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Id: Y 18 

Namn: Vivstavarv 

Kommun: Timrå 
Socken: Timrå  

Huvudsaklig karaktärstyp: Industrimiljö 

Andra karaktärstyper: Industrisamhälle  

Riksintressebeskrivning beslutad av RAÄ 2018:  

Motivering:  

En industrimiljö belägen vid Indalsälvens mynning där de trävaruindustrier som har varit 
betydelsefulla för länets industriella utveckling har avlöst varandra under mer än 200 år. 
Industriverksamheten på platsen inleddes med ett skeppsvarv 1797 och därefter har det funnits 
ångsåg, massafabrik och pappersbruk i Vivstavarv fram till 2007. Här finns ett karaktäristiskt 
bebyggelsemönster för de tidiga sågverkssamhällena. (Industrimiljö). 

Uttryck för riksintresset:  

Den övergripande bebyggelsestrukturen från 1800-tal och tidigt 1900-tal, inspirerad av 1700-talets 
järnbruk i Mellansverige där bebyggelsen är planlagd efter strandlinjen. De allékantade vägarna som 
förstärker den linjära strukturen i området. Herrgården från tidigt 1800-tal med tillhörande park 
som dominerar i området med utblickar över arbetsplats och arbetarbostäder. Arbetarbostäder 
uppförda i ett axialt mönster längs den raka bruksgatan och på Näsängen. Tjänstemannabostäder 
och kontor med annex placerade vid infarten Jordbruksbebyggelsen och den öppna åkermarken. Det 
före detta spruthuset vid den forna arbetsplatsen. Skeppsvägen som löper parallellt med strandlinjen. 

  

Vivstavarv [Y 18] 

Detta är en värdebeskrivning som ska förklara och förtydliga värdena 
inom riksintresset. 
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Utbredning och landskap: Riksintresseområdet avgränsas av järnvägen i väster och Fagerviksvägen 

i norr och sträcker sig ned till Klingerfjärden i söder. Bebyggelsen ligger koncentrerad i ett område i 

närheten av strandlinjen samt längs med vägen i norr. Den forna industriplatsen vid vattnet och 
åkrar skapar öppna ytor inom området. Vegetationen inom området är främst anlagd som park eller 

alléer.   

 

Utdrag från RAÄ ordlista med landskaps– och miljötyper:  

Industrimiljö: Miljömässiga sammanhang kring en eller ett fåtal industriella anläggningar med 

tillhörande system för energiförsörjning, varutransporter och avfallshantering samt till industrin 

relaterad samhällsbildning, boendemiljö, föreningslokaler, välfärdsinrättningar osv. (jfr. Stadsmiljö, 
Tätort).   
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Riksintressets värden:  

• En industriplats med lång kontinuitet av verksamhet, från 1797 och in på 2000-talet.  

• En plats där de för regionen mest betydelsefulla verksamhetsinriktningarna inom träindustrin 

har avlöst varandra. 

• Ett för de tidiga sågverkssamhällena karaktäristiskt bebyggelsemönster med en bevarad 

bebyggelse från 1800-talet och det tidiga 1900-talet.  

 

Riksintresset Vivstavarv är en av Sundsvallsdistriktets äldsta industriorter där industriverksamheten 
pågick under mer än två sekel. Denna kulturmiljö representerar de trävaruindustrier som under 

olika epoker har varit betydelsefulla för länets industriella utveckling. Den ursprungliga 

verksamheten på platsen var skeppsvarvet som anlades 1797. Därefter har här funnits ångsåg, 

massafabrik och pappersbruk. Industriverksamheterna har avlöst varandra med förnyelser och 

inriktningar som följt tidens behov och den tekniska utvecklingen genom historien.  

Vivstavarv har varit en arbetsplats och ett hem för människor genom generationer. Riksintresset 

speglar framförallt ett industrisamhälle från 1800-talet och det tidiga 1900-talet där 

bebyggelsemönstret är hämtat från 1700-talets järnbruk. Bebyggelsen är planlagd med strandlinjen 

och den forna arbetsplatsen som utgångspunkt. Den tydliga bebyggelsestrukturen och den bevarade 

bebyggelsen ger en bild av hur det äldre träindustrisamhället var organiserat.   

 

Så här syns riksintressets värden i landskapet:  

Läget vid havet och närheten till Indalsälvens mynning har varit betydelsefullt för de olika industrier 

som har varit verksamma här. Älven var en viktig kommunikationsväg för flottning av trävirke från 

sågarna i inlandet till skeppsvarvet och senare för flottning av timmer till ångsåg och massafabrik. 

Det var via sjövägen som utskeppning och kontakten med omvärlden skedde.  

Då skeppsvarvet anlades var platsen obebyggd och låg långt från annan bebyggelse. Sedan 

industrietableringen har landhöjning och utfyllnader gjort att strandlinjen flyttats allt längre ut. 

Strandområdet vid den nuvarande småbåtshamnen fungerade under sågverkets tid som brädgård 

och är uppbyggt av ballastmaterial från segelfartygen då de kom för att lasta trävaror. Lossningen 
sköttes framförallt kvinnorna i Vivstavarv. 

Bebyggelsemönster 

Bebyggelsen i Vivstavarv är strukturerad likt de äldre järnbruken från 1700-talet vilket var ett ideal 

som levde vidare i de tidiga sågverkssamhällena. Herrgården ligger högre än den övriga bebyggelsen 
och huvudbyggnaden är placerad med långsidan parallellt med stranden för att ha överblick över 

skeppsvarvet. Herrgårdens dominanta läge, väl synlig i hela området och med utblick över både 

arbetsplats och arbetarbostäder, är typiskt för den här typen av idealplan. Arbetarbostäderna ligger 

placerade i två rader utmed en rak bruksgata, Skeppsvägen, som löper parallellt med strandlinjen. 

Den raka bruksgatan hör kanske till ett av det mest karaktäristiska inslagen för de äldre 
bruksplanerna, som också överfördes till sågverkssamhällena. De befintliga bostadslängorna har 

ersatt tidigare byggnader, som enligt äldre kartor var placerade efter samma mönster, men då 

närmare stranden.  
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Den ursprungliga infartsvägen till Vivstavarv har två byggnader placerade på var sida om vägen. Det 

är den före detta rättarbostaden samt läkarbostaden, som på så vis fungerar som portalbyggnader för 

området. Vägen som leder ner mot det forna industrisamhället är fram till herrgårdens uppfart 
kantad av en idag delvis skadad poppelallé. En allé med yngre björkar kantar den sista delen av 

vägen som leder fram till den idag öppna platsen vid vattnet. Allékantade vägar är ett karaktäristiskt 

inslag för äldre bruks- och industrimiljöer. Avsikten med alléerna var att ge området en viss 

ståndsmässighet. Trots skador i den äldre allén fungerar alléerna i området fortfarande som 

vägvisare. De leder besökaren till viktiga målpunkter inom det forna industrisamhället och förstärker 
den linjära struktur som präglar området. 

Den nuvarande Vivstavarvsvägen ansluter till den äldre infartsvägen och har delvis brutit viktiga 

samband i landskapet. Direktkontakten mellan jordbrukets byggnader och jordbruksmarken har 

kapats och den raka allékantade infartsvägen har blivit mindre tydlig.  

För att det fortsatt ska kunna gå att avläsa och uppleva de historiska sambanden i området är det 
viktigt att värna om områdets äldre bebyggelsemönster. Raka gator, vägar och alléer leder oss genom 

kulturmiljön, från landsvägen till herrgårdsområdet och vidare till den ursprungliga arbetsplatsen 

vid vattnet. I denna struktur är också tjänstemannabostädernas placering vid infarten viktiga uttryck 

att uppmärksamma.  

Bebyggelsen 

Den bevarade bebyggelsen från 1800- och 1900-talen är en del av den övergripande och värdefulla 

strukturen. Det är framför allt bostäder och jordbruksbyggnader som finns bevarade men även ett 

par administrativa byggnader och det före detta spruthuset. Byggnaderna i sig speglar också den fas 
av industriutvecklingen som bolaget befann sig i när de uppfördes. 

Förenklat kan bebyggelsen som ligger närmast vattnet och den ursprungliga arbetsplatsen delas in i 

två delar som skiljs åt av Vivstavarvsvägen.  Bolagsledningens byggnader ligger väster om vägen och 

arbetarnas byggnader ligger på den östra sidan. Den västra bebyggelsen med herrgården, kontoret 

med annex samt chefsbostaden utmärker sig genom ljusare färgsättning. Arbetarlängorna på den 
östra sidan har röda fasader och vita snickerier.  

Den äldre bebyggelse som finns bevarad har genomgått förändringar och ombyggnader under 

historien men överlag har en ursprunglig karaktär bibehållits. Vissa byggnader har fått nya 

funktioner. Genom att ge äldre byggnader nya funktioner utan att det ursprungliga uttrycket 

förstörs, bevaras den övergripande strukturen i området, vilket är positivt för riksintresset. En stor 
del av den mer sekundära bebyggelsen som uthus och ekonomibyggnader har försvunnit genom 

historien. Därför är det viktigt att värna om de byggnader av den här typen som ändå finns kvar. 

Ursprungligen fanns det också odlingslotter som låg i anslutning till arbetarlängorna men de har 

idag ersatts av gräsmattor. 

Arbetarbostäder 

Arbetarbostäderna är uppförda under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. De äldsta uppfördes 

som följd av det ökade bostadsbehovet i och med den allt mer expansiva sågverksdriften från 1800-

talets mitt. De yngre uppfördes i samband med att sulfatfabriken anlades 1907-08. Bostadslängorna 
ligger i två rader utmed bruksgatan. Två bevarade bostadslängor ligger på Näsängen norr om 

bruksgatan. Byggnaderna har rödmålad locklistpanel och vita snickerier. De flesta av byggnaderna 
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har sadeltak täckt med tegelpannor. I den övre raden finns två av de så kallade Skutskärshusen som 

uppfördes omkring 1910. Skutskärshusen har ett något annorlunda uttryck än de övriga, med 

halvvalmade tak och ett uppskjutande mittparti på långsidorna. De två husen på Näsängen är av 
samma typ och byggda under samma tid. En detalj som sammanför de olika generationernas 

bostadslängor är den inklädda takfoten. Det är en detalj som tillkommit senare men som har kommit 

att bli ett kännetecken för den bolagsägda bebyggelsen i Vivstavarv och Vivsta.  

Några av arbetarlängorna har försvunnit under årens lopp och de befintliga byggnaderna har 

genomgått förändringar. Sammantaget har byggnaderna ändå bibehållit en grundkaraktär som är 
typisk för äldre industrisamhällen, vilket gör att bostadsbebyggelsen som ursprungligen uppfördes 

för de anställda ger ett enhetligt och sammanhållet intryck. Den första bostadslängan i den nedre 

raden längs bruksgatan är den mest välbevarade. Den har en äldre typ av sexdelade fönster bevarade 

och fasaderna är målade med faluröd slamfärg. På ena gaveln finns en vällingklocka, en detalj av 

värde för det äldre industrisamhället. Det var i klockan man ringde då det var tid för 
sågverksarbetarna att ta rast. 

Herrgård och kontor 

Herrgårdens huvudbyggnad uppfördes redan 1818 och kan som byggnad ses som en representant för 
områdets äldsta industriepok, skeppsvarvets tid. Det är en två våningar hög byggnad. Fasaderna är 

klädda med locklistpanel målad i en vit kulör. Det valmade taket är täckt med glaserade tegelpannor. 

Flygelbyggnaderna tillkom ett par decennier senare, den ena som bolagets första kontor. Till 

herrgården hör också stallet samt två mindre stugor. Den ena fungerade som kuskbostad och är 

områdets äldsta byggnad. Parken, som är en viktig del av herrgårdsmiljön, är terrasserad med 
stenmurar i två nivåer närmast huvudbyggnaden. En gångväg leder från verandan och rakt ner mot 

vattnet. Herrgården var en för sin tid påkostad träbyggnad som utmärkte sig i trakten. Genom sitt 

uttryck och placering signalerar byggnaden ekonomisk status och makt.  

De äldre sågverksbolagen bedrev också jordbruk och i Vivstavarv var bolagets jordbruksrörelse en 

viktig arbetsplats för kvinnorna som levde här. Vid Vivstavarvsvägen finns en stor ladugård omgiven 
av ytterligare ett par ekonomibyggnader som är uppförda omkring 1900. Jordbruksbyggnaderna och 

den före detta rättarbostaden berättar tillsammans med de hävdade fälten om denna del av 

sågverkssamhällets historia. Jordbruket drevs fram till 1966. 

Det före detta huvudkontoret uppfördes 1909 och placerades mellan herrgården och 

arbetarbostäderna. Byggnaden skiljer sig från den tidigare bebyggelsen genom sina putsade fasader 
och sin monumentala karaktär. Kontoret uppfördes tre år efter att den långa traditionen av 

familjeägande hade brutits, på samma plats som en tidigare byggnad. Sulfatfabriken hade anlagts 

och verksamheten därmed breddats. Kontorsbyggnaden kan därför också ses som en symbol för hur 

bolaget påbörjade utvecklingen från det äldre patriarkalt styra industriföretaget till en modernare typ 

av företagsorganisation.   

Ett ökat avstånd mellan industrin och bostadsbebyggelsen 

Det ursprungliga varvs- och industriområdet låg vid stranden nedanför herrgården och 

arbetarbostäderna. I samband med att bolagets verksamhet alltmer gick över till sågverksamhet 
förflyttades industrin längre ut på Bölesholmarna. När varvet lades ner 1870 uppfördes istället skola, 

arkiv och brandstation på den tidigare industriplatsen närmast vattnet. Av dessa byggnader finns 

endast det före detta spruthuset kvar. Det är en tegelbyggnad med ett högt torn och putsade fasader 

med dekorativt utsparade tegelpartier. Byggnaden skiljer ut sig från den övriga bebyggelsen i 

området och fungerar sedan ombyggnaden på 1950-talet som kapell. 
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Det ursprungligen stökiga och myllrande industriområdet närmast vattnet består idag av öppna ytor 

och en småbåtshamn. Den största förändring i Vivstavarvs historia är att det idag främst är ett 

bostadsområde. I takt med att industrin har moderniserats i vår tid har den också isolerats allt mer 
ute på holmarna, vilket har medfört ett större avstånd mellan arbetsplats och bostadsområde. Detta 

är en naturlig förändring av flera skäl.  

Platsens långa industrihistoria har också påverkat omgivande bebyggelse. Först i det närliggande 

komplementsamhället som växte upp parallellt med det bolagsstyrda industrisamhället och senare 

genom egnahemsområden och annan bostadsbebyggelse. 

Det moderna pappersbruket i Vivstavarv lades ned 2007 och därmed bröts också den långa 

kontinuiteten av industriverksamhet på platsen. Pappersbrukets byggnader står dock fortfarande 

kvar ute på Bölesholmarna i Klingerfjärden och skapar förståelse för hur området planerats utifrån 

vattnet och med industrin och arbetsplatsen som utgångspunkt. 


