GUSTAVSVIK [Y 23]
Motivering
En samlad varvsmiljö med en militärhistorisk bakgrund belägen vid Ångermanälvens utlopp.
Örlogsdepå som anlades 1916-1922 och sedan dess har använts som varv för civil verksamhet.
Miljön berättar om en tid då det ansågs finnas en risk för att en fientlig flotta skulle kunna stänga
av hela Bottniska viken och använda denna som invasionsområde mot Sverige.

Uttryck för riksintresset
Torrdockan med den ursprungliga lyftkranen fortfarande belägen precis intill. Pumphuset och det höga
transformatorhuset från 1916-1922 är central belägna och har höga arkitektoniska ambitioner. Byggnaderna
manifesterar den moderna tekniska utvecklingen som elektrifieringen innebar. Radhuslängan för tjänstemän är
en av landets första och ligger vid infarten till varvsområdet. Delar av järnvägsspåren visar hur varvet tidigare
var sammankopplat med stambanan.

Gustavsvik är en samlad kulturmiljö koncentrerad vid vattnet i Västbyviken. Här finns den toligen längst norrut belägna torrdockan. Detaljer som bevarad räls berättar om hur varvet tidigare var sammankopplat
med stambanan ovan varvsområdet och en annan detalj, flaggstången, skvallrar om att anläggningen har en militär jistoria. Ett sort värde för riksintresset är att det fortfarande är en levande miljö med
pågående varvsverksamhet där torrdockan används.

De avgörande faktorerna för att örlogsdepån ligger just i Gustavsvik var; att här fanns flera
utlopp till öppet hav, det kuperade och därför skyddande landskapet,vattnets djup, de
jämförelsevis få dagar med is per år och närheten till Norra stambanan.

Pumphuset och transformatorbyggnaden stod färdiga
1922. De är uppförda i nationalromantisk stil med
höga arkitektoniska ambitioner, vilket var typiskt för
tiden då man genom byggnadernas utformning ville
manifestera den moderna tekniska utvecklingen.
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Radhuslängan har ett stort värde för området som
ett av de första radhusen i landet och så unik i sitt
uttryck. Den uppfördes som bostäder för tjänstemännen och visar hur de levde nära inpå varvet
under de tider verksamheten var som mest aktiv.

Detta material är framtaget i samband med länsstyrelsens översyn av
riksintresseområden för kulturmiljövården under 2013. För mer information
eller frågor kontakta Samhällsbyggnadsenheten eller gå in på länsstyrelsens
webbplats under Samhällsplanering och kulturmiljö.

