Järnvägsgatan -StorgatenJärnvägspa rken-Pa rkgata n.

Fasad, riktlinje 1.
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Fasad, riktlinje 2.
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Karaktärsdrag

6. Kvarteret Uttern

Kvarteret innehar stor arkitektonisk bredd med ett flertal byggnader med ursprunglig karaktär och stora bevarandevärden. Flera
byggnader har stark anknytning till framväxten av Alvesta stationssamhälle och flera sekelskifteshus från sent 1800- och tidigt
1900-tal uppvisar ståtlig högreståndskaraktär.

Riktlinjer
1. Byggnaderna innehar stora arkitektoniska värden. De uppvisar
i mångt ursprunglig karaktär och ska därmed bestå.
2. Byggnaderna har koppling till Alvesta stationssamhälle och är
av värde för kvarteret och bör därmed bevaras.
3. Miljön består av karaktärsskapande stödmur med höga miljömässiga värden och byggnad med stark koppling till Alvesta
stationssamhälle som bidrar till avgränsning för kvarteret Uttern. Miljön bör bevaras.
Se även sidan 40 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Ett centrumkvarter, avgräns at av Storgaten-Lillsjögatan-Centralplan.

Stödmur och byggnad med s tark koppling till Alvesta stationssamhälle.
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Villa med väl bevarad karakt är , riktlinje 1 .

1920 -talsvilla med välbevarad klassicistisk stil , riktlinje 1 .

Affärshus vid Centralpl an , ri ktlinje 2 .

Flerbostadshus med välbevarad utformning , riktlinj e 1 .
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Karaktärsdrag

7. Bostadsområdet Påvelsgård

Den blomformade stadsplanen ger i sig ett karaktärsdrag och
skapar förutsättningar för hur bebyggelsen placeras. Successiv
utbyggnad (ca 15 år) har medfört en variation i småhusbeståndet.
Södra Påvelsgård består av friliggande villor och kedjehus som till
del har synnerligen effektfull upprepning. Norra Påvelsgård (ringarna) består i inre ringarna av kedjehus, parhus eller friliggande
villor i samma stil, medan ytterringarna är mer varierade. Grundstrukturen är bevarad, även om enskilda hus omdanats. Byggnadsskalan är sammanhållen. Området har en identifierbar
färgskala med fokus på gula, röda, ljusgråa och grågröna träfasader och tegel och vit mexisten samt tak i mörka betongpannor i
svart och brunt.

Riktlinjer
1, 2 och 3.
Bebyggelsestrukturen med blomformad stadsplan är närmast
unik och har därmed högt bevarandevärde. Därmed är även
grönstrukturen som omsluter och innesluts i kvarterens öglor
och ringar av värde att bevara. Upprepningar som finns i kvarteren vad gäller fasadmaterial, färgsättning och takutformning
är av stor vikt att bevara.
2. Bebyggelsekaraktär med högt bevarandevärde finns utmed
Ryttarvägen och Åkarvägen genom sina upprepande karaktärsdrag vilka ska bestå.
3. Värde finns även i villabebyggelse utmed Kuskvägen som har
stor arkitektonisk bredd, bebyggelsen bör därmed behandlas
varsamt.
Ett bostadsområ de i tätorte n s nordvästra del, mellan Sköldstavägen och
Värna movä gen.

Se även sidan 46 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.
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Upp rep ning ar fasad, Ryttarv ägen.

Upprepningar fasad, Ryttarv ägen år 2006 .

Upp rep ning ar fasad, Åkarvä gen.

Parkmiljöer, flygfoto från år 1999 .
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Karaktärsdrag

8. Bostadsområdet Hamrarna

Ett väl avgränsat område med enhetlig småhusbebyggelse. Området har identifierbar färgskala med fokus på tegelrött och ljusa
kulörer på trä, puts och skivmaterial. Småhus med tidstypiska och
välbevarade fasader utmärker sig.

Riktlinjer
1. Området är ett värdefullt grönområde/rekreationsområde, vilket
är viktigt för upplevelsen av bostadsområdet och bör därför
bevaras. Förtätning inom området är därmed olämpligt.
2. Enskilda byggnader inom bebyggelsegruppen bör behandlas
varsamt då de uppvisar en något större bredd i utformning och
detaljrikedom jämfört med övriga Hamrarna samt innehar tidstypiska och välbevarade fasader.
Se även sidan 51 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Ett bostadsområ de i tätorte n s södra del, väster om väg 126 och söder om
järnväg en Kust -till-kustban a n.

Karaktären längs Ri ngvägen .

Parkmiljö.
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Karaktärsdrag

9. Bostadsområdet Rönnedal

Ett väl avgränsat flerbostadshusområde i sammanhållen skala,
planerat enligt SCAFT-modellen med tydligt separerade trafikslag.
Området består av tre byggnadstyper med särskilda värden i sina
modernistiska former och placeringar. Bebyggelsestrukturen med
de öppna gröna ytorna är välbevarad.

Riktlinjer
1. Punkthusen med dess skala och form representerar modernism av hög arkitektonisk kvalitet. Bebyggelsen har ett kulturhistoriskt värde och bör därför bevaras.
2. Grönytan bör bevaras då det gör området lättöverskådligt och
utgör ett bevarat och viktigt karaktärsdrag från tiden då storskalig bebyggelse uppfördes med grannskapstanken under
1950-talet och fram till 1965.
1 och 2.
Eventuell förtätning ska ske genom bevarande av befintlig
struktur och genom bevarande av den större gröna ytan.
Se även sidan 56 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Ett bostadsområ de i tätorte n s västra del, söder om Värnamovägen .

Byggnadsskala.
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Parkmiljön.
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Karaktärsdrag

10. Bostadsområdet Västra Rönnedal

Väl avgränsat och välplanerat enhetligt småhusområde. Till stor
del identifierbar färgskala med mörka tak. Ett enhetligt och tidstypiskt kvarter med rad- och kedjehus från början av 1990-talet utmärker sig särskilt.

Riktlinjer
1. Grönytan avskiljer tydligt de olika kvarteren och bebyggelsetyperna och är därmed viktig att bevara. Förtätning är därmed
inte lämpligt inom området.
2. Bebyggelsens enhetliga karaktär vad gäller fasadmaterial,
färgsättning och takutformning bör värnas. Förändringar bör
ske varsamt.
Se även sidan 126 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Ett bostadsområ de i tätorte n s västra del, söder om Värnamovägen samt
norr och öster o m Fab rik sgatan.
Enhetlig karaktär på rad- oc h kedjehus i kv arteret Fiol en .
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Karaktärsdrag

11. Bostadsområdet Eklövet, Björklövet, Bäckgatan

Ett variationsrikt område som uppvisar stor bredd och med särpräglade flerbostadshus innefattande en välbevarad stor grönyta
som innergård. Särskilt de eklövsformade husen är utmärkande i
området. De omgärdande lamellhusens skala ger innegården en
särskild karaktär. I det omkringliggande småhusbeståndet finns
äldre uthus med särskild utformning.

Riktlinjer
1. Punkthusen med dess skala och form representerar modernism av hög arkitektonisk kvalitet. Bebyggelsen har ett kulturhistoriskt värde och bör därför bevaras.
2. Lamellhusens skala bör bevaras.
3. Förtätning inom området bör ske varsamt så grönytans karaktär i området värnas. Eventuell ny bebyggelses placering och
utformning bör ge en känsla av hus i park med öppna parkrum.
Se även sidan 60 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.
Ett bostadsområ de i centru ms västra del, söder om Värnamovägen .

Skala eklövshus .

Lamellhusen mot gata.

Parken.

23

Lamellhusen mot park .
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Karaktärsdrag

12. Bostadsområdet Villandsfarm, Trädgårdsgatan

Ett stort område med betydande variation i arkitektur och byggnadsanvändning, mellan verksamheter och bostäder. Strukturen
har förändrats över tid och ger ett varierat intryck, men innehar
särpräglade och välbevarade byggnader från olika tidsepoker.

Riktlinjer
1. Byggnaderna har välbevarade karaktärer från tiden då de uppfördes, vilka ska bestå.
2. Punkthuset är originellt utformat med bevarad modernistisk
karaktär, även om färgsättningen inte är original. Byggnadens
modernistiska karaktär bör bevaras.
3. I kvarteret Hjorten finns ett flerfamiljshus med välbevarade
fasader som bör behandlas varsamt.
Se även sidan 67 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Ett bostadsområ de i centru ms norra d el, öster om Allbogatan och norr om
Värna movö gen.

Fasad riktlinje 1.
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Fasad riktlinje 1 .

Fasad riktlinje 1 .

Stjärnhuset, flygfoto år 2 00 6 , riktlinje 3 .

Flerfamiljshus i kvarteret Hj orten , riktlinje 2.
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Karaktärsdrag

13. Bostadsområde vid Sköldstavägen

Ett område med variation i bostadsbeståndet och med välbevarad
bebyggelse från olika tidsepoker. Området upplevs uppdelat av
Värnamovägen. Enskilda byggnader har stora arkitektoniska värden, bland annat med välbevarade tidstypiska och särpräglade
uttryck.

Riktlinjer
1. Hagaparken är ett viktigt grönområde som ska bestå.
2. Byggnaderna är intressanta ur arkitektur- och kulturhistoriskt
perspektiv då de har välbevarad karaktär och är goda representanter för tiden för deras tillkomst. Bebyggelsekaraktären
bör därmed bevaras.
3. Bebyggelsens ”funkiskaraktär” med ljus men varierad färgsättning är karaktärsdrag som bör bevaras.
4. Bebyggelsen har högt kulturhistoriskt värde genom sin intressanta modernistiska arkitektur och bör bevaras. Särskilt intressant är Gamen 2, vilken Claes Knutson ritade åt sig själv 1956.
Villan var vid uppförandet banbrytande modern och bör ses
som en modernistisk arkitekturpärla.
5. Bebyggelsegruppen med egnahemsbebyggelse har välbevarad karaktär och förändring bör ske varsamt.
Se även sidan 75 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Ett bostadsområ de i tätorte n s nordvästra del, norr och söder om Värnam o vägen.

Kedjehus ut med Sköldstavägen med funkiskaraktär .
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Kedjehus ut med Ko rpg atan med väl bevarad karaktär.

Villa utmed Sköldstavägen .

Gamen 2, ritat av Cla es Knutsson . Foto: Kulturparken S mål and.

Egnahemsbebyggelse med välbevarad karaktär.
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Karaktärsdrag

14. Bostadsområdet Blädingevägen

Området har en ovanlig men välstrukturerad byggnadsplacering
längs med Blädingevägen. Strukturen är välbevarad och enskilda
hus innehar även vissa tidstypiska detaljer. Området har en enhetlig byggnadsskala och en identifierbar färgskala med ljus puts
på ursprungliga fasader.

Riktlinjer
1. Kvarterets bebyggelsestruktur som helhet har bevarandevärde, däremot har varje byggnad var för sig inget särskilt
värde utifrån kulturhistoriskt perspektiv.
Se även sidan 82 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Särpräglad bebyggelsestruktur utmed Blädi ngevägen .
Ett bostadsområ de i centru ms södra del, utmed Blädi ngevägen .
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Karaktärsdrag

15. Bostadsområdet Gröna gatan, Hjortsbergavägen

Området består av rad- och flerbostadshus samt vissa enbostadshus, varvat i variation av skala och utformning men inom
kvarteren finns stor enhetlighet. Tidstypiska detaljer såsom anpassning till topografin är tydligt inslag. Radhusen längs med
Gröna gatan och Hjortsbergavägen är välplanerade och har höga
värden bevarade. Hela området har en identifierbar utformning
med rött eller gult tegel och med ljusa putsytor.

Riktlinjer
1. Bebyggelsen är utmärkande genom sin placering i landskapet,
sin 1950-talsarkitektur samt typiska ”Claes Knutson-detaljer” i
form av vitputsade murverk med utstickande oputsade stenar.
Bebyggelsen har högt bevarandevärde och ska därför bestå.
2. Bebyggelsen utmärker sig i huskropparnas placering i förhållande till varandra och balkongernas utformning med kontrasterande detaljer (av Claes Knutson). Byggnadernas fasader
bör bevaras. Förtätning bör inte tillåtas.
3. Bebyggelsen är mycket välbevarad från tiden för uppförandet
och uppvisar stora kvaliteter i detaljer och material. Bebyggelsekaraktären bör därmed bevaras.
4. Grönytan är viktig för områdes helhet samt för avgränsning
mot andra områden och bör därmed bevaras.

Ett bostadsområ de i centru ms västra del, väster om Sköldstavägen .

Se även sidan 86 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Kvarteret Falken, Gröna gatan .
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Byggnadsdetalj er, kvarteret Falken .

Grönytan (T ingsbacken -Smedsgård).

Byggnadsdetalj er, kvarteret Bågen .

Byggnadsdetalj er, kvarteret Löparen .
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Karaktärsdrag

16. Bostadsområdet Länsmansbacken

Området består av flera kvarter från olika tidsepoker och med
mycket varierad utformning. Enstaka villor och några bebyggelsegrupper är välbevarade med genomtänkt bebyggelsestruktur och
tidstypiska detaljer. Området närmast järnvägen har flera tidstypiska stora villor från förra sekelskiftet. Närheten till Aringsås (Alvesta) kyrka samt flertalet rösen är särskilt karaktärsskapande.

Riktlinjer
1. Området utgörs av villabebyggelse från sekelskiftet 1900 fram
till ca 1930. Bebyggelsen har både höga kulturhistoriska värden och är tydligt miljöskapande och därmed ska områdets
struktur och bebyggelsens karaktär bestå.
2. Grönområdet utgörs av en viktig avgränsning mot bebyggelsen
och bör bevaras. Förtätning är därmed inte lämpligt inom området.
3. Bebyggelsens enhetliga karaktär vad gäller fasadmaterial,
färgsättning och takutformning bör bevaras.
4. Bebyggelsen knyter an till tidsperioden innan Alvesta blev stationssamhälle och bör bevaras.
5. Bebyggelse med utmärkande arkitektur där förändring bör ske
varsamt.
Se även sidan 91 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Ett bostadsområ de i tätorte n s östra del, öster om järnvägen Kust -tillkustbanan.
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Karaktäre n längs Högåsväge n.

Karaktären längs Högåsvägen.

Karaktäre n längs Källstigen .
Bevarad agrar bebyggelse .
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Karaktärsdrag

17. Bostadsområdet Sjölyckan, Engagatan

Småhusområde där norra delen har flera tidstypiska stora villor
från förra sekelskiftet, som samspelar med området tvärs över
järnvägen. Totalt innehåller området en stor variation i utformning
och storlek. Längst söderut finns även en stor välbevarad villa.

Riktlinjer
1. Sekelskiftsvillorna har höga kulturhistoriska värden kopplat till
Alvesta som stationssamhälle. Områdets struktur och bebyggelsens karaktär ska bestå.
2. Byggnaden har en utmärkande och pampig karaktär vilken bör
värnas. Förändring bör därmed ske varsamt.
Se även sidan 98 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Ett bostadsområ de i tätorte n s östra del, utmed Växjövägen, väster om
järnväg en Kust -till-kustban a n.

Karaktären längs Engagatan .
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Karaktärsdrag

18. Bostadsområdet Aringsberg, Blommagård

Varierat bostadsområde med såväl stora villor från förra sekelskiftet och välplanerade flerbostadshus och småhus från senare hälften av seklet samt nybyggda små och flerbostadshus. Bebyggelsen har enskilda tidstypiska drag, men små sammanhang sinsemellan. Vissa utpräglade och karaktärsskapande småhus samt ett
sammanhängande utbyggt kvarter innehar vissa kulturhistoriska
värden.

Riktlinjer
1. Bebyggelsen knyter an till tidsperioden innan Alvesta blev stationssamhälle. Områdets karaktär och struktur ska bestå.
2. Äldre bebyggelse som delvis har genomgått förvanskande förändringar men som fortfarande har en bevarad karaktär samt
höga miljömässiga värden genom stora lummiga trädgårdar
som ramar in de tätbebyggda radhusområdena. Bebyggelsestrukturen bör bevaras.
3. Representativ 80-talsbebyggelse vars karaktär bör värnas om.
Förändring bör därmed ske varsamt.

Ett bostadsområ de i tätorte n s sydöstra del, öster om järnvägen Kust -tillkustbanan.

Se även sidan 103 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Äldre gårdshuset .
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Karaktären längs Aringsåsvägen.
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Karaktärsdrag

19. Bostadsområdet Lunnagård, Aringsås

Ett småhusområde med sammanhängande byggnadsskala och i
stort enhetligt framväxta kvarter. Enskilda byggnader visar på en
rest från jordbrukstiden fram till mitten av förra seklet. Flera karaktärsskapande grönområden representerar planeringsidealet för
områdets utbyggnad. I stora delar finns en identifierbar mörk
färgskala på taken.

Riktlinjer
1. Bebyggelsen knyter an till tidsperioden innan Alvesta blev stationssamhälle. Områdets karaktär och struktur ska bestå.
2. Området består av intressant och representativ arkitektur från
tiden för deras uppförande. Flera byggnader är välbevarade
och stora delar av området uppvisar en bevarad 1970talskaraktär. Bebyggelsekaraktären inom områdena bör värnas
om och förändring bör därmed ske varsamt.
3. Bebyggelsens enhetliga karaktär vad gäller fasadmaterial,
färgsättning och takutformning bör bevaras.
4. Grönområdena är viktiga att bevara i det annars tätbebyggda
bostadsområdet. Förtätning inom områdena är därmed inte
lämpligt.

Ett bostadsområ de i tätorte n s nordöstra d el .

Se även sidan 108 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.
Karaktären längs Aspelundsvägen .
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Västra Lunn agå rd 16 , riktlinje 1.

Karaktären längs Ekelundsvägen .

Parkstråk Spåningslan daväg en /Hög alu ndsvägen .

Radhus längs Högalundsvägen .
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Karaktärsdrag

20. Bostadsområdet Prästgårdsområdet och
Lekarydsvägen

Området är till del fokuserat på den tidiga utbyggnaden längs
Lekarydsvägen och till del kompletterande storskalig småhusbebyggelse i kvarter. Längs med Lekarydsvägen finns flera tidstypiska byggnader från förra sekelskiftet med bevarade utformning
och tidstypiska detaljer. Småhuskvarteren har enhetlig skala och
karaktär, men med varierad utformning. Den äldre bevarade bebyggelsen innehar i några avseenden stora värden i struktur och
utformning. Det karaktärsskapande öppna området runt gamla
prästgården är värdefullt.

Riktlinjer
1. Grönområdena bidrar till siktlinjer och delar av Prästgårdsområdet från Alvesta kyrka och övrig bebyggelse. Områdena ska
bestå och förtätning är därmed inte lämpligt.
2. Delar av bebyggelsen har genomgått förvanskade förändringar, men har miljöskapande värden och vars struktur bör bestå.
De byggnader som genomgått få förändringar har höga arkitektoniska värden och vars bebyggelsekaraktär bör bevaras.
Se även sidan 116 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Ett bostadsområ de i tätorte n s nordöstra d el, öster om järnvägen Södra
stamban an.
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Karaktäre n längs Leka rydsvägen S .

Parkstråk Prästgårdsområdet .

Karaktäre n längs Leka rydsvägen N.

Gårds miljö Lekarydsvägen .
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Karaktärsdrag

21. Bostadsområdet Timmervägen

Variationsrikt område med blandad bebyggelse och flera markanvändningar. Särpräglade byggnader med stora värden och närhet
till stora parkområden ger området en särskild karaktär. Flera
äldre byggnader längs med Växjö- och Lekarydsvägen innehar
stora värden. Senare utbyggt småhuskvarter på gamla sågverkstomten innehar flera tidstypiska byggnader.

Riktlinjer
1. Byggnaden är ur ett kulturhistoriskt perspektiv mycket intressant genom sin arkitektur. Den har högt bevarandevärde och
ska därmed bestå.
2. Sjöparken är ett värdefullt grönstråk som ramar in bebyggelsen
och ska bestå. Förtätning inom parken är därmed inte lämpligt.
3. Byggnaderna är ur ett kulturhistoriskt perspektiv intressanta
genom sin arkitektur och deras bebyggelsekaraktär bör därmed bevaras.
Se även sidan 130 i Smålands museums rapport 2017:12 ”Karaktärisering av bebyggelse i Alvesta tätort”.

Ett bostadsområ de i centru ms östra del, öster om järnvägen Södra sta mbana n och söder om j ärnvä g en Kust -till-kustbanan.

Fasad, kvarteret Spinnaren .

39

Kärleksbron, Sjöparken .
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KONSEKVENSER
Riktlinjer är vägledande; men viktiga för den fortlöpande myndighetsutövningen inom PBL-området.
Om riktlinjerna följs kan stora kulturmiljövärden bevaras och förstärkas, vilket kan leda till mer karaktärsrika bostadsmiljöer och
ökade fastighetsvärden. Bevarande och utveckling av kulturhistoriskt intressanta byggnader och områden kan även medverka till
att stärka Alvesta tätorts identitet.
Riktlinjerna kan möjliggöra förutsägbarhet inom lovgivning och
förekomma svåra bedömningsutmaningar inom lovgivningsärenden.
Riktlinjerna kan, om de följs, skapa begränsning i föränderligheten
inom utpekade områden/fastigheter. Men upprätthållande och
förädlande av identifierade arkitektoniska och kulturhistoriska värden ska inte medföra negativa ekonomiska konsekvenser för enskilda.
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