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Detta material är framtaget i samband med länsstyrelsens översyn av 
riksintresseområden för kulturmiljövården under 2015. För mer information 
eller frågor kontakta Samhällsbyggnadsenheten eller gå in på länsstyrelsens 
webbplats under Samhällsplanering och kulturmiljö.

VIVSTAVARV [Y 18] 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.

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.
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Vivstavarv är en representant för de trävaruindustrier som under 
olika epoker har varit betydelsefulla för länets industriella 
utveckling. Den ursprungliga verksamheten på platsen var 
skeppsvarvet som anlades 1797. Sedan varvets tid har det funnits 
ångsåg, massafabrik och pappersbruk. Industriverksamheterna har 
avlöst varandra med förnyelser och inriktningar som följt tidens 
behov och den tekniska utvecklingen under mer än två sekel.  

Bebyggelsemönstret i Vivstavarv är karaktäristiskt för de tidiga sågverkssamhällena och är hämtat från 1700-talets järnbruk i Mellansverige. Bebyggelsen är planlagd med strandlinjen och arbetsplatsen som 
utgångspunkt. Herrgårdens dominanta läge, väl synlig i området och med utblick över arbetsplatsen och arbetarbostäderna längs den raka bruksgatan hör till ett av de mest karaktäristiska inslagen för den här 
typen av idealplan. Den ursprungliga avsikten med de allékantade vägarna var att ge området ståndsmässighet och elegans samtidigt förstärker de områdets linjära struktur.  

Bebyggelsen är en del av den övergripande och värdefulla strukturen. Det är framförallt bostäder och jordbruksbyggnader som finns bevarade men också ett par administrativa byggnader och det före detta 
spruthuset. Byggnaderna i sig speglar också den fas av industriutvecklingen som bolaget var i vid tiden då de byggdes. Bolagsledningens byggnader utmärker sig genom ljusare färgsättning och arbetsrnas bostäder 
med röda fasader med vita snickerier. Den mest välbevarade arbetarlängan ligger i den nedre raden längs bruksgatan, den har en äldre typ av fönster och fasaderna är målade med faluröd slamfärg. 


