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Inledning
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne har av Magnus Nilsson, Jernhusen, fått i uppdrag att göra ett underlag inför detaljplan rörande del av fastigheten
Kristianstad 4:47. Av förfrågningsunderlaget framgår att en ny detaljplan skall upprättas med avsikten att planlägga för ett nytt rättscentrum. Regionmuseets underlag
avser att tydliggöra bebyggelsens kulturhistoriska värden samt ge riktlinjer kring
skydd för byggnader i detaljplan. Härtill har en exteriör fotodokumentation gjorts
i enlighet med en av Kristianstad kommun framtagen dokumentationsmall.
Förutsättningar

Tullkammaren och godsstationen ingår i Kristianstads järnvägsmiljö vilken av
Riksantikvarieämbetet förklarats vara välbevarad, unik och mycket sällsynt i Sverige. Miljön är autentisk och förmedlar på ett pedagogiskt tydligt sätt en levande
bild av en järnvägsmiljö från sekelskiftet 1800-1900 vilket framgår av stationshusets
byggnadsminnesförklaring. Dessutom framgår att det stora antalet bevarade byggnader med anknytning till järnvägen är unikt. De enskilda byggnaderna inom området tillhör ett sammanhang och dess historia är tätt sammanflätad med övriga
byggnader inom järnvägsmiljön.
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Metod

Arbetet har omfattat inläsning av relevant material och besök på plats där byggnaderna fotograferats exteriört. Rapporten inleds med en redogörelse för den historiska kontext byggnaderna tillkommit i. Därefter redogörs för byggnadernas kulturhistoriska värde följt av förslag på planbestämmelser. Efterforskningar kring de
aktuella byggnadernas historia har gett mycket lite information. Det historiska
material som gått att få fram är kartor samt en artikel knuten till tullkammaren.

Karta från Kristianstad kommun som visar området som omfattas av detaljplanen.
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Häradsekonomiska kartan från 1926-34 där de äldsta byggnaderna inom aktuellt område har
markerats och namngetts. Karta från Kristianstad kommun.
Kortfattad historik

De åtta byggnaderna inom området utgörs till största delen av trä- och tegelbyggnader från 1900-talets första del samt mitt. En av de äldsta kartorna över området
som avbildar byggnaderna är häradsekonomiska kartan från 1926-34, vilken kan
ses här ovan. Inom aktuellt område återfinns tullkammare med packhus samt godsstation med godsmagasin. Övrig bebyggelse har tillkommit efter 1900-talets mitt.
Järnvägsspår löper norrifrån fram till tullkammaren medan ett annat spår slutar
strax söder om godsmagasinet. Utmed den sydöstra sidan av tullkammaren ses en
grön yta vilket skulle kunna vara den trädgård med bland annat många vinbärsbuskar som anlades av den förste tulluppsyningsmannen.
Kristianstads tullkammare låg i Åhus i anslutning till hamnen. Sedan godset
lossats och förtullats kunde det transporteras med pråm längs Helge å upp till Kristianstad. Vattenleden fick så småningom konkurrens från järnvägen som ett snabbbare transportalternativ. Den successiva utbyggnaden av järnvägsnätet innebar
ökade landtransporter och godset behövde inte längre ta vägen till Kristianstad via
Åhus hamn. Sedan Kristianstad öppnats upp för godstransporter av varor både
land- och sjövägen tillkom ett intresse av att anordna ytterligare en tullkammare.
Enligt stadsfullmäktiges protokoll från 1912 ansökte staden detta år om att få inrätta en tullkammare. Från länsstyrelsen vidarebefordrades frågan till Generaltullstyrelsen som följande år gav Kristianstad tillstånd till tullbehandling av varor ifrån
utlandet. En byggnad som rymde både tull och packhuslager uppfördes 1917. Tullkammaren fungerade som ett kontor för förtullning av varor och förestods av en
tullförvaltare med ansvar för bland annat tullnärer och skrivare. Verksamheten vid
tullkammaren var av intresse för staden Kristianstad då den medförde intäkter i
8
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form av så kallad tolagsersättning. Denna ersättning utgjordes av en särskild procentsats på årets tullavgifter som tagits ut vid tullkammaren.
Tullkammaren med packhus ritades av den dåvarande stadsarkitekten PL Håkansson år 1916. Han hade då varit verksam som stadsarkitekt i staden sedan 1911.
Håkanssons, av samtiden, mest uppmärksammade byggnad ritades under hans
första tid som stadsarkitekt, Tekniska skolan med museum. Bland hans produktion
märks också villorna samt tillbyggnaden av Kristianstads stationsbyggnad uppförd
samma år som tullkammaren.

Ekonomiska kartan från 1972. Här avbildas ytterligare två byggnader, se vita markeringar.
En mindre tillbyggnad i direkt anslutning till godsmagasinets norra gavel samt en ny byggnad
placerad utmed Vattentornsvägen. Karta hämtad från historiska kartor på Lantmäteriets websida.
Sydost om tullkammaren ligger godsstationen som omfattade ett expeditionshus
samt godsmagasin, här kallat det västra magasinet. Parallellt med det senare ligger
ytterligare ett magasin från samma tid, kallat det östra magasinet. Av tillgängligt
kartmaterial går en förändring av bebyggelsen först att utläsa på 1972 års ekonomiska karta vilken kan ses här ovan. Vid denna tid har ytterligare två byggnader
tillkommit. En mindre tillbyggnad invid det västra godsmagasinet samt en större
byggnad med kortsidan utmed Vattentornsvägen. Mellan denna byggnad och det
östra godsmagasinet syns en långsmal vit yta. Den motsvaras idag av en övertäckt
lastkaj.

9

Kristianstad 4:47

Kort byggnadsbeskrivning
Tullkammare med packhus

1910-talets arkitekturideal präglades av nationalromantiska strömningar vilket avspeglar sig i tullkammarens och packhusets exteriör (i fotodokumentationen benämns de byggnad A respektive B, se bilder nästa sida). De är uppförda i tegel
ovanpå en sockel av granit. Uppdelningen i två byggnadskroppar artikuleras bland
annat av en skillnad i takfotens höjd, mellan fönstrens form, entrépartiernas utformning och de krönande ventilationshuvarna. Tullkammarens huvudport med
överljus sitter centrerad och djupt indragen i fasaden. Den brunmålade pardörren
har glasrutor upptill vilka är försedda med järngaller. Ovan denna står KUNGL
TULLKAMMARE murat i tegel. Korspostfönstren är vitmålade och har fyra fönsterbågar, de nedre har sex rutor per båge och de övre fyra. De rödmålade fönsterblecken i plåt är dekorativt utformade, liknande ett rundat tandsnitt. Entrén till
packhuset ligger i liv med fasaden och nås via en trapp och mindre lastkaj i huggen
natursten. Fundamentet till trapp och kaj är utfört likt sockeln i övrigt. Dubbelporten är brunmålad och klädd med stående smal fasspontpanel. Den nedre delen av
porten flankeras av en utsmyckning i huggen granit, upp till ungefär halva portens
höjd. Kajen och porten täcks av ett skärmtak som vilar på kontursågade och brunmålade konsoler. På baksidan av byggnaden finns en port med motsvarande utseende, som vetter ut mot en betydligt större lastkaj med anslutande järnvägsspår.
Packhusets tätspröjsade och vitmålade korspostfönster har ytterligare två fönsterbågar vilket ger dem en nästintill kvadratisk form. Invändigt är fönstren försedda
med järngaller.
På övervåningen av tullkammaren inrymdes en tvårumslägenhet som var avsedd för tulluppsyningsmannen med familj. På nedervåningen fanns själva tullkammaren med mottagningsdisk tillsammans med två skilda utrymmen för personalen;
ett större rum för föreståndaren och ett betydligt mindre för tjänstemännen. Härutöver fanns vaktrum, transitorum samt ett provrum/laboratorium. Dikt an tullkammaren låg tullmagasinet/packhuset och nederlagsmagasinet (tullförrådet). Fönstren i dessa utrymmen var försedda med järngaller.
Tullkammaren stängdes vid årsskiftet 1991/92.
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1. Sydvästra och sydöstra fasaderna, 2. Sydöstra fasaden, 3. Sydöstra fasaden, 4. Nordöstra och nordvästra fasaderna, 5.
Nordvästra fasaden, 6. Spröjsat fönster och utsmyckat fönsterbleck, 7. Entréport till tullkammare, 8. Överljus ovan entré
till tullkammare, 9. Entréparti till packhuslager, 10. Skärmtak ovan entré till packhuslager med profilerade konsoler, 11.
Naturstensgrund med ett avjämnande stående rullskift i tegel, 12. Mönstermurning invid takfoten, 13. Mönstermurning i
gavelparti, 14. Natursten i dörromfattning till packhuslager, 15. Konstfullt utformat dragjärn, 16. Ventilationshuv med
utsmyckning i smidesjärn, 17. Ventilationshuv med utsmyckning i smidesjärn föreställande tre kronor.
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Godsstation

Godsstationens expeditionsdel (i fotodokumentationen benämnd B) utgörs av en
panelklädd och rödmålad byggnad under pappklätt valmat sadeltak. Den ligger
med långsidan längs med Skjutsstallavägen. Centralt på den södra fasaden finns
huvudingången i form av en slät, vitmålad dörr under ett överljus bestående av tre
ospröjsade fönster. Entrén ramas in av vitmålade och panelklädda pelare vilka bär
upp ett sadeltak. Fasadens fönster finns i två olika utföranden. Väster om entrépartiet sitter korspostfönster med ospröjsade lufter och på den östra sidan av entrén
sitter tvålufters ospröjsade fönster. Fönster liksom foder är vitmålade. Norr om
expeditionsbyggnaden ligger ett godsmagasin (i fotodokumentationen benämnd
byggnad C), på ömse sidor omgivet av lastkajer. Sadeltaket täcks av trapetskorrugerade eternitskivor. Takfoten är kraftigt utskjutande och takfallet täcker på så vis
även in lastkajerna. Byggnaden är klädd med rödmålad liggande panel. Svartmålade
dubbelportar i trä med åtta kvadratiska fyllningar per porthalva.

1. Sydöstra fasaden, 2. Nordvästra fasaden, 3. Nordvästra fasaden, 4. Norra fasaden, 5. Portomfattning,
6. Panelens avslutning nedtill med dropplist.

1. Sydvästra fasaden,
2. Nordvästra fasaden,
3. Sydöstra fasaden,
4. Port,
5. Takstolskonstruktion på
tak över lastbrygga,
6. Fasadens liggande panel,
7. Lastbrygga
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Godsmagasin

Ytterligare ett godsmagasin (i fotodokumentationen benämnd F) ligger parallellt
med godsstationen. Mellan dem finns järnvägsspår, perrong och lastkaj. Byggnaderna är i grunden uppförda på samma sätt, klädda med rödfärgad fjällpanel och
utmed långsidorna sitter dubbelportar i trä med åtta kvadratiska fyllningar per porthalva. Den södra gaveln är klädd med stående locklistpanel. På den södra samt
delar av östra fasaden sitter vitmålade tvålufters ospröjsade fönster. Taket är till
merparten täckt av sinuskorrugerade eternitskivor. Takfallet går ut över lastkajen
utmed den östra sidan av byggnaden.

1. Nordvästra och sydvästra fasaderna, 2. Sydöstra fasaden, 3. Nordöstra och sydöstra fasaderna, 4. Nordöstra och nordvästra
fasaderna, 5. Magasinsport, 6. Portar och lastkaj, 7. Miljöbild, utrymme mellan byggnad C och F.
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Övrig bebyggelse inom området

Under 1900-talets senare hälft har ytterligare fyra byggnader tillkommit inom området. Två av dessa ligger norr om godsstationen och utgörs av två snarlika kvadratiska byggnadskroppar i rött tegel. Den äldsta av dessa (benämnd byggnad D i fotodokumentationen) har ett flackt tak och en plåtsarg som döljer takkonstruktionen vilket är karakteristiskt för byggnader uppförda under 1960-talet. Ospröjsade
enluftsfönster liksom plåtklädda skärmtak ovan dörrarna tillsammans med portarmatur hör också tiden till. Nästa byggnad (benämnd byggnad E i fotodokumentationen) har ett snarlikt utseende. Den största skillnaden ligger i en mer sluten tegelfasad där fönsteröppningarna är mindre.

1. Nordöstra och nordvästra fasaderna, 2. Nordöstra och sydöstra fasaderna

1. Nordvästra och sydvästra fasaderna, 2. Nordöstra och sydöstra fasaderna, 3. Miljöbild utmed perrong och spår
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1. Sydöstra fasaden, 2. Nordvästra fasaden, 3. Lastkaj längs den sydöstra fasaden

1. Sydvästra och sydöstra fasaderna, 2. Nordöstra och sydöstra fasaderna, 3. Miljöbild längs den nordvästra sidan av byggnaden

En gjuten lastkaj med väderskydd i form av en stålkonstruktion täckt av plåt (benämnd byggnad G i fotodokumentationen). Utmed Vattentornsvägen ligger en trevåningsbyggnad med fasadmaterial i kalksandsten (benämnd byggnad H i fotodokumentationen). Det flacka taket döljs av en blå plåtsarg. Den östra fasaden bryts
upp av sammanhängande fönster kombinerade med smala skivor i avvikande fasadmaterial.
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Kartorna visar Kristianstad år 1748 vid högvatten respektive lågvatten. Tvärkanalen syns som
ett blått band tvärs igenom staden. Ur ett fortifikatoriskt perspektiv blir valet av stadens placering
förståelig liksom den begränsning vallar och försvarsanläggningar utgjorde när staden gick in i ett
nytt skede och växte. Kartor hämtade från Kristianstad kommuns hemsida.

Kulturhistoriskt sammanhang

Den äldsta bebyggelsen inom aktuellt område uppfördes i spåren efter 1800-talets
stora omdaningar av både Kristianstad, och landet i stort. Kristianstad var dessförinnan en sluten militärstad som under loppet av 1800-talet öppnades upp, växte
och diversifierades. Härigenom förändrades stadsbilden och en ny skala bland de
representativa byggnaderna tillkom. För transport och handel hade Helge å fram
tills nu varit en viktig del. Båtar hade kunnat gå ända in i staden genom tvärkanalen.
16
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Under samma tidsperiod som Kristianstad växte ur sin tidigare stadsform så tappade också Helge å i betydelse som transportled. I enlighet med nya stadsplaneideal
ersattes kanalen av en boulevard. I dess ställe kom järnvägen med nya transportmöjligheter. De första normalspåriga järnvägarna för trafik i Sverige öppnades
1856. Vid sidan av statens anläggande så byggdes på enskilt initiativ många järnvägslinjer i landet. Intressenterna bakom skiftade, dock kom köpmansklassen att, i
egenskap av lokalpolitiska makthavare, bli viktigast för anläggandet av de skånska
privatjärnvägarna. Sträckan Kristianstad – Hässleholm var Kristianstads första
järnväg (C H J). Genom invigningen av denna, år 1865, anslöts staden till stambanan och efterhand tillkom ytterligare sex linjer.
Genom en bibehållen rik stationsmiljö visas olika stadier i järnvägens utveckling från ånglok till elektriska lok. Byggnaderna representerar också skilda servicefunktioner för driften på sträckan och den stora personalstyrka som var knuten till
verksamheten.
Under den tidsperiod som de äldsta byggnaderna inom området uppfördes
präglades samtiden av nationalromantiska strömningar. Inom byggnadskonsten
tog detta sig uttryck i tegelfasader med mönstermurade detaljer, granitsocklar, omfattningar i huggen natursten, tätspröjsade fönster och smidesjärn. I tullkammaren
använder också den dåvarande stadsarkitekten, P L Håkansson, sig av material som
både är utmärkande för tidsperioden och för arkitekten själv. I byggnadens gestaltning och arkitektoniska uttryck syns en omsorg om detaljer i till exempel naturstenens bearbetning, mönstermurade partier av fasaden samt användandet av dekorativa järndetaljer. Det senare var ett utmärkande drag hos arkitekten som hade ett
stort intresse för sten- och smidesjärnarbeten. Godsstationen visar på ett annat
tidstypiskt utseende. Träpanelade fasader kunde vara målade med röd slamfärg med
vitmålade fönster, dörrar och omfattningar.
Användandet av gedigna byggnadsmaterial tillsammans med formgivningen
blir vid en jämförelse med omgivande godsstation också ett uttryck för tullkammarens status som en av stadens representativa byggnader. Denna massiva byggnadskropp står i kontrast till övriga magasinsbyggnader vilka vanligen uppfördes i en
lättare byggnadskonstruktion som exempelvis en panelklädd regelkonstruktion.
Byggnadskropparnas olika funktioner återges i exteriören. Hos tullkammaren
är uppdelningen av byggnaden i en magasins-, respektive administrativ del tydlig.
Den senare har ett mer representativt uttryck och en något lättare gestaltning genom arkitektoniska grepp som högre takfot, frontespis och höga rektangulära
dörr- och fönsteröppningar. Tullmagasinet har istället lägre takfot, ett neddraget
verandatak samt dörr- och fönsteröppningar som betonar den kvadratiska formen.
De gallerförsedda fönstren förstärker ytterligare intrycket av en mer sluten byggnadskropp.
17
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Godsstationen är likaså uppdelad mellan en administrativ expeditionsdel samt en
upplagsdel. Byggnadskropparnas placering i förhållande till varandra; expeditionen
längs med gatan och, halvt dolt där bakom, magasinet. Den inbördes rangordningen mellan byggnaderna förstärks av de skilda byggnadsteknikerna tillsammans
med byggnadsdetaljernas utformning. Expeditionsbyggnaden är klädd med stående locklistpanel medan magasinsbyggnaden har en fjällpanel. Båda byggnaderna
är rödfärgade medan fönster liksom entréparti artikuleras med omfattningar i avvikande färgsättning.
Summering

Kristianstad upphörde att vara en sluten fästningsstad 1849 och strax därefter revs
vallarna och utrymme frigjordes för staden att växa på. Staden blir härigenom mer
tillgänglig för borgerlig verksamhet som handel och industri. Järnvägen med tillhörande funktioner är både ett uttryck för denna samhällsförändring och en förutsättning för stadens vidare utveckling till vad den är idag. Både tullkammare och
godsmagasin är tätt knutna till denna historia. De berättar både om handelns betydelse för staden och utgör välbevarade exempel på stadens expansion kopplat till
järnvägen.

Kulturhistoriska värden
Av byggnaderna inom aktuellt planområde bedömer Regionmuseet att det är tullkammaren med packhus samt godsstation med godsmagasin som främst kan
spegla det kulturhistoriska sammanhang som har beskrivits ovan.
I Tullkammarens och packhusets fasader återfinns de byggnadsdetaljer och
byggnadsmaterial som återspeglar sin tids stilideal liksom arkitektens kännetecken.
Godsstationen återspeglar i sin planform och byggnadsteknik uppdelningen i administration och lagring samt ett funktionsbundet användningsområde.
Eftersom tullkammare med packhus är mycket välbevarade exteriört är läsbarheten och möjligheten till att förstå byggnadens roll i dess kulturhistoriska sammanhang mycket god. En förstärkande aspekt är texten KUNGL TULLKAMMARE som refererar till byggnadens historiska användning.
Likaså godsstationen återspeglar i plan, byggnadsmaterial och utformning de
skilda funktionerna kopplat till sin verksamhet varför Regionmuseet anser att möjligheterna till information om järnvägsanknuten spedition är god.
Tullkammaren med packhus samt godsstation med godsmagasin ingår i ett
komplext nät av byggnader som har varit knutna till både stadens och järnvägens
expansion och tillsammans berättar de om en förändringsprocess både på ett lokalt
och på ett nationellt plan.
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Byggnadskategorierna visar både på den typiska järnvägsmiljöns bebyggelsestruktur med många byggnader kopplade till skilda funktioner samt, med tullhusets lokalisering hit, också järnvägens ökande betydelse som kommunikations- och transportmedel.
Det kulturhistoriska värdet på Tullkammare med packhus samt godsstationen bedöms vara högt till följd av goda möjligheter till generell förståelse av dess
samtid. Likaså förmedlas respektive byggnads funktion i detta sammanhang.
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Riktlinjer inför detaljplan
Tullkammare med packhus

Tullkammare med packhus har ett högt kulturhistoriskt värde och bör skyddas enligt 8 kap. 13 § PBL. Som helhet bedöms byggnaden vara välbevarad med bibehållna karaktärsdrag. Den kulturhistoriska analysen visar på att de tydliga nationalromantiska särdragen är värdebärande i fasaden.
Följande detaljer och karaktärsdrag behöver beaktas för att byggnadens kulturhistoriska värden ska säkerställas:
 Brant obrutet (inga takkupor eller takfönster) takfall åt öster med traditionell taktäckning i rött lertegel.
 Synlig granitsockel och tegelstomme.
 Portomfattningar i natursten
 Träfönster med fasta spröjs och kittade glasrutor, likt befintliga.
 Dekorativa plåtarbeten som takhuvar och fönsterbleck i rödmålad plåt.
 Pardörrar i trä.
Rekommendationer
Följande är förslag till åtgärder för att säkerställa byggnadens kulturhistoriska värden. I planbeskrivningen föreslås värderingstexterna nedan föras in som ett underlag till plankartans planbestämmelser med hänvisning till PBL 8 kap 13§ och
17§.
Nedan följer förslag till värderingstext som kan användas i en planbeskrivning:
Byggnaden har i volym, form och detaljer en tidstypisk nationalromantisk prägel.
En väsentlig del av värdet utgörs av det åt öster obrutna takfallet tillsammans med
en tegelfasad med mönstermurade detaljer och utsmyckningar i natursten. Fönsteroch dörröppningar har en stiltrogen utformning och regelbunden placering. Karaktäristiska detaljer är bland annat en i fasaden djupt indragen huvudentré, småspröjsade fönster och packhusets lastkaj.
Planbestämmelser med hänvisning till PBL 8 kap 13§ och 17§:
r – Särskilt värdefull bebyggelse enligt 8 kap. 13 § PBL får inte rivas
q – Taklutning och takfall åt öster får inte förändras.
k1 – Fasader skall vara i tegel med markerade knutkedjor, fönster- och dörromfattningar samt takfot.
k2 – Exteriöra dörrar skall vara i trä.
k3 – Fönster skall vara träfönster med fasta spröjs och kittade glasrutor.
k4 - Taket skall ha ett traditionellt taktäckningsmaterial, rött lertegel.
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k5 –Äldre interiöra byggnadsdetaljer från tiden som tullkammare och packhus bör
bevaras.
Godsstation

Godsstationen tillhör kategorin kulturhistoriskt värdefull byggnad enligt pbl 8kap
13§ och 17§. Ändring ska ske varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Inga ingrepp i byggnaden får göras som ur kulturhistorisk synvinkel är
ovarsamma, negativa för stadsbilden eller som förvanskar de kulturhistoriska värdena.
Följande detaljer och karaktärsdrag behöver beaktas för att byggnadens kulturhistoriska värden ska säkerställas:
 Locklistpanel i trä på expeditionsbyggnad respektive fjällpanel på godsmagasin.
 Markerade arkitekturdetaljer i avvikande färgsättning:
Huvudentréns och magasinsportarnas omfattning
Fönsterfoder
 Träfönster med kittade glasrutor.
 Magasinsportar av fyllningstyp i trä.
Rekommendationer
Följande är förslag till åtgärder för att säkerställa byggnadens kulturhistoriska värden. I planbeskrivningen föreslås värderingstexterna nedan föras in som ett underlag till plankartans planbestämmelser med hänvisning till PBL 8 kap 13§ och
17§.
Nedan följer förslag till värderingstext som kan användas i en planbeskrivning:
Byggnaden har i volym, form och detaljer en funktionell utformning. En väsentlig
del av värdet utgörs av skillnaden i karaktär mellan de två byggnadskropparna i
administration respektive lager. Södra entrén i förhållande till magasinsportarna
understryker detta. Karaktäristiska detaljer är skillnaderna i fasadbeklädnaden liksom färgsättningen av byggnadsdetaljer.
Planbestämmelser med hänvisning till PBL 8 kap 13§ och 17§:
Godsstation:
r – Särskilt värdefull bebyggelse enligt 8 kap. 13 § PBL får inte rivas
q – Taklutning får inte förändras.
k1 – Expeditionsbyggnadens fasader skall vara klädda med locklistpanel med markerade fönster- och dörromfattningar.
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k2 – Godsmagasinets fasader skall vara klädda med fjällpanel med markerade portomfattningar i avvikande färgsättning.
k3 – Exteriöra dörrar skall vara i trä.
k4.- Fönster skall vara i trä.
k5 – Godsmagasinets portar ska vara av fyllningstyp likt befintliga.

Kristianstad 2018-01-24
Emelie Petersson
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Fotodokumentation
Byggnad A
Datum

Fastighet

2017-11-27

Del av Kristianstad 4:47

Adress

Skjutsstallavägen 12
Rivningsobjekt

1917

Tullkammare och packhusbyggnad
Rivningsorsak

Omfattning av rivning

-

-

Ska ersättas av

-

Bifogade handlingar



Dokumentationen ingår i ett underlag avseende kulturhistoriska värden inför detaljplan
för del av fastigheten Kristianstad 4:47

Kristianstad 4:47

Fotoplan exteriör tillhörande fotodokumentation av byggnad A, tullkammare och packhusbyggnad, 2017-11-27
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Kontaktkarta fotodokumentation av byggnad A, tullkammare och packhusbyggnad, 2017-11-27

Kristianstad 4:47

Bildbeskrivningar fotodokumentation av byggnad A inom del av fastigheten Kristianstad 4:47
1. Byggnad A ext.
Sydvästra och sydöstra fasaderna
2. Byggnad A ext.
Sydöstra fasaden
3. Byggnad A ext.
Sydöstra fasaden
4. Byggnad A ext.
Nordöstra och nordvästra fasaderna
5. Byggnad A ext.
Nordvästra fasaden
6. Byggnad A ext.
Spröjsat fönster och utsmyckat fönsterbleck
7. Byggnad A ext.
Entréport till tullkammare
8. Byggnad A ext.
Överljus ovan entré till tullkammare
9. Byggnad A ext.
Entréparti till packhuslager
10. Byggnad A ext.
Skärmtak ovan entré till packhuslager med profilerade konsoler
11. Byggnad A ext.
Naturstensgrund med ett avjämnande stående rullskift i tegel
12. Byggnad A ext.
Mönstermurning invid takfoten
13. Byggnad A ext.
Mönstermurning i gavelparti
14. Byggnad A ext.
Natursten i dörromfattning till packhuslager
15. Byggnad A ext.
Konstfullt utformat dragjärn
16. Byggnad A ext.
Ventilationshuv med utsmyckning i smidesjärn
17. Byggnad A ext.
Ventilationshuv med utsmyckning i smidesjärn föreställande tre kronor
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Byggnad B
Datum

Fastighet

2017-11-27

Del av Kristianstad 4:47

Adress

Skjutsstallavägen 10
Rivningsobjekt

1917

Godsstation
Rivningsorsak

Omfattning av rivning

-

-

Ska ersättas av

-

Bifogade handlingar



Dokumentationen ingår i et underlag avseende kulturhistoriska värden inför detaljplan
för del av fastigheten Kristianstad 4:47

Fotoplan exteriör tillhörande fotodokumentation av byggnad B, expeditionsdel till godsexpedition, 2017-11-27

Kristianstad 4:47

Kontaktkarta fotodokumentation av byggnad B, expeditionsdel till godsexpedition, 2017-11-27

Bildbeskrivningar fotodokumentation av byggnad B inom del av fastigheten Kristianstad 4:47
18. Byggnad B ext.
Sydöstra fasaden
19. Byggnad B ext.
Nordvästra fasaden
20. Byggnad B ext.
Nordvästra fasaden
21. Byggnad B ext.
Norra fasaden
22. Byggnad B ext.
Portomfattning
23. Byggnad B ext.
Panelens avslutning nedtill med dropplist.
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Byggnad C
Datum

Fastighet

2017-11-27

Del av Kristianstad 4:47

Adress

Skjutsstallavägen 10
Rivningsobjekt

1917

Godsstation
Rivningsorsak

Omfattning av rivning

-

-

Ska ersättas av

-

Bifogade handlingar



Dokumentationen ingår i et underlag avseende kulturhistoriska värden inför detaljplan
för del av fastigheten Kristianstad 4:47

Fotoplan exteriör tillhörande fotodokumentation av byggnad C, godsmagasin, 2017-11-27

Kristianstad 4:47

Kontaktkarta fotodokumentation av byggnad C, godsmagasin, 2017-11-27

Bildbeskrivningar fotodokumentation av byggnad C inom del av fastigheten Kristianstad 4:47
24. Byggnad C ext.
Sydvästra fasaden
25. Byggnad C ext.
Nordvästra fasaden
26. Byggnad C ext.
Sydöstra fasaden
27. Byggnad C ext.
Port
28. Byggnad C ext.
Takstolskonstruktion på tak över lastbrygga
29. Byggnad C ext.
Fasadens liggande panel
30. Byggnad C ext.
Lastbrygga
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Byggnad D
Datum

Fastighet

2017-11-27

Del av Kristianstad 4:47

Adress

Skjutsstallavägen 10
Rivningsobjekt

?

Rivningsorsak

Omfattning av rivning

-

-

Ska ersättas av

-

Bifogade handlingar



Dokumentationen ingår i et underlag avseende kulturhistoriska värden inför detaljplan
för del av fastigheten Kristianstad 4:47

Fotoplan exteriör tillhörande fotodokumentation av byggnad D, 2017-11-27

Kristianstad 4:47

Kontaktkarta fotodokumentation av byggnad D, 2017-11-27

Bildbeskrivningar fotodokumentation av byggnad D inom del av fastigheten Kristianstad 4:47
1. Byggnad D ext.
Nordöstra och nordvästra fasaderna
2. Byggnad D ext.
Nordöstra och sydöstra fasaderna

32

Byggnad E
Datum

Fastighet

2017-11-27

Del av Kristianstad 4:47

Adress

Skjutsstallavägen 10
Rivningsobjekt

?

Rivningsorsak

Omfattning av rivning

-

-

Ska ersättas av

-

Bifogade handlingar



Dokumentationen ingår i et underlag avseende kulturhistoriska värden inför detaljplan
för del av fastigheten Kristianstad 4:47

Fotoplan exteriör tillhörande fotodokumentation av byggnad E, 2017-11-27

Kristianstad 4:47

Kontaktkarta fotodokumentation av byggnad E, 2017-11-27

Bildbeskrivningar fotodokumentation av byggnad E inom del av fastigheten Kristianstad 4:47
31. Byggnad E ext.
Nordvästra och sydvästra fasaderna
32. Byggnad E ext.
Nordöstra och sydöstra fasaderna
33. Byggnad E ext.
Miljöbild utmed perrong och spår
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Byggnad F
Datum

Fastighet

2017-11-27

Del av Kristianstad 4:47

Adress

Skjutsstallavägen 8
Rivningsobjekt

1917

Godsmagasin
Rivningsorsak

Omfattning av rivning

-

-

Ska ersättas av

-

Bifogade handlingar



Dokumentationen ingår i et underlag avseende kulturhistoriska värden inför detaljplan
för del av fastigheten Kristianstad 4:47

Fotoplan exteriör tillhörande fotodokumentation av byggnad F, godsmagasin, 2017-11-27

Kristianstad 4:47

Kontaktkarta fotodokumentation av byggnad F, godsmagasin, 2017-11-27

Bildbeskrivningar fotodokumentation av byggnad F inom del av fastigheten Kristianstad 4:47
1. Byggnad F ext.
Nordvästra och sydvästra fasaderna
2. Byggnad F ext.
Sydöstra fasaden
3. Byggnad F ext.
Nordöstra och sydöstra fasaderna
4. Byggnad F ext.
Nordöstra och nordvästra fasaderna
5. Byggnad F ext.
Magasinsport
6. Byggnad F ext.
Portar och lastkaj
7. Byggnad F ext.
Miljöbild mellan byggnad C och F
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Byggnad G
Datum

Fastighet

2017-11-27

Del av Kristianstad 4:47

Adress

Skjutsstallavägen 8
Rivningsobjekt

?

Lastkaj
Rivningsorsak

Omfattning av rivning

-

-

Ska ersättas av

-

Bifogade handlingar



Dokumentationen ingår i ett underlag avseende kulturhistoriska värden inför detaljplan
för del av fastigheten Kristianstad 4:47

Fotoplan exteriör tillhörande fotodokumentation av byggnad G, 2017-11-27

Kristianstad 4:47

Kontaktkarta fotodokumentation av byggnad G, 2017-11-27

Bildbeskrivningar fotodokumentation av byggnad G inom del av fastigheten Kristianstad 4:47
1. Byggnad G ext.
Sydöstra fasaden
2. Byggnad G ext.
Nordvästra fasaden
3. Byggnad G ext.
Lastkaj längs den sydöstra fasaden.
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Byggnad H
Datum

Fastighet

2017-11-27

Del av Kristianstad 4:47

Adress

Vattentornsvägen 5
Rivningsobjekt

?

Kontorsbyggnad
Rivningsorsak

Omfattning av rivning

-

-

Ska ersättas av

-

Bifogade handlingar



Dokumentationen ingår i et underlag avseende kulturhistoriska värden inför detaljplan
för del av fastigheten Kristianstad 4:47

Fotoplan exteriör tillhörande fotodokumentation av byggnad H, 2017-11-27

Kristianstad 4:47

Bildbeskrivningar fotodokumentation av byggnad H inom del av fastigheten Kristianstad 4:47
1. Byggnad H ext.
Sydvästra och sydöstra fasaderna
2. Byggnad H ext.
Nordöstra och sydöstra fasaderna
3. Byggnad H ext.
Miljöbild längs den nordvästra sidan av
byggnaden
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