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Utökning av det statliga byggnadsminnet; Tunnel, trappor, överbyggnader och perrongtak vid Eslövs station, Eslöv 54:1, Eslövs kommun, Skåne län Riksantikvarieämbetet översänder enligt 3 § förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen ett förslag till utökning av det statliga byggnadsminnet tunnel, trappor, överbyggnader och perrongtak vid Eslövs station.  Redogörelse för ärendet Regeringen beslutade 1986 att Eslövs station skulle utgöra statligt byggnadsminne och fastställde 2005 skyddsbestämmelser för denna del av stationsområdet. Vid samrådsmöten har det framkommit, att endast två av de tre trapporna med överbyggnader är skyddade som statliga byggnadsminnen. Riksantikvarieämbetet har därför upprättat ett förslag till utökning av det statliga byggnadsminnet som remitterades 2017-11-06 till den förvaltande myndigheten Trafikverket som inte haft något att erinra mot förslaget.   Beslut i detta ärende har fattats av riksantikvarien Lars Amréus efter föredragning av handläggaren Jan Karlsson. Även överantikvarien Knut Weibull, avdelningschefen Qaisar Mahmood och t. f. enhetschefen Solveig McKenzie har varit med om den slutliga handläggningen.     Lars Amréus Jan Karlsson   Bilaga: Förslagshandlingar 
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 Kopia till:  Trafikverket Länsstyrelsen i Skåne län Regionmuseet Eslövs kommun   
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Förslag till utökning av det statliga byggnadsminnet; Tunnel, trappor, överbyggnader och perrongtak vid Eslövs station, Eslöv 54:1, Eslövs kommun, Skåne län  Byggnadsminnesförklaringen omfattar tunnel, trappor, överbyggnader av trappor och perrongtak enligt bilagda situationsplan, se bilaga.    Motivering  Stationen står som symbol för Eslövs utveckling från by till stad samt för staten som genom anläggandet av stambanorna och stationer i glesbygd skapade tillväxtcentra. Stationshusets byggnadshistoria speglar såväl ortens som järnvägstrafikens växande betydelse.   Järnvägen har varit styrande för samhällets bebyggelsestruktur. Stadsplanen tar sin utgångspunkt i järnvägen - här ligger stationen och inte kyrkan mitt i byn. Bangårdens funktionsuppdelning blev också bestämmande för samhällets markanvändning med centrumfunktioner på stationshussidan och andra verksamheter invid godsbangården.  En mycket stor del av anläggningens kulturhistoriska värde ligger i att Sveriges första och enda kombinerade person- och resegodstunnel byggdes och fortfarande används i Eslöv. Sambanden mellan byggnader med olika funktioner gör det möjligt att förstå platsens historiska betydelse. Miljön utgör sammantaget en funktionell enhet.  Anläggningen som helhet är välbevarad, vilket gör det möjligt att på ett pedagogiskt sätt uppleva dess funktion. Överbyggnaderna och perrongtaket, är trots den ständiga ökningen av järnvägstrafiken, även välbevarade till plan och fasader.   Kort historik och byggnadsbeskrivning Eslöv är från grunden ett järnvägssamhälle, vars etablering och utveckling var helt avhängigt av stationen vid stambanan. Stationen blev en järnvägsknut med fyra anslutande privata banor - från Landskrona (1865), Ystad (1866), Hörby (1896) och Röstånga (1898) - och drog till sig industriella, kommersiella och administrativa verksamheter. Stationen anlades på Eslövs bys utmarker och inledde utvecklingen till en viktig centralort, som fick stadsrättigheter år 1911.  År 1858 uppfördes ett mindre stationshus, som redan år 1865 revs och ersattes av ett nytt ritat av arkitekten A W Edelsvärd. För att tillgodose behoven från den alltmer växande järnvägstrafiken utvidgades barngården och stationshuset omgestaltades helt och inbyggdes i den nya huskroppen efter ritningar av SJ:s arkitekt Folke Zettervall år 1913 och återinvigdes 1914,  Zettervalls omgestaltning av byggnaden domineras av ett gavelformat mittparti med ett stort ljusinsläpp till den centrala väntsalen. Stationshusets arkitektoniska gestaltning i exteriör och interiör är ett uttryck för det tidiga 1900-talets nationalromantiska stil – modern konstruktiv tillämpning av en traditionell hantverksmässig tegelbyggnadskonst – med fokus på naturmaterial som tegel, järn och granit.  
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 De tidiga stationshusens symmetri övergavs och planlösningen blev friare och tilläts styra den yttre gestaltningen. Vestibulen blev stationshusets viktigaste rum och den markerades i fasaderna genom en högre byggnadskropp och stora fönsteröppningar. Härigenom blev också entrén tydligt markerad. I Eslöv utformades vestibulen som en fronton med två utskjutande lägre gavelbyggnader kring entrén. Vestibulen är invändigt välbevarad och har en omsorgsfull inredning, som karaktäriseras av nationalromantikens fokusering på hantverksmässigt utförande och äkta material. Byggnaden har materialkänsla i såväl fasader och invändiga ytskikt och inredningar. Detta uttrycks bl.a. i obehandlade tegelmurverk som en del av byggnadens gestaltning genom mönstermurning och formtegel. Granit har använts i socklar, trappor, pelare, dryckesfontäner och järnvägssymbolik samt kalksten i vestibulens golv. Till stationshuset specialritades armaturer, både in- och utvändigt, liksom dragstag med ankarslutar och räcken i järnsmide.  Att öka komforten och göra allmänhetens lokaler mera trivsamma för att stimulera resandetrafiken var en viktig del av SJ:s marknadsföring. Detta avspeglas i vestibulens fasta inredning, som utformats med stor omsorg.   Utbyggnaden av antalet spår utifrån bl.a. en växande persontrafik ställde speciella krav på resandes passager till och från tågen. I samband med stationsområdets ombyggnad vid 1900-talets början anlades här Sveriges första och enda kombinerade person- och resgodstunnel under spåren med separata nedgångar från stationshuset genom en trappa från vestibulen och hiss från resgodsexpeditionen och postlokalerna. Resenärerna kunde därigenom nå de olika perrongerna utan att korsa spåren. Att transportera resgods och post via tunnlarna var alltför tidsödande varför man återgick till att utföra dessa transporter i bangårdsplanet. Väggarna i tunneln har från början varit klädda med ljusa kakelplattor och tegel i mönstermurning. Denna beklädnad finns endast bevarad i tunnels västra del.   Från tunneln kan perrongerna nås via trappor. Uppgångarna är täckta av träbyggnader med liggande rödmålad panel, småspröjsade fönster och tegeltak. Perrongtaket bärs upp av en limträkonstruktion – ”system Töreboda” – med sadeltak belagt med takpapp. Detta svenska system var en modifiering av det s.k. Hetzer-systemet, med konstruktionsdelar av pressat granvirke. Konstruktionen med ett fåtal stolpar möjliggjorde att man kunde täcka förhållandevis breda plattformar och samtidigt erhålla ökade och övertäckta utrymmen för resenärer. Denna nya typ av perrongtak började uppföras under 1920-talet, de allra första byggdes i Södertälje 1923.  För att öka tillgängligheten försågs två av perrongerna med hiss 2010. Hissarna har placerats i den numera stängda resgodstunneln. Denna åtgärd planeras även för perrongen närmast stationshuset 2018.   


