KULTURMILJÖPLAN
Miljöer att vårda, stärka & utveckla
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Förord
Vår kulturmiljöplan - miljöer att vårda, stärka och utveckla
Den som färdas genom Kramfors kommun får både uppleva ett
landskap med särpräglad karaktär och en tusenårig historia. I kustlandskapet finns fisket, det småskaliga jordbruket och entreprenörskapet,
medan industrilandskapet formades av framväxten av industrisamhället
och bygget av det moderna Sverige. En kulturmiljöplan handlar om att
synliggöra och bevara de historiska lager som människan har format.
Historiska lager som är av betydelse för vår identitet, som hjälper oss
att berätta vår historia och som väcker omvärldens förundran.
För snart tjugo år sedan skrev författaren Jan af Geijerstam och
professor Sverker Sörlin en debattartikel om sina intryck efter en
studieresa till Ådalen. De sökte spår efter den kanske mest dynamiska
industrialiseringen i Sverige, som lockade tusentals att söka jobb i sågverks- och massaindustrin. En framgångssaga. Men, af Geijerstam och
Sörlin hittade väldigt lite. Istället fann de spår av mänsklig förträngning, hur viktiga historiska lager raserats. Deras slutsats blev därför
följande:
”Vad man glömmer och vad man minns är ingen slump, utan beror av
värden, formade genom ansvar, kunskap och makt. Det som tillmäts
värde uppmärksammas, det som anses oansenligt eller föraktas, det
förträngs. Något görs värdefullt genom ett aktivt och bejakande förhållningssätt.
…
Det förflutna och dess landskap kan vara en tillgång, både utåt och inåt,
för dem som lever kvar. Minnen tar fäste överallt, inte minst i den privata sfären, men i landskapet blir de tillgängliga för alla.”
Jan af Geijerstam och Sverker Sörlin i DN 2000-11-29

Vårt ansvar idag är att värdera de minnen som ska forma morgondagens samhällsbygge i Kramfors. Alla människor och alla samhällssektorer måste medverka till ett ökat ansvarstagande för kulturarvet. Ökad kunskap underlättar för
människor att förstå och tolka landskapets, språkets och traditionernas historiska betydelse. Kulturarv och kulturmiljöer måste därför respekteras som en
resurs i samhällsbygget och den fortsatta utvecklingen
av livsmiljön. Platsens betydelse och bakgrund för människors identitet utgör
betydelsefulla underlag för engagemang kring den egna platsens och ortens
utveckling. Historien bestämmer hur vårt samhälle fungerar – idag och imorgon,
i Ådalen och i Höga kusten.
Kramfors den 11 mars 2019
Jan Sahlén
Kommunalråd
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1. EN INTRODUKTION
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INLEDNING
Syfte och målgrupp

Bakgrund
Kulturmiljön är vår gemensamma angelägenhet och
vårt gemensamma ansvar. Kulturmiljön är en ändlig
resurs och en förutsättning för en hållbar livsmiljö
och ett hållbart samhällsbyggande. Kramfors kommun har beslutat att ta fram en ny kulturmiljöplan
som ska ersätta kulturmiljövårdprogrammet från
1990. Kulturmiljöplanen är ett strategiskt underlag som ska vara ett stöd vid planering och beslut.
Kommunen har som mål att planen ska bidra till
engagemang kring det gemensamma kulturarvet så
att dessa miljöer lever vidare, används och utvecklas.
Kramfors kommun har gett Kulturmiljögruppen på
WSP i uppdrag att upprätta en kommunomfattande
kulturmiljöplan för Kramfors kommun. Arbetet har
pågått från hösten 2018 till vinter 2019.

Höga kusten
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Även ur ett effektivitetsperspektiv är kunskapsunderlag en förutsättning. I den kommunala planeringen ska hänsyn tas till såväl enskilda som allmänna intressen. Kulturmiljön är ett stort allmänintresse och
är därför en avgörande förutsättning för hur kommunens olika delar kan och bör utvecklas. För att
skapa en förutsägbarhet och tydlighet i planeringen
och bygglovshandläggningen är det viktigt med
tillgänglig kunskap om vilka kulturhistoriska värden
som kan hittas, vart man kan förvänta sig hitta dem
och hur de skyddas av gällande lagstiftning. Därför
är en kulturmiljöplan som förtydligar kulturhistoriska värden en förutsättning för att undvika onödiga
fördröjningar i plan- och byggprocesser.

Kulturmiljöplanen är ett tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen. Syftet är att att ge en
överblick över kommunens kulturmiljö och nedslag
in några av kommunens särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer. Även områden eller enskilda byggnader
som inte har pekats ut kan vara av kulturhistoriskt
värde.
Planen vänder sig främst till kommunens tjänstemän, fastighetsägare och exploatörer, men också
till en bredare allmänhet. Syftet är att ge förutsättningarna för hur olika typer av kulturmiljöer kan tas
tillvara och utvecklas.
Kultur är ett prioriterat område för Kramfors kommun. Syftet är därför vidare att öka kunskap och
engagemang för vår gemensamma kulturmiljö och
utforska kulturmiljöns potential som besöksmål och
livsmiljö.
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Målsättning
•

För att hantera och bevara de värdefulla kulturmiljöerna är kunskap om miljöernas värden
en förutsättning. Målet är en god hushållning
av resurser där utveckling är så hållbar att även
kommande generationer ska ha möjlighet till att
ta del av och uppleva historien genom kulturmiljön.

•

Öka kunskap och engagemang för kommunens
gemensamma kulturmiljöer hos invånare

•

Lyfta värdefulla kulturmiljöer med potential som
besöksmål och livsmiljö

Metod och avgränsning
Kulturmiljöplanen är inte en fullständig redogörelse
av kommunens samtliga särskilt värdefulla kulturmiljöer eftersom ett sådant dokument snabbt blir
föråldrat. Kulturmiljön är föränderlig, nya kulturmiljöer tillkommer och vissa miljöer kan ha förlorat sitt
värde. Detta medför att kulturmiljöplanen behöver
vara ett levande kunskapsunderlag som uppdateras i
samband med att ny information tillkommer.
Arbetet med kulturmiljöplanen inleddes med att
översiktligt gå igenom kulturmiljövårdprogrammet
från 1990. Vidare har fältbesök och fotografering
genomförts översiktligt i kommunen.
SAMRÅDSVERSION

Vid framtagandet av kommunens historieskrivning
har kulturmiljövårdprogrammet från 1990 utgjort
ett grundmaterial som kompletterats med litteraturstudier samt uppgifter från Kramfors kommun.
Detta resulterade i att kommunen delades in i fyra
övergripande teman: Förhistoriska spår; Skogen,
Jordbruket och fisket; industrin och dess samhällen
samt Kramfors stad. Varje tema har en övergripande historieskrivning, karaktärisering samt råd och
riktlinjer kring hur miljön övergripande bör hanteras
vid planering och handläggning. För varje tema finns
en fördjupning med ett antal exempelmiljöer som är
ett urval av några av kommunens särskilt värdefulla
kulturmiljöer. Varje miljö beskrivs med bedömning
av dess kulturhistoriska värde, karaktärsdrag samt
råd och riktlinjer. Varje miljö kan appliceras på
andra liknande miljöer. Samtliga utpekade miljöer
från programmet från 1990 har digitaliserats i en
GIS-karta. Även om inte alla miljöer beskrivs närmare, blir kartan en indikation var man kan förvänta
sig att hitta värden.

Vad är en kulturmiljöplan?
Det finns olika typer av kulturmiljöunderlag som ger stöd vid tillämpningen av
bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och kulturmiljölagen. Syftet med
ett kulturmiljöunderlag är att underlätta
avvägningar och kunna prioritera vid
olika planeringsskeden och beslut. Det
finns olika typer av kulturmiljöunderlag
för olika skeenden; kunskapsunderlag,
planeringsunderlag och beslutsunderlag.
Kulturmiljöplanen är ett kunskapsunderlag. Ett kunskapsunderlag tas fram för
att tydliggöra kulturmiljöns egenskaper
och dess kulturhistoriska värden och ska
kunna fungera generellt.

Planen lyfter fram kommunens kulturmiljöprofil
som bygger på kommunens bärande berättelser.
Kulturmiljöprofilen beskriver Kramfors särart och
identitet utifrån kulturmiljöer och kulturarv.
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FLERA PERSPEKTIV PÅ KULTURMILJÖ
Vi väljer miljöer och berättelser
Det kommunala kulturmiljöarbetet har till uppgift
att välja ut och lyfta fram de viktiga berättelserna.

lyfts. Detta för att skapa ett så förankrat urval av
miljöer som möjligt i kulturmiljöplanen.

Genom att välja bland miljöer och berättelser bestäms vems historia som är värdefull och ska föras
vidare till eftervärlden. Att peka ut är därför en
handling som har stor betydelse för hur vi nu och i
framtiden ser på historien och hur vår miljö kommer att se ut.

De miljöer som nämndes av flest personer och
grupper finns representerade i kulturmiljöplanen:
Ådalen 31 och Lunde, Mariebergs kulturreservat,
Bollstabruk, Mannaminne och Häggvik, fiskelägena
i Bönhamn, Berghamn och Norrfällsviken, Babelsberg, Nyadals bönhus, Nyland, Sandslån och Sandöbron. Skälen till varför miljöerna upplevdes viktiga
varierade från person till person. Vissa resonerade
ur ett besöksnäringsperspektiv, andra utifrån miljöns
kulturhistoriska, sociala eller estetiska värden eller av
personliga skäl.

Nyckeln till att göra ett lyckat val av miljöer och
berättelser är att gå tillbaka till syftet med kulturmiljöarbetet; varför ska miljöer lyftas fram, skyddas och
bevaras för framtiden. Varför är det viktigt?
För att hitta en bredd av olika miljöer, utvidga det
befintliga materialet och resonera kring kulturmiljöprofilen har två medborgardialoger genomförts,
med en träff i Kramfors och en träff i Ullånger.
Tanken med medborgardialogerna var å ena sidan
att informera om arbetet med kulturmiljöplanen och
att väcka intresse för våra kulturmiljöer. Å andra
sida sidan fanns en tydlig ambition om att deltagarna skulle bidra med sina åsikter och tankar kring
kommunens kulturmiljöer.

I andra delen av dialogmötena diskuterades vilka
typer av kulturmiljöer som uppfattades som kännetecknande eller karaktäristiska för Kramfors
kommun. Mötena avslutades med att deltagarna
individuellt fick rösta på de typer av kulturmiljöer de
tyckte var mest karaktäristiska för Kramfors kommun. Kulturmiljöprofilen som formulerats i kulturmiljöplanen reflekterar utfallet vid dialogmötena. De
profilmiljöer som fick allra flest röster var brukssamhällena med massaindustrin och Ådalens industrilandskap, folkrörelserna och ”Röda Ådalen” samt
fiskelägena. Även landhöjningen och dalgångarnas
jordbruk fanns med i samtalen under mötena.

Dialogerna följde samma upplägg, med två huvudsakliga frågeställningar. I första delen av dialogmötena diskuterades vilka kulturmiljöer som upplevdes
viktiga. Syftet med den delen var att samla in underlag för att bedöma vilka av kommunens miljöer som
är särskilt värdefulla och som kanske inte tidigare
Strömnäs Soc Kvinnoklubb
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Kulturmiljöns kraft

Ett brett kulturmiljöarbete i Kramfors

Genom vår kulturmiljö; byggnader, landskap och
lämningar får vi möjlighet att uppleva och förstå
historien och därigenom möjlighet att förstå hur vår
samtid har formats.

Förutom att våra kulturmiljöer är vackra och en
fantastisk tillgång för besöksnäringen och boende är
de också viktiga dokument och monument över vår
historia.

Kulturmiljön har i alla tider används i olika syften.
Kulturarvet är politik som oftast används för att
legitimera makt. Exempelvis ger en lång historia och
hävd både tyngd och rättighet. Historia kan också
användas för att visa vad som är föråldrat och vad
som är modernt.

Kramfors kommun arbetar utifrån ett jämställdhetsoch jämlikhetsperspektiv vilket även kulturmiljöplanen ska återspegla. Vid framtagandet av kulturmiljöplanen har ingen ny forskning med omfattande
arkivstudier genomförts, utan bygger på befintligt
material och det äldre kulturmiljövårdprogrammet
från 1990. Detta medför att ett helt nytt grepp på
historieskrivningen inte har rymts inom ramen för
detta arbete. Istället har vissa historier valts att belysas mer än andra för att på så vis lyfta dessa frågor
som rör jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det
kan konstateras att det fortsatt finns ett omfattande
arbete med en jämställd beskrivning av vår historia
och vårt kulturarv.

Historia och kulturarv kan även aktivt användas
för att ena människor, där likheter kan belysas och
förståelse för vår och andra kulturer kan skapas.
Kulturarvet kan likväl användas för att skilja på
människor, skapa och ge grupper av människor ett
arv och därigenom kanske en egenskap.

Historieskrivning och berättande ändras inte över
en dag, och ansvaret för ett bredare perspektiv på
historia delas av oss alla. Kulturmiljöplanen ska vara
ett levande dokument och allt eftersom nytt material
och nya berättelser kommer fram, kan de pekas ut
och adderas till kulturmiljöplanen.

SAMRÅDSVERSION
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Med jämställdhet och jämlikhet
Kulturmiljön är något som berör alla och som vi alla
har ett ansvar för. En mångfald av kulturmiljöer ger
också en mångsidig bild av historien. I kommunens
kulturmiljöarbete är det därför viktigt att olika typer
av kulturmiljöer lyfts fram som kan ge en hel bild
av kommunens historia. För ett jämställt och jämlikt
kulturmiljöarbete krävs kunskap om samhället, både
idag och historiskt.
Tidigare har det svenska kulturmiljöarbetet ofta lyft
en ganska ensidig bild av historien. Vissa berättelser
har ansetts vara mer värdefulla att lyfta, vilket inneburit att andra berättelser har kommit i skymundan.
Det har också funnits tendenser att ge en ensidig
bild av utpekade kulturmiljöer som bara innehållit
en del av berättelsen. Vissa i samhället har därmed
gjorts mer synliga än andra. Det gäller exempelvis
att vissa yrkesgrupper varit mer synliga och att män
ofta synliggjorts mer än kvinnor. Kulturmiljöarbete har ofta återgivit en stereotyp bild av män och
kvinnor. Ett av de mer problematiska exemplen är
andelen av miljöer representerade i kulturmiljöarbetet med koppling till män respektive kvinnor, som
lyfts och pekats ut. Miljöer har tolkats som manliga
och kvinnliga och de så kallade manliga miljöerna
har i större utsträckning lyfts och pekats ut än de så
kallade kvinnliga miljöerna.
Även sättet att berätta om män och kvinnor har ofta
skilt sig i kulturmiljöarbetet. Det sena 1800-talets
och industrialismens idéer om män, kvinnor och
familj har påverkat hur historien har beskrivits och
10

berättats. I bondesamhället hade även kvinnor utfört
fysiskt tunga arbeten och haft en betydande och bärande roll för familjens försörjning. Även om kvinnorna hade en betydande roll både i samhället och
familjen har kvinnornas historia sällan lyfts i historiebeskrivningarna eller berättelserna från förr. Hemmet räknades länge som en privat angelägenhet och
mycket av det arbete kvinnorna utförde uppmärksammades därav i mycket liten utsträckning. Utifrån
ett jämlikhetsperspektiv, kan vi även se hur många
berättelser inte alls lyfts i historieskrivandet. Minoritetsbefolkningar har ofta omnämnts som exotiska
och annorlunda och har lämnats utanför makten att
styra historieberättandet och hur sin egen kultur och
sitt eget kulturarv har beskrivits. Även andra grupper och personer saknas i historieskrivningen. Det
finns mycket få av HBTQ-personers berättelser och
historia representerad i kulturmiljöarbetet, där stigmatisering inte har tillåtit berättelser bli offentliga
eller där samhällsklimatet inte har tillåtit möjlighet
att uttrycka sig och lämna fysiska spår. Även mångkulturella uttryck och miljöer har saknat en självklar
plats som relevanta berättelser och miljöer i det äldre
kulturmiljöarbetet. Avståndstagandet från det som
är annorlunda kombinerat med vems perspektiv
som skrev historien har format vår uppfattning av
vad som är kulturmiljöer och vad som är viktigt att
vårda. Med detta som bakgrund har dagens kulturmiljöarbete ett mycket stort ansvar för att identifiera
tidigare avvisade och bortglömda berättelser och

lyfta dem för att skapa en mer nyanserad samhällsbeskrivning som inkluderar människor oavsett, kön,
ålder, etnicitet, sexualitet, med mera.
Medborgardialoger och aktivt politiskt arbete där
kulturmiljöfrågan engagerar samt ett brett jämställdhets- och jämlikhetsarbete i kommunen ger
goda förutsättningar för ett brett och inkluderande
kulturmiljöarbete samt skapa diskussion om vems
berättelser vi prioriterar idag.
Att lära sig av historien
Alla berättelser och miljöer är inte alltid bekväma att
prata om. Men berättelserna är både intressanta och
en viktig del av det kommunala kulturmiljöarbetet.
Genom de obekväma berättelserna kan man också
få en bättre förståelse för samhället. Ett typiskt exempel i Kramfors är häxprocesserna, där 71 personer, framförallt kvinnor miste livet i en häxjakt helt
utan grund. Men genom att förstå hur häxprocessen
gick till och prata om varför folk började anklaga
sina medmänniskor för häxeri, kan vi också förstå
hur samhället fungerat och fungerar. Historien är
en grund för viktiga samtal om värdegrund, och ger
inblick i samhällets utveckling samt olika samhällsfenomens orsak och framväxt. Genom de obekväma
berättelserna kan man få en bättre förståelse för
samhället, lära oss om vår historia och väcka tankar
om dagens samhälle.
SAMRÅDSVERSION
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Minnessten på Bålberget
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KULTURMILJÖPLANENS UPPLÄGG
Kulturmiljöplanen ska vara kommunen till hjälp vid
planering och handläggning i koppling till kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Planen är utformat för att
tillägg med nya miljöer ska kunna göras och upplägget gör att det enkelt kan digitaliseras i en webbkarta.
Samtliga miljöer som är utpekade i kulturmiljövårdprogrammet från 1990 finns digitaliserade i GIS.
Planen är indelat i tre delar; först ett inledande
kapitel, sedan beskrivs kommunens kulturmiljöprofil och slutligen Kramfors värdefulla kulturmiljöer.
Kapitlet värdefulla kulturmiljöer är i sin tur indelad i
fyra övergripande teman: Förhistoriska spår; Skogen,
jordbruket och fisket; industrin och dess samhällen
samt Kramfors stad. Varje tema har en övergripande historieskrivning, karaktärisering samt råd och
riktlinjer kring hur miljön övergripande bör hanteras vid planering och handläggning. För varje tema
har ett antal karaktärsmiljöer valts ut med exempel
på särskilt värdefulla kulturmiljöer. Dessa fördjupningar är ett urval av några av kommunens särskilt
värdefulla kulturmiljöer och är inte en fullständig
redogörelse av samtliga miljöer. Varje miljö beskrivs
med bedömning av dess kulturhistoriska värde,
karaktärsdrag samt råd och riktlinjer. Varje miljö kan
appliceras på andra liknande miljöer.

12
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KRAMFORS KULTURMILJÖPLAN
1. EN INTRODUKTION
Kulturmiljöprogrammets inledande kapitel behandlar planens syfte och upplägg.
Vidare beskrivs hur kulturmiljön skyddas och regleras genom relevant lagstiftning.

2. KRAMFORS KULTURMILJÖPROFIL
Kramfors kulturmiljöprofil är framtagen med utgångspunkt i de historiska skeenden som tydliggör de berättelser som varit särskilt viktiga för Kramfors kommun. Kulturmiljöprofilen beskriver Kramfors särart och identitet utifrån kulturmiljöer och kulturarv.

Inlandsisens landskap

Kusten och dalgångarnas
jordbruk

Arbetarnas Ådalen

Skogen, vattnet och
industrin

3. VÄRDEFULLA KULTURMILJÖER
Kapitlet behandlar temavis kommunens bärande berättelser och ger exempel på särskilt värdefulla kulturmiljöer.

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

FÖRHISTORISKA SPÅR

SKOGEN, JORDBRUKET & FISKET

INDUSTRIN & DESS SAMHÄLLEN

KRAMFORS STAD

FÖRDJUPNING
•

Karta med kommunens
kända fornlämningar

•

Riksintressefördjupning

•

EXEMPELMILJÖER
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FÖRDJUPNING
•

Karta med särskilt värdefulla
kulturmiljöer & byggnader

•

Riksintressefördjupning

•

EXEMPELMILJÖER

•

LISTA

FÖRDJUPNING

FÖRDJUPNING

•

Karta med särskilt värdefulla
kulturmiljöer & byggnader

•

Karta med särskilt värdefulla
kulturmiljöer & byggnader

•

Riksintressefördjupning

•

•

EXEMPELMILJÖER

EXEMPELMILJÖER &
BYGGNADER

•

LISTA
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KULTURMILJÖ I SAMHÄLLSPLANERINGEN
Vem är det som bär ansvaret för att skydda de miljöer
som berättar om vår historia och samtid? Kulturmiljön
är en del av vår dåtid, nutid och framtid.
Kulturmiljön tillhör alla och förvaltningen är allas ansvar, men kulturmiljön skyddas och regleras
också av flera olika lagstiftningar. Det är framför
allt ett antal centrala instanser och myndigheter som
ansvarar för skyddet av Sveriges kulturmiljöer. På
nationell nivå är det Riksantikvarieämbetet som har
ansvar för frågor gällande kulturmiljö och kulturarv. Länsstyrelsen är statens förlängda arm och är
den myndighet som har ansvar för tillämpningen av
kulturmiljölagen avseende samhällsplanering och
tillsyn av kulturmiljövården i länen. Länsmuseerna
har till uppgift att samla, förvalta och förmedla kunskap om kulturmiljön. Vidare kan länsmuseer ofta
agera expertråd för kommuner och länsstyrelser.
Kommunerna i Sverige har ansvar för den fysiska
planeringen enligt plan- och bygglagen och ett stort
ansvar i planeringen ligger i att visa hänsyn till både
kulturmiljöer och miljön i sin helhet.
De viktigaste lagskydden för kulturmiljön är Miljöbalken (MB), Plan- och bygglagen (PBL) och Kulturmiljölagen (KML) vilka presenteras översiktligt i
faktarutorna i detta avsnitt.
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Miljöbalken (MB)
Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar
utveckling som innebär att nu levande och
kommande generationer ska kunna bo och
verka i en god och hälsosam miljö. Lagen
ska tillämpas så att särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer vårdas och skyddas.
Detta kräver ett kommunalt ansvar genom
plan- och bygglagen.
Natur- och kulturreservat
Ett naturreservat är ett område med höga
naturvården, senare har även kulturreservat tillkommit för att möjliggöra vård och
bevarande av kulturpräglade områden där
både natur- och kulturvärden skyddas.
I Kramfors finns ett kulturreservat:
- Mariebergs sågverksamhälle
Biotopskydd
Biotopskydd finns i två former, vilka båda
skyddar biotoper på grund av sina särskilda
egenskaper som livsmiljöer.
Den ena formen omfattar biotoper med
ett generellt skydd i hela landet. Formen
omfattar biotoperna: 1. Allé, 2. Källa med
omgivande våtmark i jordbrukslandskap, 3.
Odlingsröse i jordbruksmark, 4. Pilevall, 5.
Småvatten och våtmark i jorbrukslandskap,
6. Åkerholme.
Den andra formen omfattar enskilda biotoper som särskilt beslutats av länsstyrelsen,
kommun eller Skogsstyrelsen och utgör då
ett biotopskyddsområde.
SAMRÅDSVERSION
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Riksintressen för kulturmiljövården
Sverige har cirka 1700 riksintressen
för kulturmiljövården, vilka bedöms
vara av nationellt intresse. Syftet med
dessa utpekade kulturmiljöer är att
de ska representera en bred och samlad bild av historien.
I miljöbalken anges att riksintressen
ska skyddas från påtaglig skada. Det
är de värden som legat till grund för
utpekandet som ska skyddas från påtaglig skada. En åtgärd som berör ett
riksintresse måste därmed utformas
så att den inte medför påtaglig skada
på riksintresset för att vara tillåtlig.
I Kramfors finns år 2018 11st utpekade
riksintressen för kulturmiljövården:
•

Bollstabruk

•

Bönhamn

•

Gallsäter

•

Högbonden

•

Norrfällsviken

•

Norum

•

Pannsjön

•

Svanö

•

Värns-Sund-Fanön

•

Ytterlännäs gamla kyrka

•

Nora-Rossvik
15

Kulturmiljölagen (KML)

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Kulturmiljölagen (KML) inleder med att
klargöra att det är en nationell angelägenhet
att vi skyddar och vårdar kulturmiljön och
ansvaret delar vi tillsammans: såväl myndighet som enskilda personer är skyldiga att visa
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.
Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom
fornlämningar, fornfynd, kyrkliga byggnadsminnen och vissa kulturföremål.
Fornlämningar

Alla fornlämningar har ett starkt skydd i kulturmiljölagen och får inte skadas. Är en lämning från
tiden före 1850 och betraktas som varaktigt övergiven, betraktas de som en fornlämning. Yngre
lämningar klassas som övrig kulturhistorisk lämning om de inte kan klassas som en fornlämning,
men har ett antikvariskt värde. Det är Länsstyrelsen som kan bestämma om dessa övriga lämningar ska klassas som fornlämningar på grund
av sitt höga värde. Samma myndighet beslutar
om krav på arkeologisk undersökning och gör
bedömningen hur bevarandet ska avvägas mot
samhällsintressen vid en eventuell exploatering.

Kyrkliga byggnadsminnen

Svenska kyrkobyggnader har enligt kulturmiljölagen ett automatiskt skydd om de är uppförda
för 1940. Även byggnader efter 1940 kan förklaras
som kyrkliga byggnadsminnen om de till exempel har ett kulturhistoriskt eller arkitektoniskt
värde. Detta prövas av länsstyrelsen.
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Byggnadsminnen

En byggnad som har ett synnerligen högt
kulturhistoriskt värde eller ingår i ett bebyggelseområde med synnerligen högt värde kan
förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen. Detta kan även gälla trädgårdar, parker
och andra anläggningar. Vem som helst kan
väcka frågan om att byggnadsminnesförklara en byggnad och det är Länsstyrelsen som
beslutar och utövar tillsyn. Den som äger ett
byggnadsminne har möjlighet att ansöka om
bidrag för merkostnader som kan uppkomma
exempelvis vid restaurering (renovering).

I Kramfors finns år 2018 8 stycken
byggnadsminnen:
•

Babelsberg
(Babelsberg 5)

•

Barsta fiskekapell
(Barsta 1:57)

•

Fd. Missionskyrkan, Nyadal
(Hornön 2:14)

•

Korsbyggnaden i Kungsgården
(Kungsgården 19:2)

•

Wästerlunds konditori
(Lunde 2:27)

•

Korsbyggnaden i Skoved
(Skoved 3:11)

•

Korsbyggnad i Salum
(Ullånger-Salum 3:2)

•

Rundlogen i Viätt
(Viätt 1:1)
Rundlogen i Viätt iSAMRÅDSVERSION
Styrnäs socken

Förordningen om statliga
byggnadsminnen
Statliga byggnadsminne (SBM)

I Sverige är många byggnader, parker, trädgårdar, andra
anläggningar eller bebyggelseområden förklarade som
statliga byggnadsminnen. Dessa förvaltas av flera olika
myndighter och tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet.
I förordningen om statliga byggnadsminnen finns bestämmelser om de statliga byggnadsminnena. En byggnad som
tillhör staten får förklaras som statligt byggnadsminne om
den har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller
ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt
kulturhistoriskt värde.

I Kramfors finns år 2018 finns 2 stycken
statliga byggnadsminnen:
•

Högbondens fyrplats
(Högboden 1:2)

•

Sandöbron
(Sandön 2:2)

Världsarv

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människan eller jordens historia. Det är UNESCO:s världsarvskommittét som beslutar om vad som ska bli ett världsarv. I
dag finns drygt 1 000 objekt fördelade på 160 länder upptagna på
världsarvslistan, vararv 15 världsarv finns i Sverige.
Världsarven i Sverige har olika ägare och förvaltare. Förvaltningen
sker i enlighet med gällande lagstiftning för fysiska miljöer, främst
Plan- och bygglagen, miljöbalken och kulturminneslagen. Det
finns ingen specifik lagstiftning för världsarven.
Världsarven ska skyddas och vårdas kontinuerligt, där dessa ska
brukas och förvaltas så att dess kvaliteter och grund för kvalificering finns kvar och bevaras.

I Kramfors finns år 2018 finns 1 världsarv:
•

Höga kusten, Ågermanland (2000)

Världsarvskommitténs motivering:
Området är en av de platser i världen som har isostatisk landhöjning till
följd av inlandsisens försvinnande. Den isostatiska återbalanseringen
framträder väl och områdets tydlighet består i omfattningen på den
totala isostatiska landhöjningen som med de 294 metrarna överträffar
andra platser. Området är ett ‘typexempel’ för forskning kring isostasi
och utgör den plats där fenomenet först upptäcktes och studerades.”
I världsarvet Höga Kusten ingår sedan juli 2006 skärgården på den finska
sidan av Bottenviken. Här finns spår av istiden, bland annat i form av så
kallade De Geer-moräner, åsar av block och grus som bildades i den stora ismassans framkant. Även bland Kvarkens 5 600 öar märks den pågående landhöjningsprocessen tydligt.

SAMRÅDSVERSION

Sandöbron över Ångermanälven
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Plan- och bygglagen (PBL)
Kramfors kommun kulturmiljöplan

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planarbete
och frågor gällande bygglov. Lagen ställer krav
på fastighetsägaren att underhålla sin fastighet
och att visa varsamhet och hänsyn till värdefulla
kulturvärden på platsen. Dessa krav gäller alltid,
vid alla tillfällen och vid alla typer av byggnader
och anläggningar, även när inte lov krävs eller
om miljön ingår i en kulturmiljö eller inte. Lagen innehåller också förbud mot förvanskning
av särskilt värdefulla byggnader och områden.
Kommunen är enligt lagen skyldigt att skydda
särskilt värdefulla byggnader i planläggning av
ett område, exmpelvis genom genom specifika
planbestämmelser.

Förvanskningsförbudet gäller för särskilt värdefull bebyggelse och bebyggelseområden

Bygglovsbefriade åtgärder i en
kulturmiljö

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om
områdets särart/karaktär väsentligt ändras sker en
förvanskning. För att undvika en förvanskning måste därför bärande karaktärsdrag, egenskaper och
särarter identifieras och pekas ut. Dessa ska skyddas
och ligga till grund för val av ändringar och vidare
exploatering, för att det kulturhistoriska värdet inte
ska minska. Förvanskningsförbudet gäller alltid för
särskilt värdefulla miljöer, och ska följas av alla, såväl
kommunen som fastighetsägare och hyresgäster.
Förvanskningsförbudet ska tillämpas vid alla åtgärder som berör miljön.

De bygglovsbefriade åtgärderna som inte
kräver lov eller anmälan ska alltid utformas
och placeras på ett lämpligt sätt som tar
hänsyn till omgivande miljö. Detta gäller
alltid, i alla områden. Även om åtgärden inte
kräver lov gäller alltid PBL:s varsamhetskrav
och om byggnaden eller området är särskilt
värdefullt gäller även förvanskningsförbudet.
Exempel på sådana åtgärder är skärmtak,
friggebod och solceller.

Varsamhetskravet gäller för all bebyggel- För att kunna anses som särskilt värdefull krävs att
byggnaden särskilt väl belyser ett visst förhållande
se alltid
Varsamhetskravet gäller för all bebyggelse oavsett
om en byggnad eller bebyggelsemiljö har ett kulturhistoriskt värde. Ändringar ska göras varsamt
med hänsyn till byggnadens karaktär och värden.
Kravet handlar om att positiva egenskaper och
kvalitéer ska tas tillvara. För att uppnå varsamhet
krävs kunskap om byggnadens värden.
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eller i sitt sammanhang har få motsvarigheter som
kan belysa samma förhållande. Få motsvarigheter
ska förstås i relation till hela byggnadsbeståndet
och ska bedömas utifrån såväl ett nationellt som
regionalt och lokalt perspektiv.
Enligt Boverkets föreskrifter kan en byggnad eller
ett bebyggelseområde vara särskilt värdefullt om
det
•

tydliggör tidigare samhällsförhållanden

•

tydliggör samhällsutvecklingen

•

är en källa till kunskap om äldre material och
teknik

•

uppvisar särskilda estetiska kvaliteter eller en
hög ambitionsnivå för arkitektonisk/konstnärlig
gestaltning

Anmälningspliktiga åtgärder (attefall) i
kulturmiljö

Inom en särskilt värdefull kulturmiljö eller
särskilt värdefull byggnad är inte de anmälningspliktiga åtgärderna enligt 9 kap. 4 a-c §,
PBL tillåtna. Dessa åtgärder måste då prövas
genom en vanlig bygglovsprövning.

Kulturmiljö i detaljplan

Varsamhetsbestämmelse i detaljplan preciserar
vilka egenskaper hos en byggnad som särskilt
ska tas hänsyn till. Varsamhetsbestämmelse symboliseras av (k) i detaljplan.
Förvanskningsförbudets skyddsbestämmelse
symboliseras av (q) i detaljplan. Byggnader kan
även beläggas med rivningsförbud och symboliseras då vanligen med (r).

SAMRÅDSVERSION

Boverkets föreskrifter för särskilt värdefull
bebyggelse (BFS 2011:6)
En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull
byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL antingen
för att den har sådana värden i sig eller för att
den utgör en väsentlig del av en särskilt värdefull
bebyggelsemiljö. Vad som sägs om byggnader
gäller även för bebyggelseområden.
En byggnad kan vara särskilt värdefull om den
tydliggör tidigare samhällsförhållanden. Exempel på detta är:
•

Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion som
nu har blivit sällsynt.

•

Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor,
arbetsförhållanden, olika gruppers livsvillkor,
stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska ideal
samt värderingar och tankemönster.

•

Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé.

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om
den tydliggör samhällsutvecklingen. Exempel på
detta är:
•

Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens genombrott, immigration eller emigration.

•

Byggnader som har tjänat som förebilder eller
på annat sätt varit uppmärksammande i sin
samtid.

•

Byggnader som präglas av stark arkitektonisk
idé.
SAMRÅDSVERSION
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En byggnad kan också vara särskilt värdefull om
den i sig utgör en källa till kunskap om äldre material och teknik.
En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt om den uppvisar särskilt estetiska kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå
med avseende på arkitektonisk gestaltning eller
i utförande och materialval eller i konstnärlig gestaltning och utsmyckning.
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om
den värderas högt i ett lokalt sammanhang. Exempel på detta kan vara byggnader som haft stor
betydelse i ortens sociala liv, för ortens identitet
eller i lokala traditioner.
I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att
byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst förhållande eller i sitt sammanhang har få motsvarigheter som kan belysa samma förhållande.
Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga karaktär
bevarad, utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att flertalet av dem kan antas
uppfylla något av kriterierna för särskilt värdefull
byggnad.
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Lagskyddade byggnader och miljöer
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SÅ UPPFYLLS LAGSTIFTNINGENS KRAV
Kommunens ansvar

Vår gemensamma kulturmiljö är viktig och ett
betydande allmänintresse. Om en kulturmiljö en
gång har förvanskats kan inte värdet helt återställas.
Eftersom kulturmiljön berör så många men ibland
ägs av enskilda kan det uppstå konflikter. Därför
finns kulturmiljöns lagstiftning för att garantera att
tillräcklig hänsyn tas till allmänintresset.

Att kontakta kommunen och länsstyrelsen i ett tidigt
skede för rådgivning kan göra det enklare att bygga
eller renovera, tillståndsprocesserna går oftast fortare om man gör rätt från början.

Kommunen eller länsstyrelsen kan också i många
fall lämna råd om vilka värden som finns, om eller
hur kulturmiljöer kan förändras och ska tas omhand.
I vissa fall finns bidrag att söka för att ta omhand
För att kunna uppfylla de olika lagstiftningarnas
krav för hantering av vår kulturmiljö krävs kunskap, eller renovera på särskilt sätt. Även länsmuseet kan
bidra med kunskap om renoveringar och byggnadels om hur lagstiftningen ser ut men framförallt
om vilka värden som miljön har. De starkaste skyd- der, och på Kramfors bibliotek finns flera böcker
den av kulturmiljön har de direkt skyddade miljöer- om byggnadsvård och lokalhistoria. I vissa fall kan
na, byggnaderna och objekten. Till dessa finns oftast en utomstående sakkunnig behöva anlitas för att
tydliga dokument som redogör för vilka värdena är, beskriva värden och säkerställa att kulturmiljön inte
skadas. Det är kommunen som avgör om det beoch hur de ska hanteras. Men i lagstiftningen finns
också ständiga skydd för värdefull kulturmiljö, vilka hövs en sakkunnig vid ett bygglov, för att säkerställa
att lagens krav uppfylls. Om kommunen ska ta fram
är svårare att hantera eftersom det inte alltid finns
underlag som visar vilka värden som är viktiga. Sam- en ny detaljplan i eller invid en värdefull kulturmiljö
manställd information om de olika lagstiftningarna, behöver kommunen ofta ta fram ett sakkunnigunderlag för att tydliggöra vilka värden som finns och
hur de fungerar och hur processerna går till, finns
hur de kan hanteras.
att inhämta hos Riksantikvarieämbetet.
Har man frågor om lagstiftningen kan man alltid
vända sig till kommunen eller länsstyrelsen som kan
hjälpa till att reda ut vilken statlig myndighet eller
kommunal nämnd som har ansvar för tillsyn av att
kulturmiljöns lagstiftning följs.
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Enligt plan- och bygglagen har kommunen ett
särskilt ansvar vid planläggning och frågor om lov i
särskilt värdefulla miljöer. Det är kommunens ansvar
att det allmänna intresset bevakas och prioriteras
och frågan om kulturmiljö måste testas i alla ärenden enligt plan- och bygglagen. Kommunen har
även ett uttalat ansvar att skydda de särskilt värdefulla kulturmiljöerna vid planläggning.
Detta innebär att kommunen inte kan utarbeta en
detaljplan eller lämna ett lov som skadar den särskilt
värdefulla kulturmiljön och ska i plan besluta om
lämpliga bestämmelser som garanterar ett fullgott
skydd för miljön.
Kulturmiljöplanen som hjälp
Kulturmiljöplanen är till hjälp vid hanteringen av
kommunens värdefulla kulturmiljöer. I planens tredje kapitel finns både allmänna råd och riktlinjer som
är utformade med hänseende till varsamhetskravet i
plan- och bygglagen samt enskilda råd och riktlinjer
som kopplar mot lagstiftningens krav om förbud
mot förvanskning enligt plan- och bygglagen.

21

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Känslighetsbedömning vid förändring inom riksintressen
Känslighetsbedömning av kulturmiljöer

Stödfrågor för känslighets- och/eller konsekvensbedömning av kulturmiljöer:

Olika kulturmiljöer är olika känsliga eller mottagliga
för nya tillägg/ändringar. Generellt är kulturmiljöer
mer känsliga om;

Vad försvinner och vad tillkommer?

Är påverkan direkt eller indirekt?

•

•

Är det troligt att åtgärden kan komma att följas
av andra åtgärder eller särskilda anläggningar
vilka i sig kan medföra negativa konsekvenser?

•

Finns det risk för att åtgärden på sikt minskar
möjligheterna att bruka och förvalta miljön?
Leder förslaget till en ändrad användning av
miljön, så att läsbarheten av det riksintressanta
kulturhistoriska sammanhanget påverkas negativt?

•

•

•

Värdena är knutna till uttryck för en avgränsad
historisk period kan vara känsliga för dominerande nutida tillägg.
Landskapet är präglat av och värdena är knutna till utvecklingen av en viss verksamhet eller
aktivitet över tid, kan vara känsliga för tillägg
som saknar samband med verksamheten eller
aktiviteten.
Uttrycken återspeglar olika tiders kontinuerliga
nyttjande av en viss plats, kan vara känsliga för
tillägg som förändrar eller bryter mot platsens
specifika förutsättningar och egenskaper.

•

Tillkommer nytillskott som påverkar kulturmiljöns skalor, former eller karaktärsdrag på ett
sådant vis som negativt inverkar på läsbarheten
av kulturmiljön?

•

Innebär ny bebyggelse på platsen att den negativa inverkan kan bli så stor att området i något
avseende riskerar att förlora sitt värde?

Är påverkan visuell eller funktionell?
•

•
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Kan exploatering på platsen innebära att objekt,
karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband - som gör det utpekade värdet och historien läsbar i landskapet kommer att påverkas?

I hur hög grad kommer platsen fortsatt att karaktäriseras av eller kunna återspegla det kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för
utpekandet?
Kan åtgärden innebära att tillgängligheten till
miljön minskar, att området fragmenteras, barriärer skapas eller att möjligheterna att besöka
miljön på annat sätt försvåras?

Kulturmiljön stärker och berikar projektet
•

Utgör platsens kulturhistoriska innehåll en särskild kvalitet och resurs för boende, verksamhet
och besökare?

•

Bidrar projektet till att läsbarheten av det kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för
utpekandet stärks?

•

Bidrar projektet till att tillgängligheten eller möjligheten att använda, bruka, förvalta och röra sig
inom miljön förbättras?
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Högakustenbron tydligt element i landskapet kring älven
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KULTURLANDSKAPET
Landskapets naturgivna former och sammansättning
har avgjort hur människor kunnat nyttja landskapet
genom tid och rum. Landskapet är en process som
kontinuerligt utvecklas. De mönster och uttryck som
människan skapat ligger, tillsammans med de geologiska och naturgivna förutsättningarna, till grund för
det kulturlandskap som vi upplever i dagens Kramfors kommun.
De naturgeografiska förutsättningarna
I landskapets botten ligger berggrunden. Berggrunden i Kramfors kommun består huvudsakligen av
urberggrund som bildats för mer än 570 miljoner
år sedan. Berggrundens sammansättning av olika
bergarter med olika egenskaper och varierande
benägenhet att vittra, har stor betydelse för landskapets uttrycksform och bidragit till de dramatiska och
dominerande former och höjdskillnader som utgör
landskapet i Kramfors kommun.
Istiden

Inlandsisen var som tjockast i landskapet Ångermanland och har präglat landskapet och skapat den
u-formsliknande älvdalgången. Bergens avrundade
form, isflyttblock, det rika skogslandskapet och
moränavlagringar i mosaiklandskapet och de klapperstensfält utmed kusten, är några exempel på spår
efter den senaste istiden.
När isen smälte började marken att höja sig. Den
tjocka inlandsisen hade tidigare tryckt ner landmas24

san i jordskorpan och när trycket minskade började
marken att resa sig upp från jordskorpan. Detta är
en process som fortfarande pågår. När landområdet i det som nu utgörs av Kramfors kommun för
omkring 9000 år sedan blev isfritt, utgjorde stora
delar av det som idag är land av hav eller mindre
öar som stack upp ur havet. Det som idag utgörs av
Skulebergets topp utgjordes då av en liten ö långt ut
i kustbandet. Havet sträckte sig ända upp till Nämforsen i dagens Sollefteå kommun som då utgjorde
mynning för Ångermanälven, ut i havet.
Högsta kustlinjen

Högsta kustlinjen består av den gräns som utgörs av
havets högsta nivå. Det är en viktig naturgeografisk
gräns och en skarp kontrast i naturen, eftersom området under högsta kustlinjen har morän och övriga
jordarter sorterats om av havet, medan jordarter
över högsta kustlinjen har lämnats opåverkat och
består av morän med block, sand och finsediment
i en varierad blandning. Vegetationen består här av
skogsmark med myrar och sjöar och odlingsbar jord
är ovanlig. Under högsta kustlinjen ligger däremot nästan all jordbruksmark. Vid Skuleberget går
högsta kustlinjen att urskilja i terrängen genom att
toppen är skogsbeklädd och ser ut som en kalott.
Kalotten motsvarar den ö som stack upp ur havet
vid istidens slut. Det kalspolade nakna berget och
dalgången med rika sediment har legat under högsta
kustlinjen.

Landskapstyper & kulturlandskapet
För att kunna beskriva kulturlandskapet har landskapet i Västernorrland delats in i olika landskapstyper.
Dessa grundar sig på både natur och kulturgeografiska förutsättningar, viktigt för indelningen är också
hur landskapen upplevs och vilka landmärken som
fins. Indelningen av landskapstyp stämmer till stor
del in på de landskapsanalyser som finns för Västernorrlands län, som utförts av Trafikverket och
länsstyrelsens vindbruksplan.
Fyra typer av landskap kan noteras i Kramfors kommun. De representeras av älvdalslandskap, dalgångslandskap, storkuperat mosaiklandskap och skogskuperat bergkullelandskap.
Utöver dessa fyra kan några underkategorier urskönjas, beroende på var i landskapet du befinner dig.
Nedan görs en redogörelse över de övergripande
typerna samt de olika underkategorierna.
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Älvdalslandskap vid Ångermanälven
Ångermanälven sträcker sig genom Kramfors
kommun i en nordvästlig till sydostlig riktning.
Älvlandskapet är variationsrikt och skapar kontraster
med storskaliga vyer i de södra delarna intill Ångermannafjärden till mer småskaliga utblickar norr om
Nyland.
På den norra sidan av Ångermanälven karaktäriseras
landskapet av en smal dalgång med en öppen plan
odlingsmark närmast älven för att snabbt övergå
till ett mer terrasserat och brant skogsdominerat
landområden med inslag av öppna marker. Bebyggelsen och vägar ligger vanligen på de högre delarna
och i mer väldränerade trakter av älvdalslandskapet.

Älvdalens södra sida upplevs som ett mer flackt och
öppet odlingslandskap med inslag av skogspartier.
Här finns även de mest tätbefolkade delarna av
kommunen och tätorter som Bollstabruk, Nyland
och Kramfors.
Den öppna marken utgörs av finsedimentära jordar
som skapats i samband med inlandsisen och landhöjningens framfart och skapar idag det öppna och
hävdade odlingslandskapet som ligger som en smal
remsa mellan ävlfåran och bergen.
Ungefär vid Kristi födelse började de lätta sedimentjordarna i större grad att tas i anspråk för
jordbruk och under vikingatiden anses dessa bygder

ha varit befolkade och påverkade av människan. De
äldsta bygderna utgörs idag av de sockencentrum
(Bjärtå, Torsåker, Ytterlännäs m.fl.) med anor ända
till medeltid och järnåldern. De gamla sockenkyrkorna och flertalet gravfält från järnåldern vittnar
om bebyggelsens långa kontinuitet i landskapet.
Älven har varit en viktig kommunikationsled och
längs med älven har människor rört sig i alla tider.
Älven har även brukats som kraftkälla, och än idag
finns spår av järnbruk, timmerflottning, sågar och
kvarnar.

Älvdalslandskapet längs Ångermanälven. Foto WSP 2018
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Dalgångslandskapet
Dalgångslandskapen präglas av böljande och backiga
dalgångar, ofta i flera riktningar, omgivna av skogklädda
berg. Här saknas de långa linjerna som finns i älvdalslandskapet, men landskapet har fortfarande tydliga
riktningar och kan bitvis upplevas som storskaliga till
exempel i Nora, Skog och Gallsäter. I dalbotten finns
vattendrag som kan utvidga sig till sjöar eller omges av
sumpigare partier. Ovanför dessa finns uppodlade sluttningar. Bebyggelse och vägar återfinns i gränsen mellan
den odlade marken och de omgivande skogarna eller
på mindre moränhöjder ute i dalgången. Den huvudsakliga odlingsmarken är belägen på relativt låga nivåer
i landskapet med finkorniga jordarter och är gammal
havsbotten. De djupa dalgångarna samt de sluttande
bergsväggarna gör att man tydligt kan uppleva de gamla
havsvikarna.
I det mer storskaliga dalgångslandskapet återfinns den
äldre bebyggelsen och äldre sockencentrum med anor
ner i tidig medeltid (såsom Nora, Skog, Ytterlännäs och
Ullånger). Järnåldersgravfält, som i vissa fall kan även
ha kontinuitet ner i bronsålder, vittnar om att platserna
varit bebodda under förhistorisk tid.
I dalgångslandskapet är gårdar med sina ekonomibyggnader och ängslador viktiga karaktärer i de jordbruksdominerade delarna. Sockencentra med kyrkan etable- Dalgångslandskap i Nora i Kramfors kommun. Foto WSP 2018
rad på ett strategiskt läge i landskapet samt de gamla
medeltida kyrkoruinerna, utgör viktiga landmärken och
stärker upplevelsen av det ålderdomliga kulturlandskapet.
SAMRÅDSVERSION
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Storkuperat dalgångslandskap vid Höga
kusten
Landskapstypen omfattar delar av det område som
går under benämningen ”Höga Kusten” och är klassat som världsarv enligt Unesco. Landskapet skapar
stora kontraster mellan den karga, bergiga kustzonen och de uppodlade, bebyggda inre odlingslandskapen.
I det kuperade kustlandskapet är spåren av landhöjningen och inlandsisen tydliga. Den flikiga kusten
har en storslagen kontur med höjder som ofta kan
nå upp till nästan 300 meter. Ute vid kusten bildar
skärgårdens högresta, ofta kalspolade, berg och öar
som stupar brant ner i vattnet tydliga landmärken
synliga på långt håll från havet. Kustlandskapet
tillhörde byarnas utmarker, och brukades för både
strandbete och det kustnära fisket.

Dagens vägnät har brukats under lång tid och slingrar sig runt höjderna och binder samman de olika
byarna. Nordingrå utgör det största bebyggelsecentrat och har anor från medeltiden. Intilliggande
gravar från järnåldern vittnar om att bebyggelse
fanns här innan området blev kristnat. I övrigt är
bebyggelsen belägen på mindre odlingsbara marker
i randzonen mellan den odlingsbara marken och
bergskanten. I vissa fall ligger bebyggelsen uppe
längs med bergsslänten. Bebyggelsen utgörs vanligen av mindre gårdar eller av ensamgårdar.
Lämningar efter mänsklig aktivitet från stenåldern
fram till historisk tid åskådliggör landhöjningsprocessen som tydligt kan utläsas i landskapet. Tidigt
började befolkningen att utnyttja kusten för fiske
och säljakt. Från järnåldern och medeltiden finns

tomtningar och lämningar efter kustfiske och säljakt.
I Överveda i Nordingrå har dateringar visat att
området nyttjats för cirka 5000 år sedan. Boplatsen låg under denna tid vid en havsvik. Idag ligger
platsen cirka 3 km från havet och på en nuvarande
havsnivå på 70-75 meter över havet. Av de förhistoriska landskapen är bronsålderns kuströsen den
mest karaktäristiska lämningstypen. Rösena är delvis
monumentala och har ursprungligen legat väl synliga
från de förhistoriska kommunikationsstråken vid
den dåvarande kusten. Idag ligger rösena kustnära
men 50-25 meter över havet och illustrerar tydligt
den pågående landhöjningsprocessen i landskapet.

Bebyggelsen som historisk utgjorts av fiskelägen
ligger vid skyddade havsvikar. Bebyggelsen är småskalig och består av fiskebodar, båthus, gistvall (plats
för upphängning av fisknät), hamnanläggningar och
i de större lägren finns kyrkokapell till exempel i
Bönhamn och Norrfällsviken.
De inre delarna av landskapet utgörs av ett storkuperat dalgångslandskap bestående av djupa dalgångar, välavgränsade av de sluttande bergsväggarna.
Odlingsmarkerna ligger låglänt och klättrar uppför
bergsväggen. De djupa dalgångarna gör att man
tydligt kan uppleva de gamla havsvikarna och den
pågående landhöjningen.
28

Storkuperat dalgångslandskap i Nordingrå. Foto WSP 2018
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Skogsdominerat bergkullandskap
Det skogsdominerade bergkullandskapet är storskaligt kuperat med höjdskillnader på mellan 200-250
meter, ibland över högsta kustlinjen. Landskapet
rymmer många sjöar och våtmarker. Landskapstypen domineras av produktionsskog.
Bebyggelsen består av mindre byar, ensamgårdar,
bebyggelse kopplat till finnmarken samt fäbodar.
Bebyggelsen är vanligtvis belägen vid bergsluttningar, nedanför krönet på höjder i anslutning till små
sjöar och vattendrag. Bebyggelsen har sitt ursprung i
koloniseringen från 1500-talet och framåt.
Landskapet har genom historien nyttjats som ett resursområde och kan definieras som ett utmarkslandskap till byarna i älv-, dalgångs- och kustlandskapet.
De äldsta lämningarna utgörs av de stora antalet
fångstgropar och fångstgropssystem. Jaktmetoden
har brukats från stenåldern fram till 1860-talet då
den förbjöds. Det är främst älg och ren som jagats
med denna metod.
I skogslandskapet finns ett stort antal lämningar efter kolningsgropar, res- och liggmilor. Kolet har varit en viktig resurs vid framförallt järnframställning,
smide och i samband med bruken och sågverkens
etablering längs med kusten. Ett intensivt kolande
bedrevs för att hålla ångmaskiner i gång.
Skogsdominerat bergkullslandskap vid Stora-Vamsjön. Foto WSP 2018
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KULTURMILJÖPROFIL FÖR KRAMFORS KOMMUN
Varför en kulturmiljöprofil?

Kramfors bärande berättelser

Det är olika händelser och skeenden som har påverkat vårt landskap och skapat vår kulturmiljö. Det är
sedan genom kulturmiljön och landskapet som vi
kan se spår efter historien. Vi kan läsa berättelser,
förstå varför vår miljö ser ut som den gör och minnas tillsammans. På olika platser finns olika berättelser, vissa berättelser är små och berör bara ett fåtal,
andra berättelser är stora och berör många.

Kramfors kulturmiljöprofils bärande berättelser
har flera likheter med andra delar av landet, men
här finns också många berättelser som är unika för
kommunen.
Kramfors kommun är likt många platser i Sverige
starkt präglat av inlandsisen. Men det landskap som
isen format kring Ådalen och Höga kusten är på
många sätt unikt.

Genom att identifiera och skriva ner en kulturmiljöprofil för Kramfors kommun belyses de stora övergripande berättelserna, de som går att se på många
platser i kommunen. Kulturmiljöprofilen identifierar
de berättelser som berör många och som satt tydliga
spår i den fysiska miljön och därmed format Kramfors särart och identitet.

Det landskap som formats efter inlandsisen med
dess naturliga förutsättningar har i sin tur varit en
förutsättning för hur odlingslandskapet har växt
fram och hur människor har levt. Som i resten av
Sverige har trakterna kring dagens Kramfors kommun under tusentals år präglats av brukandet av
jorden, men kring Ådalen och Höga kusten har de
goda odlingsjordarna i dalgångarna, betet i skogen
samt kustens och älvens fiske skapat ett speciellt
odlingslandskap. Landskapet med älven och skogen
har bjudit på vattenvägar och timmer. Ådalen blev
den ultimata platsen för trä- och sågindustri. I skogen fanns virket och älven fungerade som en perfekt
transportled för flottning av virke från inlandet, de
djupa och skyddade vikarna blev hamnar, från vilka

Inför framtagandet av Kramfors kommuns kulturmiljöprofil genomfördes en medborgardialog med
kommunen invånare. Detta för att kunna lyfta några
av de platser och berättelser som är viktiga för kommunens invånare.

32

råvaror och produkter skeppades. Redan på 1700-talet börjar älvens mindre biflöden och skogen utnyttjas för anläggande av det första stora sågarna. Detta
blir startskottet på en industriepok som rullat på i
över 300 år vilket saknar motstycke i Sverige.
Den tidiga industrialiseringen har starkt präglat
Kramfors kommun, framförallt i Ådalen, och gjort
bygden till en utpräglad arbetarbygd men stor inflyttning. Den stora andelen inflyttande arbetare har
lämnat en stark folkrörelse med flertalet folkrörelsebyggnader efter sig.
Andra händelser som idag bara kan berättas genom minnen och platser är också en viktig del av
historien. Häxprocessen som under en kort period
under 1600-talet satte skräck i hela landet hade sin
kulmen i Torsåker socken. Under 1675 brändes 71
människor där de flesta var kvinnor. På en sten på
bålbergets topp finns inskriptionen ”Här brann
häxbål 1676. Kvinnor dog, män dömde. Tidens tro
drabbade människan”. Även om detta utspelade sig
för flera hundra år sedan är det fortfarande en händelse som gjort ett starkt avtryck i historien
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Inlandsisens landskap

Kusten och dalgångarnas jordbruk

Skogen, vattnet och
industrin

Landskapet kring Kramfors,
med Ådalen och Höga
kusten är unikt och mycket
karaktäristiskt. Inlandsisens
påverkan på landskapet
syns på ett särskilt tydligt sätt och det är enkelt
att förstå hur inlandsisen
skapade dagens förutsättningar för att leva och
bruka jorden.

Jordbruket som bedrivits
sedan järnåldern karaktäriseras av uppodlade
dalgångar och utmarker
med bete och fäbodvallar i
skogen. De relativt små odlingsmarkerna har kunnat
föda en stor befolkning,
bland annat genom binäring till jordbruket i form av
fiske och jakt.

Skogen och älven har varit
en stor resurs som legat
till grund för utvecklingen
av tillverkning och industri
i framförallt Ådalen, men
även längs kustbandet.
Timret från skogen flottatdes och sorterades på
älven.

SAMRÅDSVERSION

Arbetarnas Ådalen
En av de mer betydande
berättelserna längs med
Ådalen är arbetarrörelsen
och folkrörelserna. Den stora inflyttningen av arbetare
i koppling till den expanderade industrin i Ådalen
gjorde Kramfors med omland till ett ovanligt starkt
fäste för folkrörelserna.
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Inlandsisens landskap
Vad hände?
Under istiden låg ett tjockt istäcke över
hela norden. Vid dagens höga kusten
var inlandsisens istäcke som tjockast.
Den tunga isen tyngde ner marken, när
isen smälte skapades stora smältfloder
och den nedtyngda marken började
att resa sig. Smältvattnet och landhöjningen skapade ett dramatiskt landskap
med dalar och höjder, älvar och vikar.
Det är genom inlandsisens omvandling
av landskapet som förutsättningarna för
markanvändningen skapats; från människans första bosättningar, dalgångsjordbruken till att de djupa vikarna används
som skyddade hamn- och fiskelägen
och älven som transportled.

Varför är det viktigt?
Inlandsisens påverkan på landskapet är
än idag, 10 000 år efter att isen smälte
bort, mycket påtaglig. Inlandsisens dramatiska landskap är pedagogiskt och så
tydligt längs med Höga kusten att det
är unikt i Sverige och så pass unikt i världen, att området har världsarvsstatus.

34
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Kusten och dalgångarnas
jordbruk

Vad hände?

Sedan yngre järnålder har området
längs Ångermanälven befolkats av en
bofast och troligen odlande befolkning.
Det kuperade landskapet bjöd på goda
odlingsmarker i dalgångar och sänkor.
Det kuperade landskapet innebar även
stora skogsbeklädda marker som var
svårodlade, dessa användes för bete åt
djuren, där skogen blev virke till husen. I
skogen bedrevs fäbodrift dit djuren flyttades sommartid för bete. De milsvida
skogarna har även nyttjats av samer som
betesmark för sina renar. Förutom bete
fanns stora möjligheter till jakt i skogen
och fiske i älven och havet. Detta skapade goda förutsättningar för en växande
befolkning.

Varför är det viktigt?
Jordbruket längs med Ångermanälven
och kusten har en lång kontinuitet. Det
boskapsintensiva jordbruket med fäbodvallar är typiskt för kuperade skogsrika
områden i norra Sverige, även de betydande bisysslorna som jakt och fiske
är typiskt. Det som utmärker trakterna
rking Ådalen och Höga kusten är att det
finns många gårdar och landskapsutsnitt bevarade, där det enkelt går att se
och förstå det äldre jordbrukslandskapet.

SAMRÅDSVERSION
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Skogen, vattnet och industrin
Vad hände?
Ångermanälven har länge varit en
transportled för människor och varor,
en förbindelselänk mellan Norrlands
inland och Bottenhavet. De tillströmmande åarna till älven användes under
lång tid för att utvinna kraft till kvarnar
och sågar. Det är även längs älven som
de äldre landsvägarna och järnvägen
lokaliserades. Vid industrialiseringen
som blommande i Ådalen och Höga
kusten under 1800- och 1900-talets
första hälft var det vid älven och kusten
som etableringen skedde. Skogen var
naturresursen som bidrog till sågverksindustrins stora genombrott i Ådalen och
det var på älven som virket flottades ner
till sorteringsverk och industrier. Älven
användes även för att skeppa ut skogens
virke och trävaror, via Bottenhavet och ut
till Sverige och resten av världen.

Varför är det viktigt?
Ådalen utvecklades under 1800- och
1900-talet till en världsledande sågverksindustri. För denna utveckling var
älvens kraft och inloppet till Bottenhaven samt skogen som naturresurs helt
avgörande. Landskapet har varit förutsättningen till platsen utveckling och
representerar därför Ådalens industrilandskaps kärnvärden.
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Arbetarnas Ådalen
Vad hände?
Den starka utvecklingen inom Ådalens
industrier ledde till att en stor mängd arbetare strömmade till området. 1800-talets missförhållanden med hårt och farligt
arbete, dåliga bostadsförhållanden och
låga löner var en av de största anledningarna till att arbetarna började mobilisera
och organisera sig. Den växande arbetarrörelsen med fackförbund och föreningar
organiserade strejker i Ådalen. 1931 skedde de tragiska Ådalshändelserna som
fick stor uppmärksamhet och efterverkningar i fråga om demokrati och det vi
kallar ”den svenska modellen”. Arbetarna
i Ådalen var också drivande i att bilda en
stark och livaktig nykterhets- och väckelserörelse.

Varför är det viktigt?
Ådalens starka arbetare var med att
forma starka folkrörelser, runt om i Ådalsbygden finns det gott om folkrörelsebyggnader. Folkrörelserna har varit med
och aktivt utvecklar bygden, de har varit
viktiga aktörer som drivit på såväl socialaoch kulturfrågor, som frågor om människors rättigheter. Folkrörelsernas starka
fäste och engagemang har aktivt bidragit
till demokratiseringen av Sverige och den
välfärdsstat som landet utvecklades till
under 1900-talet.
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3. VÄRDEFULLA MILJÖER

KOMMUNENS LANDSKAPSKARAKTÄRER
OCH SÄRSKILT VÄRDEFULLA KULTURMILJÖER
Kartan till höger visar landskapet i Kramfors
kommun indelat efter dess tydligaste karaktärer.
Landskapskaraktärerna är kopplade till den typ av
kulturmiljö man kan förväntas att finna där. I kartan
redovisas översiktligt särskilt värdefulla kulturmiljöer och byggnader. Samtliga utpekade miljöer och
byggnader finns digitalt i GIS-karta.
Skog- och utmarkslandskap är den till ytan största
delen. Liksom odlingslandskapet är det utspritt över
större delen av kommunen. Tillsammans med det
kustnära landskapet ingår dessa miljöer med tillhörande byggnader i temat ”Skogen, jordbruket och
fisket”.

Industrilandskapet dominerar de älvnära områdena,
men återfinns även vid kusten. En beskrivning av
industrilandskapet, dess kulturmiljöer och bärande
berättelser återfinns i temat ”Industrin och dess
samhällen”.
Kapitlet inleds med temat ”Förhistoriska spår”, som
redogör för de spår vi människor lämnat efter oss
från stenåldern till medeltiden. Det avslutas med
temat ”Kramfors stad”, som bland annat berättar
om hur Kramfors grundades och har förändrats
över tiden.

Varje temadel följer samma upplägg. Det ger en
övergripande bild av temat och redogör för dess
bärande berättelser. För varje tema finns en fördjupning med ett antal exempelmiljöer som är ett urval
av några av kommunens särskilt värdefulla kulturmiljöer. Varje miljö beskrivs med bedömning av dess
kulturhistoriska värde och karaktärsdrag. Därefter
följer råd och riktlinjer kring hur miljön övergripande bör hanteras vid planering och handläggning.

3. VÄRDEFULLA KULTURMILJÖER
Kapitlet behandlar temavis kommunens bärande berättelser och ger exempel på särskilt värdefulla kulturmiljöer.

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

FÖRHISTORISKA SPÅR

SKOGEN, JORDBRUKET & FISKET

INDUSTRIN & DESS SAMHÄLLEN

KRAMFORS STAD

FÖRDJUPNING
•

Karta med kommunens
kända fornlämningar

•

Riksintressefördjupning

•

EXEMPELMILJÖER
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FÖRDJUPNING
•

Karta med särskilt värdefulla
kulturmiljöer & byggnader

•

Riksintressefördjupning

•

EXEMPELMILJÖER

•

LISTA

FÖRDJUPNING

FÖRDJUPNING

•

Karta med särskilt värdefulla
kulturmiljöer & byggnader

•

Karta med särskilt värdefulla
kulturmiljöer & byggnader

•

Riksintressefördjupning

•

•

EXEMPELMILJÖER

EXEMPELMILJÖER &
BYGGNADER

•

LISTA

SAMRÅDSVERSION

SAMRÅDSVERSION
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Förhistoriska spår

Spridningskarta för
kulturhistoriska lämningar

Spridningskartan visar på en övergripande nivå spridningen av fornlämningar och övriga kulturhistoriska
lämningar i kommunen. För närmare
information om lämningar, gå in på
riksantikvarieämbetets hemsida och
deras webkarta - fornreg.
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FÖRHISTORISKA SPÅR

FÖRHISTORISKA SPÅR
Vad berättar miljön?
Ända sedan stenåldern har människors nyttjande,
brukande och levande lämnat spår efter sig i landskapet. Lämningarna berättar om äldre tiders kulturlandskap. Visa av lämningarna är så pass värdefulla
att de skyddas enligt kulturmiljölagen eller skogsvårdslagen.
Stenålderns landskap
Lämningar från stenåldern (8000-1800 f.Kr) kan påträffas i hela Kramfors kommun. De består främst
av förhistoriska boplatser men kan även bestå av
fångstgropar. Boplatserna är vanligen belägna där
det funnits goda förutsättningar för ett allsidigt
näringsfång där jakt och fiske var av stor betydelse. Vanligen gäller detta främst stränder både vid
kusten, insjöar och strömmande vatten. I Kramfors
har de boplatser som är registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister koppling till
landhöjningen. Även boplatser som idag ligger på
höjdnivåer upp mot 190 m.ö.h i skogslandet, låg för
cirka 9000 - 8000 år sedan i ett havsnära läge. Därför
bör försiktighet iakttas i samband med exploatering
i områden som utgör bra lägen för förhistoriska
boplatser.
De förhistoriska boplatserna har vanligen avsatt få
tydliga spår ovan mark. Men i de fall de påträffas
känns de ofta igen på avfall från tillverkning av stenredskap, så kallade avslag och/eller skörbränd sten
som spruckit vid upphettning. Det kan även finnas
SAMRÅDSVERSION

kokgropar, härdar och spår av bostäder i form av
boplatsvallar/skärvstensvallar. Förekomst av exempelvis flinta och bärnsten visar att man haft ett stort
kontaktnät. Boplatser uppvisar ofta lång kontinuitet
som visar att man brukat samma plats under väldigt
lång tid.
En av de platser som människor brukat är belägen
uppe på Skuleberget (L1935-9238). Här framkom i
samband med en arkeologisk undersökning slagen
kvarts och föremål efter olika redskap. Boplatsen
har genom strandlinjer daterats till att vara bebodd

för cirka 8500 år sedan. Vid det tillfället utgjorde
denna del av Skuleberget en mindre ö i det dåvarande havslandskapet. Havet sträckte sig ända upp
till Nämforsen i dagens Sollefteå kommun som då
utgjorde mynning för Ångermanälven, ut i havet.
En boplats för cirka 5000 år sedan, är belägen vid
Överveda i Nordingrå socken (L1935:3825). Från
Överveda och andra platser i Västernorrland har
man indikationer på att man under yngre stenålder
(neolitikum) började utvidga sitt näringsfång i form
av tamdjurshållning och jordbruk.

Efter inlandsisens tillbakagång sträckte sig havet upp till Nämforsen idagens Sollefteå kommun. I trakterna kring Höga kusten
kan man idag både uppleva stenålderns lämningar och spår efter landhöjningen efter inlandsisen. Foto WSP 2018
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Bronsålderns landskap

Järnålderns landskap

För 4000 - 2000 år sedan låg delar av kommunen
fortfarande under havsytan och utgjorde ett kustnära landskap. Under bronsåldern (1800-500 f.Kr) är
jakt och fiske fortfarande viktig, men djurhållning
och jordbruk får en allt större betydelse. I Edånger
(L1935:9707) har man påträffat spår efter betesdrift
och i Utvik (L1935:3305) har man hittat ben efter
gris. Det finns även en ny kulturyttring längs med
den dåvarande kusten. Dåtidens människor började uppföra monumentala stenrösen längs kusterna
i Sverige, Finland och Norge. Kuströsena har en
stark koppling till vattnet. Rösena är uppförda i
välexponerade lägen ursprungligen väl synliga från
omgivande vattenvägar. Gravarna varierar i form
och storlek från stora monumentala gravar till
mindre varianter. Kuströsenas geografiska läge längs
med den förhistoriska strandlinjen utgör ett viktigt
uttryck för berättelsen för det förhistoriska landskapet som tydligt kan utläsas i landskapet. Det är
platser där man markerar sin närvaro och tillhörighet i landskapet. För kuströsena kring höga kusten
blir detta väldigt tydligt på grund av den öppna
orörda kustmiljön, det dramatiska landskapet med
höga berg, branta sluttningar och kalspolade klippor.
Majoriteten av gravarna dateras till bronsåldern och
ligger 30-35 meter över havet, längs den forntida
strandlinjen. Vid Storsjön som ligger 30 meter över
havet kan man fortfarande uppleva vattenanknutna
rösen, vilket gör att man får en bra uppfattning om
hur landskapet såg ut under bronsåldern.

För cirka 2000 år sedan började människorna i det
dåvarande Ångermanland att livnära sig som bofasta
bönder. Under järnåldern (500 f.Kr-1050 e.Kr) började man alltmer att utnyttja de lätta sedimentjordarna intill älven och de intilliggande dalgångarna. Vid
kusten nyttjades skyddade lägen och goda odlingsförutsättningar vid inskurna djupa havsvikar och
avsnörjda sjöar goda odlingsförutsättningar. Lämningar efter stensättningar, gravhögar och boplatser
från järnåldern finns i det inre av fjärdarna, i Ångermanälvens dalgång. Ute vid den yttre kusten finns
lämningar och boplatser med koppling till säljakt
och fiske med anor från yngre järnålder och tidig
medeltid.
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dition och boplatslokalisering. Denna platskontinuitet mellan bronsålder och järnålder förekommer
även på andra platser. En bit söder om Gallsäter, på
andra sidan Storsjön, ligger Lappnäset där det finns
ytterligare än järnåldersgård.
Många fornlämningar har försvunnit, bortodlats,
i samband ett expanderande jordbruk, däribland
många gravhögar och storhögar. I Torsåkers socken
är bortodlingsgraden mycket hög. Storhögar finns
bevarade i Frånö nära Kramfors stad. Storhögarna
kan spegla högstatusmiljöer, en övre samhällsklass i
ett hierarkiskt samhälle med krigarideal, stora kontaktnät och långväga handel.

Från tiden närmast efter Kristi födelse finns bebyggelselämningar och gravfält som visar att en fast
bondebebyggelse etablerats. Centralbygder som
etableras under järnålder får fortsatt betydelse i
medeltid och avspeglas bland annat i anläggandet av
medeltida kyrkor.
I bygder som Nora, Torsåker, Ullånger, Bjärtå, Ytterlännäs och Gudmundrå ligger järnåldersgravfält
vid eller mycket nära den medeltida kyrkan.
I Gallsäter, vid sjön Storsjön, ﬁnns lämningar från
yngre järnåldern, ett gravfält och en delvis bevarad
järnåldersgård. Fynd på platsen är daterade från
bronsålder till yngre järnålder vilket talar för en
platskontinuitet både vad det gäller begravningstraSAMRÅDSVERSION
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Gravfält vid Nora kyrka, ingår i Nora-Rossvik riksintresse och världsarvet Höga kusten, Foto Bengt A Lundberg RAÄ
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Råd och riktlinjer

Exempel på några vanliga lämningar i Kramfors kommun

•

Hög

Vägmärke

Är en gravtyp som varierar, likt röset vad gäller storlek. Oftast är gravtypen avsedd för en person och
högen kan ligga isolerad eller samlad i ett graväflt.
Graven täcks helt av jord och förekommer från
järnåldern.

Stenar, skyltar eller stolpar uppsatta vid allmän väg
som avståndsmarkeringar eller med skriftliga uppgifter om bl.a. avstånd till en viss plats t.ex. om avståndet till närmaste gästgiveri, stad etc.

•

•

Om du ska göra ingrepp i marken eller bygga
till på din tomt. Undersök då om det finns
fornlämningar i området. Byggherren har
skyldighet att ta redan på om det finns fornlämningar.
Flera fornlämningsmiljöer är utpekade riksintressen för kulturmiljövården, här får inga
åtgärder ske som påtagligt kan skada riksintressets bärande värden.
Har du frågor angående fornlämningar eller
om du upptäcker att det finns fornlämningar
på platsen, ta då kontakt med Länsstyrelsen.

•

Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen.

•

Övriga kulturhistoriska lämningar ska värnas.

•

Om du vill söka för att hitta fornlämningar går
du in på riksantikvarieämbetets hemsida.

Stensättning
Är en flack gravtyp som är en blandning av sten och
jord och som varierar i storlek och form. Kan vara
friliggande, eller samlad i gravfält. Från bronsålder
fram till järnålderns slut.
Röse
Är en gravtyp som förekommer under brons- och
järnåldern. Rösen är byggd av stenar som till skillnad
mot hög inte har övertäckts av jord.
Fångstanläggning
Är en lämning efter anläggning för fångst av djur
och insamling av ägg. Det finns olika typer av fångsanläggningar
Tomtning
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En lämning efter byggnad i form av vallar eller
murar kring en golvyta i marknivå eller med försänkt
golvyta.

Milsten i Dal socken
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Hög

Stensättning

Röse

Fångstanläggning

Tomtning

Vägmärke
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Riksintressen för kulturmiljövården - Förhistoriska spår
Kramfors kommun har 11 stycken riksintressen för
kulturmiljövården och tre av dessa är kopplade till
förhistoriska spår i Kramfors kommun. Förutom att
dessa miljöer är utpekade som riksintressen är dessa
miljöer också utpekade särskilt värdefulla kulturmiljöer.
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Riksintresse för kulturmiljövården - Gallsäter [Y 28]
Motivering:
Fornlämningsmiljö med bronsåldersrösen i bevarad strandkant
Uttryck för riksintresset:
Ensamliggande bronsåldersrösen vid en från Bottenhavet avsnörd sjö.
I miljön ingår även ett gravfält från järnåldern och fossil åkermark med
inslag av röjningsrösen.

Riksintressets värden:
•

Bronsåldersrösen med bevarad ursprunglig strandkontakt.

•

Järnåldersgård med gravar och fossil odlingsmark.

Gallsäter är en del av ett större område kring världsarvet Höga kusten och ingår i det band av kuströsen och stensättningar som finns
längs hela Norrlandskusten. Gallsäter utmärker sig genom att gravarna i området har direkt strandkontakt vid en sjö som är avsnörad från
Bottenhavet, vilket gör det lätt att uppfatta samma samband mellan vatten och grav som när de en gång anlades.

SAMRÅDSVERSION
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Riksintresse för kulturmiljövården - Nora-Rossvik [Y 24]
Motivering:
Fornlämningskoncentration i en av de tätaste järnåldersbygderna i
Ångermanland som tillsammans med sockencentrum från medeltiden visar på en lång kontinuitet i bebyggelse och markanvändning.
Gamla ortnamn, vikingatida silverskattfynd och medeltida spår i
ett öppet odlingslandskap förstärker områdets histioriska betydelse.
(Fornlämningskoncentration, sockencentrum) (Världsarv).
Uttryck för riksintresset:
I sluttningarna och på höjderna i kanten av den öppna odlingsmarken vid Norasundet och Sursundet finns ett stort antal fornlämningar
från järnåldern. De utgörs till stor del av gravar i form av gräsbeväxta högar och stensättningar som ligger såväl ensamma som i
smågrupper och samlade i gravfält. Här finns också enstaka storhögar, husgrunder och husgrundsterrasser. Spår av det forntida agrara
landskapet syns i form av röjda stenfria odlingsytor och röjningsrösen
(fossil åkermark). Belägna på en höjd vid Rossvik vänd mot Sursundet
finns också gravar i form av stenrösen och stensättnignar från bronsåldern. De äldre vägsträckningen syns tydligt i det öppna odlingslandskapet. Strategiskt placerade i områdets centrum och det nu
uppgrundade sundet ligger sockenkyrkan från 1806 som föregåtts
av en medeltida kyrka uppförd på 1200-talet.

Riksintressets värden:
•

Ett sockencentrum med lång kontinuitet.

•

En av Ångermanlands tätaste järnåldersbygder, med ett stort antal välbevarade fornlämningar i karaktäristiska lägen i landskapet.
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Riksintresse för kulturmiljövården - Värns-Fanön-Slåttdalsberget [Y 34]
Motivering:
Fornlämningsmiljö, representativ och mycket åskådlig kuströsemiljö i karaktäristiskt bronsåldersläge med några av Ångermanlands förnämligaste
gravmonument i öppen och opåverkad kustmiljö. Spåren av mänslig aktivitet åskådliggör landhöjningsprocessen vilken tydligt kan utläsas i landskapet.
Uttryck för riksintresset:
Delmiljö, se beskrivning för Slåttdalsberget [Y 34], Örnsköldsviks kommun.
På de mot havet vända hällmarkerna finns en koncentration av ursprungligen strandbundna gravar i form av stenrösen och stensättningar från
bronsåldern, samlade i grupper eller större gravfält. Gravarna ligger på mellan 20-25 meter över havet och uppvisar en stor formvariation, ofta med
konstruktionsdetaljer som stenkistor och kallmurade kanter.

Riksintressets värden:
•

En representativ och åskådlig norrländsk kuströsemiljö med stråk av bronsåldersrösen med stor formvariation.

•

En miljö där spåren av mänsklig aktivitet följer landhöjningsprocessen och tydligt kan utläsas i landskapet.

•

Några av Ångermanlands mest förnämliga gravmonument.

Riksintresset är en del av ett större område inom världsarvet Höga Kusten och ingår i det band av kuströsen och stensättningar som finns
utmed hela Norrlandskusten.

SAMRÅDSVERSION
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Riksintresse för kulturmiljövården - Norrfällsviken [Y 29]
Motivering:
Fiskeläge som uppstod som säsongsfiskeläge under 1600-talet
som tillsammans med fornlämningsmiljöer från förhistorisk och
historisk tid tydligt går att koppla till landhöjningsprocessen. Miljöerna belyser hur de mänskliga aktiviteterna kopplat till havet,
avspeglas utifrån placering i landskapet och bebyggelsemönster. Kanske med kontinuitet från förhistorisk fram till modern tid.
(fiskeläge, fornlämningsmiljö).
Uttryck för riksintresset:
De traditionella bebyggelsegrupperingen i en skyddad naturhamn är uppförd längs en hamngata anlagd parallellt med
stranden. Båthus och sjöbodar är tätt placerade, delvis på
pålar i vattnet och med gavlarna riktade mot vattnet. Kok- och
bostadshus är tätt placerade på hamngatans ovansida med
gavlarna riktade mot gatan. Kapellet som ligger i ett fritt läge
på höjden ovan vattnet är omgivet av en öppen gistvall.
Gravlokaler i form av mindre enkla stenrösen och stensättningar
är belägna på halvöns högre liggande hällmarker och på de
plana klappervallarna på nivåer mellan 50 till 15 m.ö.h. Under
brons- och järnålder anlades dessa längs de viktiga vattenvägarna. På och invid klapperstensfälten finns lämningar efter
husgrunder i form av tomtningar, företrädesvis på 10-15 m.ö.h.
På halvöns norra sida finns en skyddad naturhamn med lämningar efter två uppgrundade fiskelägen.
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Exempel på en fornlämningsmiljö i Kramfors kommun
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Styresholm - medeltida borgplats
Beskrivning
I byn Prästmon i Torsåkers socken, med rötter
ner i äldre järnålder, finns en plats med intressant
historik. Vid Ångermanälvens strandlinje ligger
lämningarna efter två medeltida fogdeborgar med
namnen Styrsholm och Pukeholm. Borgplatserna är
fornlämningar och finns registrerade i Riksantikvarieämbetets lämningsregister med L1935:7337 och
L1935:8244. Styresholm och Pukeborg var troligen
konstruerade som fort i trä. Istället för en stenmur
bestod troligen muren av jordvallar och grävda vallgravar. Det som återstår av borgen idag är två djupa
vallgravar och två större platåliknade högar.
Styresholms fogdeborg (L1935:7337) är beläget på
en mindre naturlig förhöjning och området för borgen bryter av mot det omgivande flacka landskapet.
Mot Ångermanälven sluttar landskapet brant ner
mot älven och delar av borgområdet har eroderat ut
i Ångermanälven.
Cirka 250 meter nordväst om Styresholm finns
ytterligare lämningar av en annan medeltida befästningsanläggning med namnet Pukeborg
(L1935:8244). Borgarna är samtida med varandra.
En tolkning är att borgen vid Pukeborg har fungerat
som en stödjepunkt på landsidan. Både Styresholm
och Pukeborg har ingått i ett system av försvarsanläggningar kring Ångermanälvens tidigare in- och
utlopp. Tillsammans med den nu rivna medeltida
kyrkan och försvarsanläggningen i Styrsnäs på Ångermanälvens norra sida, utgjorde dessa försvarsanläggningar ett effektivt försvar av Ångermanälvens
dåtida inlopp.
56

Styresholm fornlämningsmiljö invåd Ångermanälven

Borgarna i Styresholm var en så kallad fogdeborg
som troligen byggdes av Vitaliebröderna i slutet av
1300-talet. Vitaliebröderna var ett sjörövarsällskap
som härjade i Östersjötrakten i slutet av 1300-talet.
Vitaliebröderna värvades av Albrekt av Mecklenburg
i dennes försök att återta makten från den danska
unionsdrottningen Margareta genom en handelsblockad. Fred slöts mellan drottning Margareta och
Albrekt 1395. Vitaliebröderna respekterade dock
inte fredsslutet utan fortsatte att vara sjörövare i
länderna kring Östersjön. I Bottenhavet var deras
makt oinskränkt genom att de härskade försvarsanläggningarna i Gaddaborg (Gävle), Faxeholm
(Söderhamn), Korsholm (Vasa) och i Styrisholm
(Styresholm) vid Ångermanälven.

Vitaliebröderna gjorde efter 1398 en överenskommelse med drottning Margareta, vilken innebar att
drottning Margareta övertog bl.a. Styresholm. Efter
år 1400 fanns sålunda unionsdrottningens danska
fogdar på borgen och drev in skatt på handel i Ångermanland och halva Medelpad.
Under 1400 talet kom Styresholm att förlora sin
administrativa betydelse och övergavs så småningom. Varför borgen övergavs finns inga skriftliga
källor om. En teori är att det skedde under fredliga
former och en annan teori är att det kan ha skett
under stridigheter. En myt som det dock inte finns
några skriftliga belägg för är att borgen stormades
och brändes ner 1434 under det av Engelbrekt ledda
bondeupproret.
SAMRÅDSVERSION
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L1935:7337 (RAÄ nr: Torsåker 17:1)

N

Uppskattad fornlämningsyta, delvis undersökt
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Bedömning
•

Styresholms fogdeborg utgör ett viktigt uttryck
över det ekonomiska, politiska och religiösa
centrat som Torsåker socken utgjordes av under
medeltiden. Det är även ett intressant uttryck då
den avspeglar statsmaktens kontroll över handeln i Ångermanland.

•

Styresholm är en fornlämningsmiljö som skyddas enligt kulturmiljölagen.

Tydliga karaktärsdrag

Råd och riktlinjer

•

En medeltida fornlämningsmiljö bestående av
lämningar efter två försvarsanläggningar.

•

Både anläggningen i Styresholm och Pukeborg
skyddas enligt kulturmiljölagens 2 kapitel.

•

I koppling till fornlämningsmiljön är skredrisken
ganska hög.

•

Borgen illustrerar den medeltida statsmaktens
ekonomiska intressen i Ångermanland.

•

•

•

Miljön ligger naturskönt längs Ångermanälvens
strand där stenmonumentet uppe på borgen blir
väl synlig på håll.

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen vid åtgärder som kan påverka fornlämningen och dess
närmiljö.

•

Vid grävning eller byggnation i eller i nära anslutning till fornlämningarna ska detta samrådas
med Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

För att uppleva sambanden mellan försvarsanläggningarna och det omgivande landskapet, är
det viktigt att siktlinjerna in och ut från borgen
bibehålls.

•

Landskapet kring Styresholm och Pukeborg
bör hållas öppet och igenväxning bör undvikas.
Förslagsvis genom bete.

•

Informationsskyltar bör skötas.

•
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Närmiljön består av betade ängar och bidrar till
att miljön framträder i landskapet.

•

Bebyggelse bör undvikas inom området mellan
Pukeborg och Styresholm.
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Borgberget - fornborg
Beskrivning
Längs Norrlands kust och en bit in längs Ångermanälven finns flera så kallade fornborgar. Uppe
på Borgberget ligger traktens bäst bevarade, kända
fornborg, Stensätters fornborg. Fornborgen är en
fornlämning och finns registrerad i Riksantikvarieämbetets lämningsregister med L1935:9443. Två
andra fornborgar att nämna i trakten är Rödklitten
i Nordingrå socken och Rogstaklippen i Torsåkers
socken. Det finns flera olika typer av fornborgar
från olika tidsperioder, där Stensätters fornborg med
största sannolikhet är från järnåldern (cirka 500 f.kr1050 e.kr) och kan ha varit en befäst gård. Fynd på
platsen med husgrunder tyder på denna teori. Platsen som Stensätters fornborg ligger på har ovanligt
lämpliga förhållande för en befästning. Det stupar
brant från tre håll, där endast sluttningen mot sydost
är mindre brant och gör platsen tillgänglig.

Utsikt från Borgberget mot Ångermanälven och omgivande landskapsrum.

Bedömning

Tydliga karaktärsdrag

Råd och riktlinjer

•

•

Borgen ligger uppe på Borgberget med vid utsikt över omgivande landskap.

•

Anläggningen skyddas enligt kulturmiljölagens 2
kapitel.

•

Fornlämningsmiljön är lätt att uppleva i landskapet med kallmurar och stenar, där murarna på
sina ställen är upp till tre meter höga och är upp
mot en meter bred.

•

Vid grävning eller byggnation i eller i nära anslutning till fornlämningarna ska detta samrådas
med Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

•

Bebyggelse bör undvikas inom området.

•

För att uppleva sambanden mellan fornborgen
och det omgivande landskapet är det viktigt att
siktlinjerna in och ut från borgen bibehålls.

•

Informationsskyltar bör skötas.

•
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Borgberget är uttryck områdets strategiska läge
under järnåldern kring farleden. Lämningen är
tydligt läsbar och lätt att uppleva i landskapet.
Styresholm är en fornlämningsmiljö som skyddas enligt kulturmiljölagen.
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L1935:9443 (RAÄ nr: Ytterlännäs 1:1)

N

Uppskattad fornlämningsyta, ej undersökt
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Skogen, jordbruket & fisket

Karta över värdefulla
kulturmiljöer & byggnader

Kartan visar på en övergripande nivå
kulturmiljöer i kommunen kopplade
till det agrara jordbrukslandskapet.

Skogen, jordbruket & fisket
Vad berättar miljön?
Efter inlandsisens tillbakagång och landet började
resa sig ur havet levde människor här som nomader och rörde sig mellan olika säsongsboplatser i
ett fångst- och jägarliv. Jordbruk och djurhållning
började introduceras i slutet av stenåldern. Först
under yngre järnålder (550-1050 e.Kr) börjar befolkningen öka och bli bofasta, vilket flertalet gravhögar
från denna tid vittnar om. De första bosättningarna skedde vid kusten och började sedan leta sig in
längs med älvar och vattendrag. Även ortnamn är till
hjälp vid dateringen av äldre boplatser. Där de äldsta
bynamnen slutar på –sta, -um och –om. Samtliga av
dessa sta-byar ligger på de mer lättodlade älvsandsplatåerna, främst i nedre delen av Ådalen.

och älven gav goda förutsättningar för odling och
bosättning, vilket avspeglas i de många socknarna
och deras kyrkor i området. Den äldsta bebyggelsen
följde de lättodlade markerna och befolkningsområdena växte under medeltiden och utbredningen från
1500-talet sammanfaller i stort med dagens.

Medeltid

De flesta i Ådalens socknar var jordbrukare och här
lyste adeln nästan helt med sin frånvaro och borgare
och präster utgjorde en minoritet av befolkningen. En viktig skillnad bland jordbrukarna var dock
att bonden plöjde sina egna åkrar medan torparna
brukade arrenderad mark. Prästerna var också jordbrukare jämte sitt ämbete som präst och till varje
järnbruk hörde ett jordbruk för att föda bruksbefolkningen.

Sverige började kristnas under medeltiden och fick
fäste omkring år 1050. I Ångermanland finns inga
runstenar vilket tyder på att området fortfarande på
1100-talet var en del av asatron. Dock har kristna
gravar påträffats vid Björned i Torsåker som visar
på en kristen närvaro från 1000-talet. På 1200-talet
fick den kristna läran ett större genomslag och en
statsmakt började växa fram. Flera medeltida kyrkor
i sten uppfördes under 1200-talet, vilket visar på en
välmående bygd och ett behov att visa upp makt
och inflytande. De bördiga jordarna längs kusten

Redan på 1300-talet lade kyrkan beslag på laxfisket i
älvarna, vilket senare kom att konfiskeras av Gustav
Vasa i samband med reformationen. Därtill skattlades strömmingsfisket vid kusten, detta ledde till att
många ångermanländska bönder inte längre hade
råd att bedriva fiske. Istället var de så kallade gävlefiskarna, det vill säga borgare från Gävle, men även
från städer i Mälardalen som tog över fisket. Dessa
säsongsfiskande borgarfamiljer uppförde bland
annat kapell längs kusten, vilka om vintern användes
som förvaring av fiskeredskapen. Förutom fisket såg
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Yterlännäs medeltida kyrka. Foto WSP 2018

även Gustav Vasa skogen som sin och låg därmed
under kronan. Av skattepolitiska skäl uppmuntrade
han nybyggare från Finland att slå sig ner i skogarna.
Under 1500-talet får jordbruket ett uppsving i Norrland. I de kustnära områdena och kring älven växer
de befintliga byarna och nya tillkommer. Invandrade
finnar stod för den tidiga kolonisationen i avlägsna
skogstrakter från sekelskiftet 1600, främst i trakterna
mellan Gudmundrå och Graninge. De finska invandrarna livnärde sig på svedjebruk, brände skogen
och sådde råg i askan. Under denna period uppstod
konflikter mellan byalagen och finnarna och även
samerna om rätten till jakten, i en tid av svält och
missväxt.
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Kartan visar Ångermanland på 1600-talet.
Lantmäteriets historiska
kartor.
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”Det stora oväsendet” - Häxprocesserna
På berget vid gränsen mellan Torsåker,
Dal och Ytterlännäs socknar i Kramfors
kommun står det en sten med inskriptionen ”Här brann häxbål 1675. Kvinnor
dog, män dömde. Tidens tro drabbar
människan”. Detta minnesmärke påminner oss om tiden som brukar kallas
för ”det stora oväsendet” eller häxprocessen. Häxprocessen härjade i hela
Sveriges avlånga land, men inte i samma utsträckning som i Ångermanland
och inte minst inom Torsåkers pastorat.
Berget, som idag kallas för häxberget
var en avrättningsplats där den mest
ökända avrättningen ägde rum år 1675
av 65 kvinnor, två män och fyra pojkar
som dömts för trolldom. De halshöggs
och brändes på bål, vilket gör att berget
också kallas Bålberget. Inom Torsåkers
pastorat som omfattade socknarna
Torsåker , Dal och Ytterlännäs anklagades sammanlagt ca 120 personer och
efter dödsdomarna fallit på de 71 som
dömdes hade var femte kvinna i området avrättats, i Dals socken var varannan
kvinna borta.
Det var inte bara trakterna kring
Torsåker som drabbades av häxproces-
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serna. I Gudmundrå anklagades 19 personer varav två dömdes till döden, men
avrättningen utfördes inte. I Nordingrå blev
113 personer (hela 10% av befolkningen
i Nordingrå) år 1675 dömda för trolldom
genom en lokal rättsprocess. Som tur var
hann inte trolldomskommissionen tillbaka
till Ångermanland för att befästa domen
och troligtvis blev ingen avrättad. Den sista
stora trolldomsprocessen i Sverige skedde
1676 i Stockholm och det var också här
den fick sitt slut.
Som vittnen var det inte bara vuxna, utan
ett stort antal barn användes som vittnen
mot de anklagade. Barnens vittnesmål
liknade ofta varandra då förhörsfrågorna
var konstruerade av dem som frågade, där
nästan alla svar lades i barnens munnar. De
barn som antogs vara vittnen men inte ville
anklaga någon, bestraffades och skrämdes
av medlemmar i de lokala domstolarna,
ofta präster, tills barnen sa vad som behövdes för fällande dom. I Torsåker använde
prästen Lars Christoffersson Hornaeus ”djävulsprästen i Torsåker” sig av grova tortyrmetoder, så som nedtryckning under isen
eller instoppande i bakugnar för skenavrättningar.

Totalt i Sverige avrättades ungefär 300
personer för trolldom under 1668-1679.
Det var inte förrän 1779 som straffet för
trolldom avskaffades i lagboken.
Det finns flera teorier varför det blev så
många anklagelser om trolldom under
en så kort tid i Sverige. En teori är att det
rådde hungersnöd vilket gjorde befolkningen desperata att hitta orsaken till
olyckan som drabbat dem, samtidigt som
de var vidkepsliga och rädda. En annan
teori är att det var de lärda prästerna
som hade studerat de senaste europeiska rönen om trolldom som tillsammans
med de som styrde landet hade behov av
att kontrollera befolkningen, och särskilt
kvinnorna. Det resulterade i att kyrkan,
genom en trolldomsbön som regelbundet lästes i kyrkan, uppmanade befolkningen att anmäla varandra och att en
trolldomskommission utsedd av kungen
reste runt i landen för att hålla rättegångar.
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Nybyggare från Finland
i skogarna
I Kramfors trakter finns belägg för de första nybyggarfinnarna från 1595 i trakterna kring Mjövattnet och Nästvattnet ett
område som idag kallas Finnmarken. På
kronoallmänningen som vid tiden under
1500-talet var obebyggd men nyttjad av
Gudmundrås sockenböder för träfisktets
skull bildades en bosättning för invandrade finnar. Dessa svedjefinnar tog med
sig sin egen kultur till det nya landet
Sverige. De brukade marken genom
svedjebruk och odlade svedjeråg och
rovor. De invandrande finnarna och deras ättlingar kom att betyda mycket för
kolonisationen av skogstrakterna i Ångermanland och därutöver i Lappmarken.

En ny tid

Skogslandskapet i Ullånger. Foto WSP 2018.

Under 1700- och 1800-talet får nyodlingen ett stort
uppsving och nu börjar bebyggelsen sprida sig och
från den äldre bebyggelsen kring älv och kust började nu bebyggelsen att växa fram vid moränsjöar
och mindre vattendrag. Detta beror till stor del på
landets stora befolkningsökning som tredubblades
mellan åren 1720 till 1860. Detta i kombination med
förbättrade redskap och brukningsmetoder tillsammans med de stora dikningars och sjösänkningsprojekten som gav möjlighet till utökade åkerarealer.

Förutom nybyggandet ökade även antalen torp
kraftigt i Norrland och i hela landet vid mitten av
1700-talet. Mellan året 1775 till 1880 ökade befolkningen i nedre Ådalen från 6 237 till 19 451 personer.
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Under 1700-talet började även det stora vägbyggandet och bruksanläggningarnas tid i Ådalen och i
trakterna kring Höga kusten. På ömse sidor om den
breda Ångermanälven anlades ådalsvägarna som

förband älvdalsbygderna i trakten. Längs kusten
låg norrstigen som redan under 1300-talet var en
viktig transportled som var en del av den länk som
förband Stockholm med Norrland. Vid mitten av
1700-talet breddades stigen så pass att man kunde
ta sig fram med häst och vagn. Längs vägen fans
ett fast system med skjutshåll och gästgiverier som
mot betalning tillhandahöll logi och skjuts. Fram till
1754 gick den äldre vägsträckningen för Norrstigen
via Salsåker och Binö och vidare genom Åsäng och
SAMRÅDSVERSION
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ett flertal platser fram till Salsåker. Därifrån gick en
färja över till Docksta. Eftersom vägen gick igenom
en mycket backig terräng drogs en ny väg med färre
backar från Nora över Gallsäter till Ullånger. Idag
finns rester av Norrstigen kvar med valvbroar och
milstenar. Idag följer vår moderna E4 till stor del
den gamla färdvägens sträckning.
Utnyttjandet av utmarken
I Norrland har alltid boskapsskötseln och mjölkhushållningen varit en mycket viktig del av jordbruket.
Den begränsade åkermarken behövde i första hand
användas för matnyttiga växter som brödsäd och
potatis. Att odla foderväxter för djuren hade man
inte råd med, därför släpptes djuren på bete i skogen
om sommaren och för vinterhalvåret samlades hö
in från myrar och strandängar. Vinterfodret förvarades i ängslador och stod i oräkneliga antal ute längs

strandägarna. När betet för djuren inte räckte till kring byn anlades fäbodar i skogen dit
korna och fäbopigor flyttade under sommarhalvåret. Dessa fäbodvallar är en mycket typisk
norrländsk företeelse. Svedjefallen och fäbodvallarnas uppgift var ursprungligen att utöka
betesmarkerna till gården i byn, med tiden och
befolkningsökningen övergick dock i många
fall dessa miljöer till fasta boplatser. Dessa nya
byar skapade ljusa små gläntor i de milsvida
skogarna i trakterna kring dagens Kramfors
kommun. Efter att skiftena genomfördes i
huvudsak under 1840- och 1850-talet skedde
stora nyodlingar. Med detta blev betesmarken i byns närhet föremål för nya åkerarealer.
Detta medförde att fäboddriften fick en ännu
större betydelse vid denna tid. När vallodling
blev mer förekommande började ängsladorna

Samerna i Ångermanland
Området kring Ådalen och Höga Kusten är
sedan urminnestider en samisk kulturbygd,
där namn som Lappudden, Lappkälsberget,
Finnkåtorna och Renhagaberget kan berätta
om deras närvaro. Inom kommunen finns fyra
registrerade uppgifter om samiska kulturhistoriska lämningar. Två av dessa ligger i Dal socken och består av kåtor och två andra ligger
i Nora socken, och består av en kåta och ett
visste.
Samernas närvaro i Kramfors kommun visas
genom skildringar som berättar att det har
funnits kustskogssamer i Skogs socken ändå
sedan mitten på 1600-talet. De levde ett rikt
liv, nomadiserande mellan kust och inland.
Möjligtvis hörde de till samma grupp som Linné möte under sin resa genom trakterna 1732.
Under 1700-talet fanns 13 stycken renägande
samiska hushåll i Nora socken enligt Tabellverket, den tidigaste befolkningsstatistiken i
Sverige som inrättades 1749.
Nordingrå socken är ett gammalt samiskt
brukningsområde. I början av 1900-talet betade renar i skogarna runt Väster- Östvalto, Mjällom, Rävsön, Mjösjö och Fällsvik. Flyttningarna
upphörde i slutet av 1920-talet och under det
sista året betade renarna kring Bönhamn.
Några ortnamn som visar på samisk närvaro är
Lappkojmon i Mjällom, Lappholmen utanför
Rävsön och Lappkåtaberget väster om Järesta.

Bussjöbodarna i Gudmundrå socken invid Herrsjöarna. Foto WSP 2018
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Fäbodar i Kramfors kommun. Foto Västernorrlands museum, fotograf okänd.
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tjäna ut sitt syfte likaså fäbodvallarna. Efter andra
världskriget hade fäbodvallarna så gott som upphört
och ängsladorna började försvinna i landskapet.
Med detta förändrades landsbygdens bebyggda miljö
drastiskt.
Jordbrukarna i Ådalen hade biinkomster jämte jordbruket i form av bland annat sågning, skogshantering och fiske. Huvudnäringen för de flesta var dock
jordbruket och tittar man i prästernas befolkningstabeller från året 1845 var hela 87 % av befolkningen
sysselsatt inom jord- och skogsbruk. Detta visar på
att Ådalen i huvudsak var befolkat av bönder och
torpare. Skogsarbetet gav kontanta medel för bönderna men det var jordbruket som var den primära försörjningskällan. Det var om vinterhalvåret
timmerdrivning pågick och det var då mannen var
skogsarbetare, såvida han inte arbetade i flottningen
eller tog sig an något annat tillfälligt arbete. Genom
skogen som binäring eller andra sysslor kunde man
livnära sig på ett småbruk där jord och skog kompletterade varandra. Att kombinera jordbruket med
en annan inkomstkälla är ett tydligt mönster i Norrlands skogsbygder sedan urminnes tider.
Skiftesreformerna som syftade till att samla de
splittrade ägorna och vidare rationalisera jordbruket
antogs under 17- och 1800-talet. När byarna började skiftas på 1700-talet såg de i stora drag ut som
de som fanns på medeltiden. Varje bonde i byn hade
del i byns gemensamma tillgångar. Åkrar var indelade i tegar för var bonde , vidare var skog, betesmarker och slåttermyrar byns gemensama ägo.
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Potatisodling vid en gård i Gudmundrå socken. Foto Västernorrlands museum, fotograf Viktor Lundgren
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Vid mitten av 1800-talet förändrades landskapsbilden genom laga skiftet, där byar splittrades och
gårdar flyttade ut. En tid som brukar kallas för den
agrara revolutionen. Laga skifte kom att stimulera
till nyodling och modernisering av jordbruket med
effektivare jordbrukningsmetoder med större sammanhängande åkerarealer och nya odlingsmetoder
och verktyg.

Till de nya gårdarna uppfördes stora, breda mangårdsbyggnader i en och en halv våning i ljusa färger
ofta målade i grått eller gult. Den bebyggelse vi ser
idag när vi åker genom odlingslandskapet är i stort
från denna tid.
Skiftena som ägde rum runt om i hela Sverige medförde inte fullt så stora ingrepp i den fysiska miljön i
Norrland som i många andra delar av landet. Byarna

här var traditionellt glesare i sin uppbyggnad och
utflyttningen blev därför inte nödvändig i samma utsträckning. I Västernorrlands län flyttades i
genomsnitt 2 av 10 gårdar ut från byn. Nästa alla
byar i Ådalen har genomgått Laga skifte, den sista
på 1900-talet men de flesta skiftades på 1840- och
50-talet.

Bilden visar exempel på gårdbebyggelse i skogsbygd kring sjö och vattendrag. Gårdarna ligger längs sluttningen i skogsranden
med jordbruksmark ner mot sjön. Här finns exempel på bebyggelse från 1700- fram till idag representerad.
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Bilden visar det Bördiga Älvdalslandskapet med stora öppna åkerarealer som bjuder in till
djupa siktlinjer i det omgivande landskapsrummet
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Emigration och nyodling
Mot slutet av 1800-talet ökade den egendomslösa
befolkningen i landet, inte minst i Ådalen. Det var
en tid med stor fattigdom och arbetslöshet vilket
drev en miljon människor att emigrerade från Sverige och söka lycka någon annanstans. I Västernorrland var det i första hand landsbygdens befolkning
som utvandrade, ofta de jordlösa och kom från
industrisocknarna. Sammanlagt utvandrade närmare
32 000 personer från Västernorrlands län.

För att försöka hejda emigrationen bildade staten en
nationalkommitté för emigration som blev starten
på egnahemsverksamheten. Man ville bland annat
ge arbetare på landsbygden möjlighet att skaffa ett
eget hem med en bit jord till. Bärande tankar i de
reformer som genomfördes vid början av 1900-talet
var att binda människan till sin egen jord. Norrland
var ett ”framtidsland” där man skulle kunna vinna
ett Amerika inom landets egna gränser. Syftet var

även att försörja landet med arbetskraft och dessa
småbruk fick därför inte bli så stora att man enbart
kunde försörja sig på dem.
För lägre tjänstemän och arbetare startade egnahemsrörelsen genom den så kallade egnahemskommittén som bildades 1899. Från år 1905 tillhandahöll
staten förmånliga egnahemslån genom egnahemslånefonden. År 1907 bildades den nationalförening
mot emigration, vilken upprättade jordförmedlingsbyråer runt om i landet. Det fanns två inriktningar av egnahemsrörelsen - dels att ge ombeuttna
människor på landsbygden möjlighet till självförsörjande jordbruk. Dels att alla egnahemsföreningar som ville, kunde ge industriarbetare drägligare
bostadsvillkor genom ett eget småhus i städernas
utkant.
Egnahemsrörelsen utvecklades snabbt och under en
trettioårsperiod från år 1905 beviljades cirka 85 000
egnahemslån, där 40 % gällde bostadslägenheter och
60% jordbrukslägenheter, det vill säga egna hem
kopplade till ett litet stödjordbruk. Därtill tillkom
ytterligare några tusen lån för andra typer av egnahem så som arbetarsmåbruk (Per Albin-torp) och
Kronotorp. I Västernorrland var egnahemsrörelsen
en stor verksamhet.

Ett av Per Albin-torpen som ligger kring Pannsjön i Dal socken. Byggnaden på bilden är mycket välbevarad och norr om huvdubyggnaden ligger ladugården. Nedanför byggnaden breder mindre åkrar ut sig. Miljön ingår i riksintresse för kulturmiljövården.
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På 1930-talet var nästan hälften av befolkningen i
Norrland knuten till jord- och skogsbruket. Den
ekonomiska depressionen slog hårt i landet och
arbetslösheten sköt i höjden. År 1933 beslutar
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riksdagen att inrätta en ”statens arbetarsmåbrukslånefond”. Fonden skulle rikta sig till säsongsarbetare,
i första hand för skogsarbetare i de norra länen. Vid
tiden var Per Albin Hansson statsminister och de
nyinrättade arbetarsmåbruken kom att kallas Per
Albin-torp. Lånefonden existerade mellan åren 1933
till 1939 och under den tiden hade 1 500 småbruk
tillkommit i Västernorrland. Denna typ av låneform var den sista i sitt slag och i samband med att
riksdagen beslutade att dra in dessa lån avtog snart
verksamheten för att till sist dö ut.
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Per Albin-torp

Ett sätt för staten att hindra emigrationen var inrättadet av nya torpformer
som inriktades på nyodling av kronoparker (på mark i den statligt ägda
skogen), detta främst i Norrland, där
ett antal uppfördes i norra Ångermanland. Detta kolonisationsförsök fortgick
i 20 år och tanken var att kronotorpen
i kombination med arbete åt statens
domänverk skulle ge en försörjning åt
nybyggarfamiljerna. Att vara kronotorpare var som oftast ett hårt liv, startkapitalet var otillräckligt, marken svårbrukad
och löften om att få friköpa torpen från
staten uppfylldes ofta inte. Det blev ett
slitsamt liv för de de torpare som inte
gav upp och återvände. Idag återstår
inte många av dessa torpmiljöer, torpen
är rivna och den uppbrukade marken
är nu planterad med skog.

Egnahemslånen kan tyckas vara fördelaktiga, men i samband med den djupa
depressionen under 1930-talet hade
många svårt att bygga sina egnahemshus då man behövde betala en del av
kostnaden själv. År 1933 inrättas en ny
form av egnahemslån för arbetarsmåbruk, för skogs- och flottningsarbetare och andra säsongsarbeten. Dessa
arbetarsmåbruk skulle fungera som
ett stödjordbruk jämte inkomsten från
anställning och man fick låna upp hela
summan för byggkostnaden. Summan
skulle räcka till en stuga och en ladugård med plats för ett par kor. Dessa
småarbetarbruk kom att kallas Per
Albin-torp efter Per Albin Hansson som
vid tiden var statsminister.
De flesta torpen uppfördes i skogslänen, däribland Västernorrland. Dessa
torp kom att bli lyckade småbruk som
gav en god bostadsmiljö och blev ett
viktigt bidrag till försörjningen. I Kramfors finns flera exempel på Per Albin-torp, däribland ett antal torp som
ligger vid Pannsjön i Dal socken.
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Ny organisation
Indelningen av Sverige i kommuner har haft en stor
påverkan på hur landet har indelats och skapat olika
centralorter för landsbygden. Socknarna var långt in
på 1900-talet den administrativa kommunen med ett
sockencentrum där kyrka, skola, fattighus och andra
samfälliga funktioner låg. Under 1900-talet minskade
befolkningen på landsbygden och fler flyttade in till
städerna. De gamla socknarna hade för lågt befolkningsunderlag för att sköta de kommunala uppdragen och 1952 års kommunreform innebar att antalet
kommuner i Sverige minskade från 2281 till 816.
Detta innebar att de tolv socknarna, i dagens Kramfors kommuns, blev sex landskommuner. I koppling
till de nya landkommunerna uppfördes kommunhus
här kan nämans kommunhuset i Ullånger (Docksta),

Bjärtrå, Nordingrå och Nora
Somliga av de nya storkommuner behövde nya
centralorter dit de kommunala funktionerna flyttade. Under 1950-talet uppfördes därmed nya skolor,
kommunhus och bibliotek, oftast i en utpräglad
50-talsarkitektur. Men de nya landskommunerna
visade sig snart vara för små för att hantera det allt
större kommunala ansvaret. Redan under 1960-talet utredes vidare reformer med sammanslagningar
och under 1970-talet bildades Kramfors kommun;
omfattandes Nylands köping, Bjärtrå-, Noraström-,
Nordingrå-, Ullånger- och Ytterlännäs kommun
samt en del ur Boteå kommun.

Kommunvapnen
Kramfors kommunvapen skapades
när Kramfors fick stadsrättigheter 1947. Bron i vapnet ska syfta på
Sandöbron som var en av världens
längsta betongbroar i ett spann. Den
omtalade kramforskråkan lär härstamma från Gudmundrås sockens sigill,
ur vilken Kramfors stad bildades. En
fågel fanns på socknens sigill redan
på 1600-talet och eftersom invånarna
har kallats ”kråkor” utformades fågeln
till en kråka.
Boteås kommunvapen fastställdes
1959 med en rödfenad lax på blå
bakgrund. Vapnet skapades av stadsarkitekten utan historisk förebild och
laxen syftade på kommunens laxfiske.
Bjärtrås vapen fastställdes 1962 och
består av stolpvis ställda svarta myror
på en gyllene bakgrund. Myran syftar
tillbaka på att Bjärtrå hade en myra i
sockensigillet på 1600-talet.
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Bjärtråkommunalhus
Bjärtrås kommunalhus byggdes 1957 i i byn Strinne,
som var landskommunens centralort. Byggnaden
uppfördes i gult tegel och med en typisk 50-talsarkitektur. Förutom kommunalkontor inrymde byggnaden Byggnadskontor, Hälsovårdskontor Socialkontor,
Arbetsförmedling 1 g/vecka, bankfilial samt Försäkringskassa.
Idag används byggnaden av Bjärtrå byalag som ordnar aktiviteter och verksamheter i lokalerna.

Nordingrå kommunalhus
Bjärtrå kommunalhus från 1957. Foto WSP 2018.

Nordingrå kommun blev en del av Kramfors kommun år 1974. Nordingrå gamla kommunhus kallas
idag för sockenstugan och ägs av pastoratet. Byggnaden ligger i direkt anslutning till Nordingrå kyrka.

Nordingrå tidigare kommunhus. Foto Kramfors kommun
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Bebyggelsen på landsbygden i förändring
och sommarbostäderna växer fram
Människor i Ådalen har allt sedan de första bofasta
slog sig ner här, livnärt sig på jordbruk och boskapsskötsel, detta har idag förändrats i grunden. En epok
har tagit slut. In på mitten av 1800-talet var närmare
80 % av landets befolkning jordbrukare, denna siffra
sjönk till 50 % på 1950-talet och har sedan dess fortsatt att sjunka drastiskt. I trakterna kring Kramfors
kan man tydligt se förändringen från 1960-talet, då
stora jordburksarealer togs ur bruk minskade antalet
jordbruksföretag drastiskt. Idag har denna trend
dämpats och åkerarealen hålls nu tämligen konstant.
Nyodlingsepoken med Per-Albin och Kronotorp
blev endast en kort parentes i nyodlingsverksamheten vid början av 1900-talet. Av kronotorpen
finns idag inga spår och av de hundratals småbruken
överges. Ladugårdarna står tomma och byggnaderna
bebos idag av pensionärer eller så används byggnaderna för sommarbruk. Många byggnader på Kramfors landsbygd har idag blivit sommarbostäder och
längs kusten och vattendrag har en sommarstugebebyggelse växt fram. Denna trend blev väldigt tydlig
i trakterna kring Nordingrå och Nora, där bland
annat äldre fiskelägen idag är en semesteridyll.
De äldre sommarstugeområdena består av sportstugor.Genom att semester lagstadgades år 1938
gavs alla arbetare rätt till två veckor semester vilket
bidrog till att de fick möjlighet att ta sig ut i naturen. De första sommarstugeområdena uppfördes
troligen under 1940-talet i Kramfors. I de flesta fall
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Sommarstugor kring Mosjön längs väg 90 i Dal socken på gränsen mot Sollefteå. Sommarstugorna består av små röda stugor i
trä på plintgrund naturskönt belägna kring sjön omgiven av skog. Foto WSP 2018.

uppfördes stugorna av stugägarna själva med hjälp
av släkt och bekanta.
Termen sportstuga började att klinga av under
1940-talet och istället användes begreppet sommarstuga för de stugor som endast inretts för sommar
bruk och fritidshus om de gick att bebo året runt.
I regel byggdes de tidigaste stugorna i egen regi
och saknade bekvämligheter som vatten, avlopp
och elektricitet. Därför byggdes ofta en matkällare

under huset eller i en sluttning på tomten. Stugorna uppfördes av reglar eller plank och kunde bestå
av exempelvis överblivet material från fabrik eller
trälådor som användes för att transportera nya
bilar. I vissa fall använde man delar från en äldre
byggnad eller flyttade byggnader till fritidsområdet.
Stugorna byggdes ofta på plintar vilket medförde
minimal åverkan på den befintliga terrängen där få
markingrepp gjordes när stugorna skulle uppföras.
Detta medför att dessa områden har en bevarad
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natur där intrycket blir att stugorna smugits in bland
den naturliga växtligheten.
Under andra världskriget klingade nybyggnationen
av fritidshus av, men tog snart efter krigsslutet vid
igen. Många skaffade sig bil vid den här tiden, vilket
gjorde det lättare för stugägarna att ta sig till sin stuga året runt. Med längre semester möjliggjorde detta
också att man kunde vistas vid stugan under en
längre tid. Detta ledde till att stugorna från 1950-talet blev mer bekväma. Vissa valde att bygga ut sina
befintliga små stugor, medan andra valde att bygga
så kallade kataloghus, vilket var färdiga byggsatser.
Invändigt blev stugorna mer välplanerade än de tidigare, nu tänkte man på lösningar för avfall, vatten
och avlopp innan spaden sattes i marken.

Sommarstugor vid Säljeviken i Nora socken. Foto WSP 2018.

I och med att fyra veckors semester lagstadgades
år 1963 ökade utbyggnaden av fritidshus ytterligare
och under vissa år under 1960-talet kunde antalet
fritidshus öka med uppemot 30 000 stugor per år i
Sverige.

Sommarstugor vid Nästvattnet i Finnmarken, Gundmundrå socken. Foto WSP 2018.
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Mannaminne - en spännande plats
i hjärtat av Höga Kusten
Man kan verkligen säga att det
inte finns någon plats som liknar
Mannaminne i Sverige. Mannaminne utgörs av en unik samling
konst och historia i en miljö. Personen bakom Mannaminnes värld
är stockholmskonstnären Anders
Åberg (1945-2018). Allt började
med ett café som började byggas
1980 av Barbro och Anders Åberg
tillsammans med några konstnärsvänner. Tanken var att skapa ett
café med och för konst, musik och
kultur långt från storstaden. Det
skulle ta världen till Nordingrå!
Mannaminne blev med tiden något helt unik där många konstnärer och snickare skapade ett allkonstverk med över 50 byggnader
både lokalt, nationellt och internationellt, i olika stilar och traditioner.
Här kan nämnas jordglobens hus,
Kinapaviljongen, Estniska huset,
Dragspelets hus, Rundlogen, Norgehuset, Tekniska huset och Minoritetskapellet och ett hotell byggt
som en finsk herrgård. Vissa av husen är ditflyttade från olika platser
medan andra är byggda på plats
och alla byggnader är fyllda med
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utsmyckningar, kulturhistoria och
konstutställningar. Byggnaderna
tillsammans insamlade föremål så
som båtar, spårvagnar, flygplan, fordon och jordbruksredskap och en
mammut, utgör miljö en spännande plats med konst och historia.
Idag drivs Mannaminne som
omfattar Världshusen och museumsdel sedan 2012 av Stiftelsen
Mannaminne som då tog över från
Anders och Barbro Åberg.
Utdrag ur en text skriven av Leif
Kåvestad om Anders:
”Anders Åberg avled 23 januari
2018. Mannaminne som ligger i
Nordingrå några mil norr om Härnösand är Anders Åbergs skapelse
och arv till världen. Ett unikt bygge
som växt från en idé till ett kulturellt centrum i Världsarvet Höga
Kusten.”
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Sammanfattning av kulturhistoriska
värden
•

Landsbygden i Kramfors kommun är ett
tydligt och bevarat odlingslandskap, typiskt
för Ångermanland.

•

Landskapet omfattar flera äldre värdefulla
strukturer och byggnadskick, så som vägar,
gårds- och bylägen, kyrkbyar/sockencentrum, fäbodvallar och för norrlandskusten
typiska fiskelägen.

•

Landskapet kan berätta om hur människor
brutit ny odlingsmark, från 1500-talet fram
till 1930-talet. Framförallt på de mer otillgängliga platserna i skogsområdena.

Tydliga karaktärsdrag

I älvdalslandskapet vid Ångermanälven återfinns ett bördigt jordbrukslandskap. Där åkermarken vätter ner mot älven med gårdarna ovanför i skogsranden på högre höjd. Landskapet är starkt präglat av laga skifte med bebyggelse från framför allt 18- och
1900-talet.

•

•

•
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Höga kustens dramatiska landskap består av stora höjdskillnader och djupa dalar i koppling till
hav, sjöar och åar, har skapat en rik kulturbygd
med byar, gårdar och sockenscentrum. Bebyggelsen ligger i skogsbrynen längs sluttningar
med de bördiga åkrarna nedanför mot dalen.
Sockencentrumen ligger ofta mitt i bygden i
koppling till vatten.
Längs med Ångermanälven ligger bebyggelsen
på rad ovanför älvbädden med åkrar som vetter
ner mot älven. Mellan bebyggelse och åkermark
ligger de äldre vägsträckningarna.

•

•

I den stora sammanhängande skogsbygden finns
små gläntor i skogen med äldre fäbovallsmiljöer,
finnmarksmiljöer och gårds- och torpmiljöer.
Genom skogen går slingrande grusvägar.
Bebyggelsestrukturen representerar i huvudsak
bebyggelsemönster från 1800- och 1900-talet.
Men det finns flera goda exempel på äldre byggnadstradition.
I bygden syns sockencentrumen med kyrkorna
tydligt i landskapet. Flera av dessa har utvecklats
till en samhällsbildning med bebyggelse från
framförallt 1940-talet och framåt.

•

Bebyggelsen domineras av fasader målade i falurött, men även andra ljusa kulörer samt trärent
förekommer.

•

Yngre bebyggelse har ofta en mer varierande
färgsättning.

•

Vid kusten ligger flera välbevarade fiskelägen
med båthus, båtmanstorp, kapell och bymiljöer.
Miljöerna domineras av faluröda byggnader i trä
där kapellet ofta bryter av i vitt eller trärent.
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Jordbruksbygden i Nora, i det dramatiska landskapet kring Höga kusten. Här ligger gårdarna längs de bördiga dalgångarna och
på höjder med åkrarna nedanför ned mot hav och fjärdar. I koppling till jordbruken återfinns på flera håll fiskelägen.

I älvdalslandskapet vid Ångermanälven återfinns ett bördigt jordbrukslandskap. Där åkermarken vätter ner mot älven med gårdarna ovanför i skogsranden på högre höjd. Landskapet är starkt präglat av laga skifte med bebyggelse från framför allat 1800och 1900-talet.
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Bymiljö i skogsbygd kring en sjö. På bilden syns gården Viätt
med delvis mycket ålderdomlig bebyggelse. Till höger syns
en för Ångermanland typisk rundloge i Viätt i Styrnäs socken,
byggnaden är byggnadsminne.
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Råd & riktlinjer
Hänsyn till omgivande landskapsbild
•

Ofta består landskapen av stora landskapsutsnitt
med djupa siktlinjer. Här kan stora förändringar
och tillägg påtagligt påverka omgivande landskap.

•

Flera miljöer i Kramfors kommun är utpekade
riksintressen för kulturmiljövården, här får inga
åtgärder ske som påtagligt kan skada riksintressets bärande värden.

•

På landsbygden är det ofta kyrkan som blir en
solitär byggnad som sticker ut i bebyggelsen
med sitt höga torn och putsade stenfasader.
Ny bebyggelse bör här underordna sig kyrkans
dominans i volym och skala.

•

Värna ett aktivt jordbruk, där öppna åkermarker
brukas.

•

Genom en fortsatt hävd av landskapet, bidrar
detta till att Kramfors kommuns landskapsbild
bevaras och blir tydligt läsbart.

Jordbrukslandskapet invid Torsåkers kyrka. Landskapet med stora åkerarealer, där jordbruksbebyggelsen ligger i skogsranden.

84

SAMRÅDSVERSION

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Renovering & underhåll

Om- och tillbyggnad

•

Befintliga byggnader ska hållas i vårdat skick
och ursprungliga karaktärsdrag och detaljer ska
värnas.

•

•

Välja fasadmaterial och färgbehandling efter
byggnadens ursprungliga utformning och omgivande miljö. I exempelvis det agrara byggnadsskicket är falurött vanligt men även slam- och
oljefärg i ljusa kulörer förekommer på huvudbyggnader. På ekonomibyggnader och komplementbyggnader av olika slag är falurött men
även trärent typiskt.

Vid ny tillbyggnad ska den nya volymen anpassas i färg och form till ursprunglig volym.
Tillbyggnaden ska underordna sig ursprunglig
volym.

•

Vid nybyggnation av terrass/altan och inglasade
uterum ska dessa utföras i proportion till huvudbyggnaden. Undvik att uppföra altan i kuperad
terräng, då detta medför höga pelare och ger ett
dominerande intryck.

•

I tätorter och mindre samhällen är byggnadsskiket och bostadsutformningen oftast varierad och
här kan både trä- och tegelfasader förekomma.
Även senare fasadändring med plåtfasad förekommer, detta fasadmaterial bör dock undvikas
kulturmiljöer och på utpekade byggnader.

•

Vid byte av fasad, fönster och dörrar ska detta
ske med hänseende till byggnadens arkitektoniska utformning.

•

Fönster och dörrar är något som har en starkt
karaktärsbärande effekt, vid renovering och
underhåll av fönster bör i möjligaste mån ursprungliga fönster bevaras. Vid byte an fönster
ska ursprunglig utformning eftersträvas.

•

Idag är många byggnader tilläggsisolerade, vid
fasadändring kan man med fördel återställa fasaden. Vid ny tilläggsisolering kan tilläggsisolering
ske inifrån.
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•

Undvik att klä in altanens undersida, då detta
bidrar till att altanens volym upplevs större.
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Anpassning till den specifika platsen

Utformning av ny bebyggelse

•

Placera den nya bebyggelsen/byggnaden så att
den naturligt kompletterar den befintliga bebyggelsen.

•

•

Ny bebyggelse bör inte placeras på jordbruksmark, utan istället i utkanten av ett skogsparti
eller höjd i terrängen, efter befintliga strukturer
och vägnät.

Välj en byggnadsutformning som anpassas till
omgivande bebyggelse. Vanligen är en långsmal
byggnad med symmetriskt tak och sadeltak vanligt. Där fasaden utformas symmetriskt.

•

•

Anpassa den nya bebyggelsen/byggnaden till
den omgivande miljön, både vad gäller placering
och utformning.

•

Placera huvudbyggnad, garage och andra komplementbyggnader utan att för stor andel av
fastigheten bebyggs och hårdgörs med markbeläggning. Mindre fastighetsstorlek än 1500 kvm
bör undvikas.

Inom landsbygdens byggnadstradition finns flera
komplementbyggnader för olika funktioner,
dessa uppförs i regel fristående från bostadshuset. Vid nybyggnation bygg inte samman garage
och huvudbyggnad. Placera gärna gårdsbyggnaderna så att de bildar en gårdsform tillsammans
med huvudbyggnaden.

•

Komplementbyggnaderna bör helst ha en något
smalare utformning med nocken i husets längdriktning.

•

Vanligaste fasadmaterialet är trä, med panelade
fasader eller synlig timmerstomme. Både tegel
och plåtfasader är svårare att passa in inom den
traditionella byggnadskulturen.

•

Välj fasadmaterial och färgbehandling efter omgivande miljön, detta så att huset smälter in i den
befintliga miljön. Här är falurött vanligast men
även slam- och oljefärger i ljusa kulörer förekommer på huvudbyggnader. På ekonomibyggnader är falurött och järnvitriol som ger panelen
en grånande nyans ett bra färgval.

•

Sadeltak är den vanligaste takformen och vid
val av taktäckning på huvudbyggnad är tegeltak
ett vanlig material. Andra material som är att
föredra är falsad plåt. På förråd och sjöbodar är
trapetskorrugerad plåt ett alternativ.

•

•

•
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Beroende på närmiljöns karaktär är olika typer
av byggnader och utformning lämpligt. Nybyggnation i en anslutning till ett sockencentrum skiljer sig från exempelvis nybyggnation i anslutning
till en bymiljö eller fiskeläge.
Minimera markarbete, där markens naturliga
förhållanden förändras. Detta innebär att byggnaden bör anpassas till den befintliga terrängen
och därmed undvika sprängning, schaktning och
fyllning i möjligaste mån. Hällmark och uppvuxna träd ska värnas.
Vid en kuperad tomt kan husen byggas med
förhöjd sockel, eller källarvåning. Detta för att
byggnaden ska anpassas till den rådande terrängen.

•

Fönster är byggnadernas ögon och dessa har
en starkt karaktärsbärande effekt på hur en
byggnad uppfattas. Vid nybyggnation ta efter
äldre byggnadstradition där fönstren placeras
symmetriskt och är kvadratiska eller rektangulära
stående format. Mittposten är en viktig del för
uttrycket av ett fönster.

Exempel på fasadmaterial och fönsterutformning
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Sjöbodar & båthus

Några hustyper runt om Kramfors kommun från olika tider.
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•

Befintliga sjöbodsmiljöer ska bevaras och utvecklas med ett långsiktigt, hållbart perspektiv.

•

För sjöbodar är alla förändringar som avviker
för ursprungligt bygglov bygglovspliktiga.

•

Nya sjöbodar och båthus skall placeras och
utformas traditionellt, företrädelsevis i grupper i
skyddade lägen med god djupförhållanden.

•

Ingen ytterligare mark får tas i anspråk, än byggnadens plats på marken.

•

Utformning av sjöbodar och båthus bör ges en
enkel form med sadeltak, orienterad med gavel
mot vattnet. Med en högsta byggnadshöjd om
3,5 meter. Sadeltak med en lutning mellan 23 -35
grader. Takmaterial med pannplåt eller trapetkorrugerad plåt. Takkupor är främmande och
bör inte uppföras.

•

Fasad bör utförs med stående träpanel med traditionella paneltyper, locklistpanel eller lockpanel, målade i faluröd slamfärg, eller likvärdigt.

•

Nya sjöbodar och båthus volym bör anpassas till
befintliga sjöbodar och båthus på platsen.

•

Sjöbodars och båthus användning ska vara
avsedda för förvaring av båtar, båtutrustning
och fiskeredskap m.m. Ändrad användning till
boende eller annat ändamål får inte göras.

•

Nya sjöbodar och båthus uppförs oisolerade,
utan uppvärmning och utan invändig väggbeklädnad.

Fiskeläget Bönhamn väl skyddat i en vik med fiskebodar och båthus längs stranden med gavel mot vattnet. Kring fiskeläget
har ett litet samhälle växt fram organiskt med ett tillhörande fiskekapell. Foto WSP 2018
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BYGGNASTRADITION
I den äldre byggnadstraditionen innan skiftena
bestod ofta de ångermanländska gårdarna av kringbygda gårdar. När jordbruket moderniseras och
skiftesreformerna som genomfördes på 1800-talet
bidrog till att de kringbygda gårdarna löstes upp.
Den traditionella ångermanländska gården hade ett
stort antal byggnader; en mangårdsbyggnad eller
vinterstuga, brygg- och sommarstuga, födorådsstuga, ladugård, loge, stall, vedbod, matkällare, varmhus
och färdstall samt strax utanför själva gårdsplanen
ett eller flera härbren. Smedjan och bastun låg alltid
utanför på behörigt avstånd på grund av brandfaran.
Intill skogsbrynet vid ”hägan” kring byns inägor
brukade en sommarladugård ligga och lador låg
utspritt över ett stort område. Allra längst bort från
hemgården låg byggnaderna på fäbovallen. Totalt
kunde den traditionella gården i Ångermanland
omfatta 20-30 hus.
Till detta utpräglade månghussystem hörde flyttningen där hela hushållet på våren flyttade från
vinterstugan till sommarstugan ett stenkast bort.
Detta har varit en seglivad tradition som hängt med
in i våra dagar. Samma sak gällde för kreaturen som
flyttade från ladugården till sommarladugården så att
det blev närmare till betesmarken i skogen. Ett par
gånger om året fördes dessutom kreatur och getter
till fäbovallen.

88

Detta flyttmönster hänger med i byggnadstekniken,
där nästan alla hus var timrade och därmed relativt
lätta att flytta. Traditionellt i trakterna kring Ådalen
och Höga kusten dominerade vedtak. Vedtaken bestod av björknäver som sedan tyngdes ned av längsgående troer och stenar. På 1800-talet tog spåntaket
över dessa vedtak och på var och varannan gård
fanns det en såg. Spåntaket var populärt i trakten
långt in på 1900-talet.
Tittar man på Kramfors kommuns landsbygd idag
har mycket hänt sedan sekelskiftet 1900. Lantbruket

har rationaliserats där jordbruksenheterna blir allt
färre och större. De flesta av gårdarna som vi ser i
landskapet är inga bondgårdar längre. Ute i landskapet kan två parallella skikt ses, ett nuvarande i landskapet och ett dåvarande i bebyggelsen vilket skapar
en levande historia. Bebyggelsen på landsbygden
har ett högt kunskapsvärde och berättar bland annat
om byggnadstekniker och hantverkskunskaper. I
ett större perspektiv tydliggör byggnaderna alltså
landskapets socialekonomiska system under mycket
lång tid.

Jordbruksbebyggelse vid Bussjön i Kramfors kommun
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Exempel traditionell byggnadstradition vid Sund/Häggvik i Nordingrå

Traditionella hustyper i Ångermanland
Till de traditionella byggandstyperna i Ådalen och
Höga kusten hör fyrknutshuset, som det idag finns
få bevarade exempel bevarade, enkelstugan och
parstugan. Dessa tre hustyper är äldre byggnadstradition och kan vara av mycket hög ålder. Av de lite
yngre hustyperna hör den herrgårdsliknande salsbyggnaden och den nästan kvadratiska korsbyggnaden. Hustyperna benämns ofta efter antalet knutar:
fyrknytt (hus bestående av ett enda rum), sexknytt
(enkelstuga), åttknytt (parstuga) eller tioknytt (salsbyggnad eller dubbelkorsbyggnad). Av dessa byggnader är korsbyggnaden den vanligaste traditionella
hustypen i trakten och introducerades troligen vid
mitten av 1700-talet efter rysshärjningarna längs
Ångermanlandskusten 1721.
SAMRÅDSVERSION

Enkelstuga

Korsbyggnad

Parstuga

Salsbyggnad
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Exempel på traditionella hustyper
Enkelstuga
Den sex knutade enkelstugan har varit en mycket vanlig
förekommande hustyp på den Ångermanländska landsbygden. Hustypen är flera hundra år gammal. På ett nybygge var
fyrknytt eller enkelstugan ofta det första bostadshuset.
Enkelstugan består av ett stort bostadsrum med eldstad, den
så kallade stugan, samt förstuga och en liten kammare. Stugan fick stor spridning under slutet av 1700- och på 1800-talet med folkökningen och hemmansklyvningen. Enkelstugan
var populär och nyuppfördes ända in på 1900-talet.

Parstugan
Parstugan har en symmetrisk form med ett rum på var sida
om förstugan och den bakomliggande kammaren. Behövdes
fler rum byggdes parstugan ut på längden. De tidiga parstugorna bestod av en våning, först på 1800-talet började parstugorna uppföras i 1 ½ och 2 våningar. Därför kan man hitta
parstugor i olika variationer med påbyggnader och rumsindelningar. I stora delar av landet var parstugan en mycket
vanlig förekommande bostadsbyggnad.
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Korsbyggnad
Den äldsta kända korsbyggnaden i Ångermanland är från
mitten av 1700-talet, men sin storhetstid fick korsbyggnaden årtiondena kring sekelskiftet 1900. De är vanliga på hela
landsbygden, både på stora och små gårdar och även i skogsbyarna.
Byggnaden är närmast kvadratisk med ett rum placerat i varje
hörn i form av; kök, kökskammare, sal och farstukammare
samt farstu. Entrésidans fasad var vanligen 9-10 meter lång
och gavelsidorna ungefär en meter kortare. Innerväggarna
bildar ett förskjutet kors i plan och rummen samlas kring en
centrerad murstock.

Salsbyggnad
Byggnadstypen är besläktad med parstugan, vars symmetri
återkommer i salsbyggnaden. Salsbyggnaderna karaktäriseras
av symmetri och rum i dubbla rader där byggnadens mitt
markerades. Planlösningen är en sexdelad plan där man strävade efter en sal i byggnadens mitt efter franska förebilder.
De tidiga salsbyggnaderna uppfördes vid herrgårdar varefter
de blev vanliga i resten av bostadsbebyggelsen på landsbygden från 1800-talet.

SAMRÅDSVERSION
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Några ekonomibyggnader på Kramfors landsbygd
Ladugårdar och fähus

Lador

Jordbruket i Norrland var inriktat på mjölkproduktion och korna betydde otroligt mycket genom
mjölken och överlevnad. Av de äldre ladugårdarna,
finns idag nästan inga kvar. De bestod av små fristående timmerbyggnader som hade plats för ett få
antal kor, men kunde också ingå i en länga med flera
olika utrymmen adderade till varandra. Dessa små
ladugårdar ersattes senare av större ladugårdar. Man
hade en vinterladugård och en sommarladugård
samt fäbovallen där korna betade några gånger under sommaren. Sommarladugården var oftast liten.

ningen fanns utrymmen för småkreatur, häststall,
mjölkkammare, kraftfodersutrymmen med mera.
I linje eller vinkelrätt mot ladugården byggdes en
loge. Bygganderna är rationellt byggda med målade
fasader, spröjsade fönster med detaljer i fasad som
skiftade med tiden från schweizierstil (snickarglädje) till nationalromantik. Idag är det vanligt med en
ny typ av ladugård som kallas lösdriftsladugård där
korna går på lösdrift.

Begreppet ladugård anvädes i äldre tider och in
på 1700-talet för den lite finare gårdens samlade
ekonomibyggnader. Allmogens ekonomibyggnader
kallades för fägård. Det finns en rad olika ladugårdstyper både vad gällre form och funktion. Den mest
traditionella typen av ladugård är båsladugården
som varit allrådande sedan förhistorisk tid fram till
1960-talet. I båsladugården står korna fastbundna
och utfodras och mjölkas på plats. Med industrialismens framväx mellan 1850-1920, växte även ladugården. En ny typ av ladugård började att byggas
ute på landsbygden mellan 1890-1940. De nya
ladugårdarna krävde större plats och inrymde flera
funktioner. De flesta av dessa ladugårdar är byggda i
en rektangulär form, med en ladugårdsdel i timmer
eller sten/tegel med höskulle i stolpverk. I förläng-

Typiskt för norrlands ekonomibyggnader är logarna;
kvadratiska timmerbyggnader där konstruktionen av
timmer är synlig. I äldre tider tröskades säden inne
i logen med hjälp av häst. Denna metod förekom
ända in på 1900-talet. Intill logen placerades den så
typiska för ångermanland storhässjan.
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Logar och kornhässjor

I äldre tider var antalet lador som tillhörde en gård
många. De låg utspridda, en del nära gården medan
andra låg långt bort på slåttermyren. Byggnaderna
är i timmer enkelt uppförda. Idag finns endast ett
fåtal av alla de lador som en gång var ett tydligt
inslag i Ådalens och Höga kustens odlingslandskap.
Det finns olika varianter av logar där rundlogen,
som ofta var sex- eller åttaknutad, och är en variant
av tröskloge. Detta var en vanlig typ av loge längs
Norrlandskusten på 1800-talet, men idag finns få av
dessa kvar.

Härbren
Till gården fanns vanligen två härbren där den större hörde till hemmansägarens familj och det mindre
till födorådstagarna. I härbret förvarades livsmedel
så som säd, kött och tunnbröd. Eftersom byggnaden innehöll den livsviktiga födan stod den ofta lite
ensam från gården för att undvika eldhärjning. Ofta
va de ordentligt byggda för att hålla ute skadedjur
och upplyfta från marken på stolpar som står på ett
kraftigt syllvarv.

Rundlogen på bilden står Bjärtrås hembygdsförening och
kommer ursprungligen från Nyböle och uppfördes 1848.
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Loge

Härbre

Gårdbebyggelse i Nordingrå
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Riksintressen för kulturmiljövården på landsbygden
Kramfors kommun har 11 stycken riksintressen för
kulturmiljövården och fem av dessa är kopplade till
Kramfors landsbygd. Förutom att dessa miljöer är
utpekade som riksintressen är dessa miljöer också
utpekade särskilt värdefulla kulturmiljöer.

Riksintresse för kulturmiljövården - Pannsjön [Y 33]
Motivering:
Torpmiljö med arbetarsmåbruk (Per Albin-torp), en av landets
största och mest välbevarade miljöer från 1930-talets nyodlingsepok.
Uttryck för riksintresset:
Sju välbevarade torp med tillhörande ladugårdar, byggda efter
en typritning upprättad av Statens Egnahemsnämd.

Riksintressets värden:
•

En välbevarad bebyggelse i ett läge i landskapet som är karaktäristiskt för torpställen.

•

En torpmiljö som symboliserar samhällets sociala ansvarstagande, med en typ av byggnader som var särskilt vanlig i Norrlands inland.

Riksintresset Pannsjön visar en agrar miljö från det tidiga uppbyggandet av det svenska folkhemmet. Området berättar om hur samhället
försökte förbättra människors bostadsstandard och levnadsvillkor under en svår ekonomisk period i Sverige och Europa på 1930-talet.
Pannsjön visar välbevarade torpställen uppförda för småskaligt jordbruk, så kallade arbetarsmåbruk. Bostadshus och ladugårdar är utformade enligt statligt framtagna typritningar, uppkallade efter den då sittande statsministern Per Albin Hansson. De så kallade Per Albin-torpen har ett mycket karaktäristiskt läge i landskapet och står spridda längs utmed skogskanten i jordbrukslandskapets utkanter.
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Riksintresse för kulturmiljövården - Norrfällsviken [Y 29]
Motivering:
Fiskeläge som uppstod som säsongsfiskeläge under 1600-talet
som tillsammans med fornlämningsmiljöer från förhistorisk och
historisk tid tydligt går att koppla till landhöjningsprocessen. Miljöerna belyser hur de mänskliga aktiviteterna kopplat till havet,
avspeglas utifrån placering i landskapet och bebyggelsemönster. Kanske med kontinuitet från förhistorisk fram till modern tid.
(fiskeläge, fornlämningsmiljö).
Uttryck för riksintresset:
De traditionella bebyggelsegrupperingen i en skyddad naturhamn är uppförd längs en hamngata anlagd parallellt med
stranden. Båthus och sjöbodar är tätt placerade, delvis på
pålar i vattnet och med gavlarna riktade mot vattnet. Kok- och
bostadshus är tätt placerade på hamngatans ovansida med
gavlarna riktade mot gatan. Kapellet som ligger i ett fritt läge
på höjden ovan vattnet är omgivet av en öppen gistvall.
Gravlokaler i form av mindre enkla stenrösen och stensättningar
är belägna på halvöns högre liggande hällmarker och på de
plana klappervallarna på nivåer mellan 50 till 15 m.ö.h. Under
brons- och järnålder anlades dessa längs de viktiga vattenvägarna. På och invid klapperstensfälten finns lämningar efter
husgrunder i form av tomtningar, företrädesvis på 10-15 m.ö.h.
På halvöns norra sida finns en skyddad naturhamn med lämningar efter två uppgrundade fiskelägen.
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Riksintresse för kulturmiljövården - Bönhamn [Y 26]
Motivering:
F.d säsongsfiskeläge som under århundranden spelat
stor roll för Nordingrås näringsvliv, med bofast befolkning
sedan 1700-talet.
Uttryck för riksintresset:
Stora sjöbodar och båthus kring hamnen och ovanför
liggande bostadshus. Kapell från 1600-talet.

Riksintressets värden:
•

Ett fiskeläge med karaktäristisk bebyggelse och bebyggelsemönster som ursprungligen har uppförts och använts av fiskare från Mellansverige, främst Gävle.

•

En plats som har haft betydelse för traktens utveckling och som tidigt fick en bofast befolkning.

Bönhamn berättar om ett fiskeläge som ursprungligen byggdes för säsongsfiske under sommarhalvåret, med fiskare från framför allt
Gävle, som vidareutvecklades och växte till ett mindre samhälle för en bofast befolkning. Utmärkande för Bönhamn är att det är ett av de
äldsta fiskelägena utmed Norrlandskusten och ett fiskeläge där människor tidigare bosatte sig.
Det gamla fiskelägets bebyggelsemönster beror på byggnadernas olika funktion och kopplingen till vattnet. Båthus och sjöbodar var
knutna till fisket. Där förvarades utrustning och redskap och placeringen i strandkanten var därför viktig. Kokhusen och bostadshusen placerades högre upp på land. Kapellet uppe på höjden stod väl synligt från vattnet, med utsikt över fiskeläget och viken.
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Riksintresse för kulturmiljövården - Norum [Y 32]
Motivering:
Bymiljö från 1800-talet belägen i ett öppet och kuperat
odlingslandskap med en karaktäristisk norrländsk bebyggelsestruktur där landskapets förutsättningar har styrt
bebyggelseutvecklingen. Kommunikationsmiljö; Vägmiljö
med äldre vägar som finns med på 1700-talets karta.
(bymiljö, odlingslandskap, kommunikationsmiljö).
Uttryck för riksintresset:
Det småskaliga och öppna odlingslandskapet. Byns bebyggelsemönster med gårdarna grupperade i klungor på
tre höjder i landskapet med utblick mot Lesjön och fria
siktlinjer mellan gårdarna. Flertalet välbevarade bostadsoch ekonomibyggnader från 1800-talet, de flesta där det
övervägande antalet av boningshusen är uppförda som
korsbyggnader. Karaktäristiska gårdsgrupperingar med
två eller tre bostadshus i vinkel mot varandra och övriga
byggnader oregelbundet placerade runt om. Bebyggelseoch gårdsstrukturer binds samman av terränganpassade
äldre vägsträckningar.

Riksintressets värden:
•

Ett typiskt exempel på en äldre norrländsk by med bebyggelsen samlad på landskapets höjder.

•

En välbevarad bebyggelse och karaktäristiska gårdsstrukturer från 1800-talet.

•

Ett äldre vägnät som binder samman gårdarna i byn.
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Riksintresse för kulturmiljövården - Ytterlännäs gamla kyrka [Y 31]
Motivering:
Kyrkomiljö med typiskt läge från Ådalen i det öppna
odlingslandskapet vid älven och längs den äldre landsvägen. (Kyrkomiljö, odlingslandskap, vägmiljö)
Uttryck för riksintresset:
Kyrkoplatsens dominerande och älvanknutna läge i landskapet. Det öppna odlingslandskapet som omger kyrkoplatsen med vyer och långa siktlinjer ut över landskapet
och Ångermanälven. Detta gör det möjligt att föreställa
sig den medeltida kyrkan omkring år 1200 uppfördes på
en udde i den idag uppgrundade älven. Kyrkobyggnaden
och tillhörande bogårdsmur med ingång i form av stiglucka. Den äldre landsvägen som binder samman Noranåker by, den medeltida kyrkan och den nyare Ytterlännäs
kyrka från 1854.

Riksintressets värden:
•

En rad av medeltida kyrkor utmed älvarna i länet.

•

En välbevarad kyrka och dess karaktäristiska läge i Älvdalslandskapet.
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Riksintresse för kulturmiljövården - Nora-Rossvik [Y 24]
Motivering:
Fornlämningskoncentration i en av de tätaste järnåldersbygderna i
Ångermanland som tillsammans med sockencentrum från medeltiden visar på en lång kontinuitet i bebyggelse och markanvändning.
Gamla ortnamn, vikingatida silverskattfynd och medeltida spår i
ett öppet odlingslandskap förstärker områdets histioriska betydelse.
(Fornlämningskoncentration, sockencentrum) (Världsarv).
Uttryck för riksintresset:
I sluttningarna och på höjderna i kanten av den öppna odlingsmarken vid Norasundet och Sursundet finns ett stort antal fornlämningar
från järnåldern. De utgörs till stor del av gravar i form av gräsbeväxta högar och stensättningar som ligger såväl ensamma som i
smågrupper och samlade i gravfält. Här finns också enstaka storhögar, husgrunder och husgrundsterrasser. Spår av det forntida agrara
landskapet syns i form av röjda stenfria odlingsytor och röjningsrösen
(fossil åkermark). Belägna på en höjd vid Rossvik vänd mot Sursundet
finns också gravar i form av stenrösen och stensättnignar från bronsåldern. De äldre vägsträckningen syns tydligt i det öppna odlingslandskapet. Strategiskt placerade i områdets centrum och det nu
uppgrundade sundet ligger sockenkyrkan från 1806 som föregåtts
av en medeltida kyrka uppförd på 1200-talet.

Riksintressets värden:
•

Ett sockencentrum med lång kontinuitet.

•

En av Ångermanlands tätaste järnåldersbygder, med ett stort antal välbevarade fornlämningar i karaktäristiska lägen i landskapet.
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kulturmiljöer
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Sockencentrum & kyrkbyar

Exempel på särskilt värdefull kyrkomiljö i Kramfors kommun
Kyrkbyar och
sockencentrum
Närmiljö som successivt växt fram kring
en sockenkyrka och prästgård. I idealfallet
innefattar miljön även sockenstuga, klockargård, fattigstuga, skolhus, tiondebod, sockenmagasin och kyrkstallar. Kyrkby avser en
bymiljö som innefattar sockenkyrkan utan
fullt utvecklat sockencentrum.
Dessa miljöer är särskilt värdefulla och återfinns runt om i Kramfors socknar. Kyrkorna
är kyrkliga byggnadsminnen och skyddas
genom kulturmiljölagen.

Kramfors kapell

Styrnäs kyrkomiljö längs
Ångermanälven

Övergripande råd & riktlinjer:
•

Kyrkomiljön med innefattande byggnader typiska för sockencentrum bör
bevaras i sin helhet. Vid tillägg i miljön
bör inte sambandet mellan dessa byggnader brytas.

•

Nya tillägg bör göras i utkanten av miljön i traditionella volymer och materialval.

•

Kyrkans dominans i landskapet ska
bevaras.

Torsåker kyrkomiljö
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Ytterlännäs medeltida kyrka

Bjärtrå kyrkoruin

Vibyggerå kyrkomiljö

Dals sockencentrum
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Nordingrå - kyrkomiljö/sockencentrum
Beskrivning
Nordingrå kyrkomiljö ligger på ” Vallen”, en sluttning ner mot Vågsfjärden i punkten där fjärden blir
som smalast. Nordingrå kyrka från 1800-talet är omgiven av en kyrkogård som sluttar ner mot strandkanten. Öster om kyrkan ligger 12 bevarade fyrknutade kyrkstallar i en tät rad. Invid vägen nordöst om
den nuvarande kyrkan ligger den medeltida kyrkoruinen som revs på 1830-talet i samband med att
den nya kyrkan uppfördes. Söder därom ligger den
gamla kyrkogården. Här återfinns även gravhögar
från järnåldern. Vid vägen mellan kyrkoruinen och
nya kyrkan ligger det f.d skolhuset. Norr om vägen
på sluttningen ligger den före detta prästgården, en
ljusmålad dubbelkorsbyggnad från år 1896, i anslutning ligger lämningar efter den gamla prästgårdens
marker. Avskilt på en höjd ovan centrumbebyggelsen ligger hembygdsgården, där huvudbyggnaden är
en timrad parstuga från 1730-talet med ett och ett
halvt våningsplan. Ursprungligen kommer byggnaden från Kårsta. Fasader klädda med mycket bred
locktäktpanel i varierande bredder och fasaden har
åldrats i en grå nyans. Till miljön ingår även en liten
bagarstuga, en linskäkt från Sörleviken, långloge
från Vallto och storhässja med flera byggnader.
De äldsta spåren i området är från yngre järnåldern
i form av tre gravhögar. Kyrkoruinen från början
av 1200-talet och den senare kyrkan från 1800-talet
104

vittnar om platsens kontinuitet som viktigt centrum
i bygden. Den medeltida kyrkan byggdes ut ett flertal gånger i takt med en ökande befolkning i området och som mest rymde kyrkan 600 bänkplatser.
Vid slutet av 1700-talet var den gamla kyrkan sliten
och förfallen och länsstyrelsen gav församlingen
order om att rusta upp den gamla kyrkan. På grund
av den stora befolkningsökningen i trakten beslöt
församlingen att uppföra en ny kyrka, detta efter
ritningar av Sinom Geting d.y. Geting tillhörde en
av de flitigaste inom kyrkobyggarsläktet. Under en
hundraårsperiod, från 1700-talets mitt uppförde han
och hans sönder 11 av totalt 30 kyrkor som uppfördes runt om i Ångermanland under den tiden. Andra exempel på Geting-kyrkor i Kramfors kommun
är de i Nora och Gudmundrå. Kyrkan i Nordingrå
stod klar år 1825.
Efter den gamla vägen ner not vattnet mellan gamla
och nya kyrkan ligger idag 12 kyrkstallar prydligt på
rad. Från början fanns här mellan 60 till 70 stycken
kyrkstallar. Den gamla vägen var en del av den äldre
vintervägen som gick över Vågsfjärdens is och landade här, stallarna låg längs vägen upp mot kyrkoruinen och efter båda sidorna om vägen mot Mjällom.
Förr användes dessa kyrkstallar av kyrkobesökare
som färdades till kyrkan med häst. Efter den långa
vägen till kyrkan och dåligt väder, behövde hästarna

Nordingrå kyrka från 1825 och kyrkstallarna

få vila under tak. Under första hälften av 1900-talet
när bilen blev vanligare användes kyrkstallarna allt
mer sällan. På 1980-talet rustades de kvarvarande 12
kyrkstallar upp och kan idag berätta om dess tidigare
användning och betydelse för området.

SAMRÅDSVERSION

Exempelmiljö: Nordingrå kyrkomiljö-sockencentrum

Kramfors kommun kulturmiljöplan

N
Särskilt värdefull kulturmiljö
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Kramfors kommun kulturmiljöplan

Exempelmiljö: Nordingrå kyrkomiljö-sockencentrum
Bedömning
•

Nordingrå kyrkomiljö utgör som helhet en särskilt värdefull kulturmiljö

•

Miljön är en typiskt och tydligt läsbar kyrkomiljö som på ett pedagogiskt sätt berättar om ett
typiskt sockencentrum/kyrkomiljö i Kramfors
och Ångermanland.

•

Miljön med fornlämningar från yngre järnåldern, medeltida kyrkoruin, 1800-tals kyrka, f.d
prästgård och kyrkstallar visar på platsens långa
kontinuitet som centrum i socknen.

•

Kyrkomiljön med den medeltida kyrkoruninen
och 1800-talskyrkan kan berätta om tiden vid
början av 1800-talet när behovet av en ny större
kyrka var stor och den medeltida kyrkan tappat
sin betydelse.

•

Kyrkstallarna är välbevarade och berättar om sin
tids sätt att färdas till kyrkan i Norrland i stort,
till följ av de långa avstånden och ibland hårda
klimatet.

Nordingrå kyrka väl synlig från sitt strategiska läge vid fjärden. Byggnaden har en monumental
plats i landskapsrummet.

Kyrkstallarna ligger tätt på rad längs den gamla vintervägen ner mot fjärden, mitt emellan de
båda kyrkorna. Fyrknutstimrade byggnader målade i falurött.
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Exempelmiljö: Nordingrå kyrkomiljö-sockencentrum

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Tydliga karaktärsdrag
•

Fornlämningar från yngre järnåldern mellan nya
och gamla kyrkan blir tydliga i landskapet och en
representant för platsens långa kontinuitet.

Kyrkomiljön ligger i nära koppling till den f.d
prästgården på andra sidan vägen i norr. Vidare
kopplar senare samhällsbildning till miljön.

•

•

Kyrkan från 1800-talet får en monumental plats
i landskapet med sin stora volym och vitputsade
fasad.

Miljön domineras av vattenrummet och ängsoch gräsytor kring miljön med flertalet uppvuxna björkar.

•

•

Den medeltida kyrkoruinen blir en tydligt lämning i miljön väl synlig från vägen och ansluter
tydligt till omgivningen.

På en höjd avskiljt från kyrkomiljön ligger
Nordingrå prästgård som karaktäriseras av typiskt byggnadsskick från Västernorrland.

•

Fd. prästgården, en ljust målad dubbelkorsbyggnad, är väl synlig i miljön med rester av äldre
odlingsmark ner mot vägen.

•

Miljön ligger på sluttningen ner mot Vågsfjärden, väl synlig från långt håll.

•

Nordingrås medeltida kyrkoruin. Ligger väl synlig från vägen
och i nära anslutning till 1800-talskyrkan.

Råd och riktlinjer
•

Miljön med kyrka, kyrkoruin och kyrkstallar ska
underhållas och bevaras i sin helhet.

•

Ny bebygelse bör påverka upplevelsen av kyrkomiljön.

•

Kopplingen mellan kyrkomiljön och fd. prästgård ska vara tydligt läsbar där ingen ny bebyggelse bör placeras framför befintlig huvudbyggnad mer mot vägen.

•

Kyrkans dominans i landskapet ska bevaras och
nya element i landskapet ska underordna sig
kyrkan.

•

Den gamla vintervägens sträckning bör bevaras.

•

Kyrkan är kyrkligt byggnadsminne och omfattas
av kulturmiljölagen.

•

Hembygdsgården bör vårdas och bevaras.

•

Vid nya tillägg i miljön ska antikvarisk sakkunnig
medverka.

SAMRÅDSVERSION

Kyrkogården ramas in av en stenmur ned mot fjärden.
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Torsåker - Kyrkomiljö
Beskrivning
En bit upp från älven vid platsen som heter Hov
ligger Torsåkers kyrka. Kyrkobyggnaden har troligen
sitt ursprung i 1200-talet och har byggts om och till
genom århundrandena till dagens utseende, senast är
klockstapeln som uppfördes 1956.
År 1314 nämns Torsåkers pastorat för första gången
i äldre källor. Senare lades Ytterlännäs till som annex
till Torsåker och var annex till Torsåker fram till
1902 när de bildade eget pastorat. 1962 byts rollerna
och Torsåkers församling går då under Ytterlännäs
pastorat.
Torsåker och Ytterlännäs kyrkor har en väl sammanflätande berättelse, detta i huvudsak med händelserna som utspelade sig mellan åren 1674-1675 när
häxprocessen utspelade sig. När Laurentius tillträtt
som präst i Ytterlännäs började omfattande häxprocesser i Toråskers pastorat. Laurentius fick i uppdrag av Torsåkers kyrkohede Johannes Wattrangius
att försöka spåra alla häxor i pastoratet. Under de
mörka åren mellan 1674-1675 avrättades 71 personer genom halshuggning och sedan bränning på bål
uppe på berget i gränstrakterna mellan Torsåker, Dal
och Ytterlännäs socknar. Här stod Torsåkers kyrka
som rättegångssal när prästen Laruentius Christophori Hornaeus dömde. De dömda fick sin nattvard
i Torsåkers kyrka innan de fördes längs vägen från
kyrkan till Bålberget för avrättning.
Till miljön hör idag förutom kyrka, kyrkogård och
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Torsåkers kyrka i det öppna odlingslandskapet som tydlig ramas i av de skogsbeklädda bergen i öster och i söder sträcker sig
landskapet ner mot Ångermanälven.

klockstapel även den fd kyrkoherdegården, en
ståndsmässig dubbelkorsbyggnad i 1 ½ plan samt
församlingshemmet. Till miljön hör även berättelserna från tiden vid mitten av 1600-talet när en femtedel av befolkningen, framför allt kvinnor dömdes
för trolldom.
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Exempelmiljö: Torsåker kyrkomiljö

Kramfors kommun kulturmiljöplan

N
Särskilt värdefull kulturmiljö
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Exempelmiljö: Torsåker kyrkomiljö

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Bedömning
•

Torsåker kyrkomiljö utgör som helhet en särskilt
värdefull kulturmiljö.

•

Miljön är en typisk och tydligt läsbar kyrkomiljö
som på ett pedagogiskt sätt berättar om en kyrkomiljö i Kramfors och Ångermanland.

•

Torsåker kyrka förmedlar också berättelsen om
häxprocessen som härjade i Torsåkers pastorat
åren 1674-1675. Där kyrkan, den äldre sockenvägen och Bålberget är fysiska uttryck för
berättelsen.

Tydliga karaktärsdrag
•

Kyrkomiljön ligger väl synlig i det öppna odlingslandskapet.

•

Kyrkan tillsammans med klockstapeln får en
monumental plats i landskapet med sin volym
och vitputsade fasad.

•

Kyrkomiljön ligger i nära koppling till den f.d
kyrkoherdegården och församlingshem.
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Längs den äldre sockenvägen som går förbi Torsåker kyrka ligger den fd kyrkoherdegårdens huvudbyggnad. En för Ångermanland typisk dubbelkorsbyggnad klädd med liggande panel.

Råd och riktlinjer
•

Miljön med kyrka och klockstapel ska underhållas och bevaras i sin helhet.

•

Ny bebyggelse bör inte tillkomma i direkt anslutning till miljön.

•

Kopplingen mellan kyrkomiljön och f.d kyrkoherdesgård och församlingshem ska vara
tydligt läsbar.

•

Kyrkans dominans i landskapet ska bevaras och
nya element i landskapet ska underordna sig
kyrkan.

•

Vid nya tillägg i miljön ska antikvarisk sakkunnig
medverka.

•

Kyrkan är kyrkligt byggnadsminne och omfattas
av kulturmiljölagen.
SAMRÅDSVERSION

Exempelmiljö: Torsåker kyrkomiljö

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Församlingshemmet som ligger snett över vägen från kyrkan

Från kyrkan får man djupa siktlinjer i odlingslandskapet som fångas upp av skogsklädda bergspartier, där kyrkan med klockstapel blir dominerande i landskapsbilden.
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By- och gårdsmiljöer

Exempel på särskilt värdefull by- och gårdsmiljöer i Kramfors kommun
By- och gårdsmiljöer
By- och gårdsmiljöerna man idag kan
se på Kramfors landsbygd har ofta en
lång kontinuitet som boplats tillbaka till
förhistorisk tid. Detta kan framför allt ses
på områdena vid kusten och längs älven. Dagens bebyggelse är främst präglad av 18- och 1900-talets bebyggelse
och det var vid denna tid en ökning av
brukningsenheter skedde. Typiskt i Ångermanland är gårdmiljöer där gården
bestod av ett stort antal byggnader för
olika ändamål. Typiska byggnader för
den äldre traditionen är fyrknutshus,
enkel- och parstugor senare kom även
korsbyggnaden och salsbyggnaden.

Gård längs Ångermanålven i
Styrnäs

Gård längs Sörleviken

Dessa miljöer återfinns runt om på
Kramfors landsbygd.
Övergripande råd & riktlinjer:
•

Ny bebyggelse ska anpassas väl till
befintlig bystruktur i traditionell volymverkan och utformning.

•

Undvika ny bebyggelse på jordbruksmark, utan istället placeras i
skogsbryn och längs höjdpartier i
landskapet.

•

Tillägsisoleringar och fasadmaterial i
tegel, puts och plåt bör undvikas.
Bördig jordbruksmark längs med Ångermanålven i Torsåker
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Kramfors kommun kulturmiljöplan

Gård i Nora

Sund i Nordingrå

Gård i Dämstasjöbygden i Styrnäs
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Mädan - bymiljö
Beskrivning
Namnet Mädan är troligen bestämd form av mad
som betyder sank äng. Sedan inlandsisen tillbakagång när marken reste sig ur havet har området
kring Mädan varit en viktig plats. Flertalet gravhögar, stensättningar och en fornborg. Järnåldern vittnar
om platsens långa kontinuitet som boplats och sitt
strategiska läge vid vattenvägar.
Under 1500-talet bodde här kungens man, Erik
Swensson, och han ägde stora markarealer i Mädan
och kringliggande byar. Det sägs även att Karl XI
vid genomresa norrut övernattade i Mädan.
Från 1500-talet har Mädan varit en av Nordingrås
största byar. På storskifteskartan från år 1769
framgår att byn omfattade 10 skattehemman med
tillhörande skog, ängsmarker och sjöbodar vid sjöboviken, idag igen växt. Byn omfattade småjordbruk
med små åkerlappar. År 1833 skiftas byn genom
lagaskifte och då flyttar två gårdar ut från byn. Att
inte fler gårdar skiftas ut är typiskt i de Norrländska
länen där byarna geografiskt var glesare och behovet
av att gårdar skiftades ut var mindre.
Första hälften av 1900-talet var en blomstrande tid
för Mädan. År 1922 uppförs Bönehuset i Mädan,
och vid tiden fanns här även frisör, skomakare,
snickare och handelsbod. Nere vid Mädanviken
upfördes ett sågverk för byns behov som säsongsvis
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gav extra inkomst till byn. För byn var kretaturen
viktiga för försörjningen i byn.
Efter andra världskriget börjar samhällsstrukturerna
att förändras, i takt med en ökande industrialisering
och att jordbruket rationaliseras blir inte småbruk
med små åkerlappar längre lönsamt. Med detta börjar invånare i byn att flytta till större samhällen för
arbete. Vid denna tid börjar istället sommargästerna
leta sig till Mädan och tidigare gårdar inrymmer nu
sommargäster. År 1973 lades sågen ned i Mädan.

Bedömning
•

Mädan by utgör en välbevarad bymiljö i
Nordingrå med flera äldre byggnader som på
ett tydligt och pedagogiskt sätt berättar om en
bymiljö från 1800- och 1900-talet i Kramfors.

•

Byn visar pedagogiskt på en by som under en tid
utvecklats till ett eget samhälle med kvarvarande
Bönehus och såg.

Bönehus från år 1922 i Mädan. Foto WSP 2018
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Exempelmiljö: Mädan-bymiljö

Kramfors kommun kulturmiljöplan

N
Särskilt värdefull kulturmiljö
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Kramfors kommun kulturmiljöplan

Exempelmiljö: Mädan-bymiljö

Tydliga karaktärsdrag
•

Bymiljö med ålderdomlig prägel som visar
på byggnadskick från framför allt 1800- och
1900-talet. Bebyggelse i trä målade i falurött.

•

Nya tillägg i miljön har gjorts med hänsyn till
befintlig bebyggelse.

•

Flera bevarade gårdslägen från före lagaskifte.

•

Bebyggelsen ligger på höjdlägen i landskapet
ofta i randzonen till de stora skogsmarkerna.

•

Äldre vägnät med smala grusade vägar.

•

Bönehuset sticker ut i miljön som en solitär
med sina vita fasader och tydliga arkitektoiniska
uformning.

•

Småskaligt odlingslandskap

Råd och riktlinjer
•

Äldre byggnader och gårdsmiljöer ska underhållas och renoveras med traditionella material.

•

Undvik tilläggsisoleringar och främmande material på landsbygden, såsom tegel- och plåtfasader.

•

Bönehuset bör bevaras och underhållas.

•

Nya tillägg i miljön bör göras utifrån befintliga
strukturer och bebyggelsen utformas i volym
och utformning likt den äldre bebyggelsen med
träfasader med locklistpanel och sadeltak.
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Exempel på bebyggelse i Mädan med bostadshus, ekonomibyggnader och bönehus omgiven av småbrutet odlingslandksap
omgiven av en dramatisk skogsbeklädd terräng.
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Exempelmiljö: Mädan-bymiljö

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Äldre gårdsmiljö i Mädan. Foto WSP år 2018.
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Sund/Häggvik - bymiljö
Beskrivning
Byarna Sund och Häggvik ligger i ett omväxlande landskap brant och kurvigt landskap mellan
Vågfjärden, avsnörad från havet av endast en smal
landtunga och Kråknäsfjärden innanför Trångsundet. Byn Häggvik har tidigare spelat en roll som
traktens centralort och här hölls marknader långt i
på 1800-talet och i den skyddade hamnen låg fiskeläget. På 1890-talet byggdes en ångsåg i Häggvik. Till
skillnad mot rena jordbruksbyar skiljer sig Häggvik
med sitt centrum med butiker och där husen låg
tätt på rad längs gatan, där flera byggnader saknar
släktskap med den agrara byggnadstraditionen. Den
före detta mangårdsbyggnaden till Häggvik ligger en
bit från bykärnan, upp på en höjd. Byggnaden är ett
typiskt exempel på den ångermanländska byggnadstraditionen och tillhör en äldre generation korsbyggnad. I Häggvik etablerades år 1936 Wedins salteri
av Valle Wedin som tillverkat surströmming, idag är
verksamheten flyttad. Uppe på en höjd norväst om
Häggvik ligger Sund bykärna, som är den mer utpräglade jordbruksbyn med flera goda exempel den
ångermanländska byggnadstraditionen.
Sund omnämns i skriftliga källor redan 1418, då
som Sunde. Från 1550-tal skrivs namnet Sund och
på en karta från år 1769 består byn av fyra gårdar.
Häggvik nämns första gången i skrift år 1484 då
som Hägrik och på en storskifteskarta från 1770
bestod byn av 11 gårdar.
118

Bedömning
•

Sund och Häggvik utgör för Höga kusten en
typisk bymiljö. I byarna finns exempel på typisk
byggnadstradition från Ångermanland.

•

Sund visar på en mer traditionell agrar jordbruksby i Höga kusten med flera välbevarade
hus.

•

För Höga kustens bymiljöer är kopplingar mellan byn och fiskelägen typisk inslag. Kopplingen
mellan Sund/Häggvik och fiskeläget tydligt
läsbart.

•

Häggvik visar på en agrar bymiljö som utvecklats till en centralort i bygden under 1800-talet.
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Exempelmiljö: Sund/Häggvik-bymiljö

Kramfors kommun kulturmiljöplan

N
Särskilt värdefull kulturmiljö
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Exempelmiljö: Sund/Häggvik-bymiljö

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Sund ligger på en höjd med utsikt över det omgivande dramatiska landskapsrummet. Inom Sunds bymiljö finns flera exempel på typisk äldre ångermanländsk byggnadstradition. Foto WSP år
2018.

Tydliga karaktärsdrag
•

•

Landskapet kring bymiljöerna Sund och Häggvik består av ett dramatiskt landskap med djupa
inskurna havsvikar mellan branta berg, skog
och böljande fält.

•

Sund ligger beläget uppe på en höjd vid vida
utblickar kring det omgivande landskapsrummet. •

•

Sunds bymiljö med ålderdomlig prägel som visar
på byggnadskick från framför allt 1800- och
1900-talet. Bebyggelse i trä målade i falurött är
tongivande.

•

Nya tillägg i miljön har gjorts med hänsyn till
befintlig bebyggelse.
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Råd och riktlinjer

•

Häggvik har en mer brokig och varierad bebyggelse från med inslag av äldre bebyggelse. Här
ligger bebyggelsen längs vägen ner vid viken och
sedan längs höjder. Tongivande är röda och ljusa
kulörer.

•

Äldre byggnader och gårdsmiljöer ska underhållas och renoveras med traditionella material.

•

Äldre vägnät med smala grusade vägar som
följer den dramatiska terrängen.

Undvik tilläggsisoleringar och traditionellt främmande material för landsbygden, såsom tegeloch plåtfasader.

•

Nya tillägg i miljön bör göras utifrån befintliga
strukturer och bebyggelsen utformas med volym
och gestaltning likt den äldre bebyggelsen där
träfasader med locklistpanel och sadeltak är vanligt förekommande.

•

Främja att sjöbodar och båthus fortsatt har
ursprunglig användning. Nya tillägg ska följa
befintlig byggnadstradition för fiskelägen.

I viken ligger fiskeläget med för Höga kusten
typiska sjöbodar och båthus målade i falurött.
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Exempelmiljö: Sund/Häggvik-bymiljö

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Utsikt ner mot Fiskeläget vid Kråknäsfjärden. Till höger ligger gården Sund 4:3 Foto WSP år 2018. Häggvik 1:3 f d mangårdsbyggnad på Häggvik 1:3 typisk korsbyggnad av äldre typ med för kommunen genuina portik kring ytterdörren

Fiskeläge. Foto WSP år 2018.
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Del av bebyggelsen i Häggvik. Foto WSP år 2018.
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Pannsjön - småbruksmiljö
Beskrivning
På gårdarna till Ållstens tidigare marker längs med
en slingrande grusväg utmed Pannsjön ligger en
torpmiljö med småbruk, så kallade Per Albin-torp
från 1930-talet.
Området har varit en torpmiljö sedan 1700-talet
som var underlydande torp till Ållsta by. I området
finns fortfarande en torpmiljö kvar från den äldre
torpbebyggelsen, bestående av två äldre timrade
byggnader. På 1930-talet avstyckades marken i området från de större gårdarna i Ållsta by och köptes
av säsongsarbetare med hjälp av förmånliga lån från
staten. Till varje torpmiljö uppfördes en huvudbyggnad och en mindre ladugård längs med den slingrande grusvägen, nedanför mot Pannsjön låg den
småskaliga odlingsmarken. Huvudbyggnaden fick
inte överstiga 45 kvadratmeter och man utgick från
typritningar från år 1936.

Bedömning
•

En av landets största och mest välbevarade småbruksmiljöer från 1930-talets nyodlingsepok.

•

Miljön berättar om hur man genom statliga lån
gav männiksor möjlighet till en bättre bostadsstandard och levandsvilkor. Företeelsen är
särskilt vanlig i norrlands inland.

•

Husen med tillhörande ladugård är väldigt tydliga exempel på tidens byggandet efter typritnignar.

122

Dalgången med torpen i gränsen mellan odlingsmark och skog. Torpmiljöerna syns tydligt från långt håll. Foto WSP år 2018
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Exempelmiljö: Pannsjön-gårdsmiljö/småbruksmiljö

Kramfors kommun kulturmiljöplan
Exempelmiljö: Pannsjön-småbruksmiljö

N
Särskilt värdefull kulturmiljö
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Exempelmiljö: Pannsjön-gårdsmiljö/småbruksmiljö

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Tydliga karaktärsdrag
•

Bebyggelsen ligger i utkanten av jordbruksmarken i skogsrandel i nära anslutning till den smala
slingrande grusvägen som löper genom området.

•

Småskalig bebyggelse och byggnaderna inom
respektiva torpmiljö är placerade på ett likartat
sätt med byggnader i vinkel mot varanda med
huvudbyggnadens långsida mot vägen.

•

Småskalig odlingsmark framför torpbebyggelsen
som sträcker sig i den lilla dalen ner mot Pannsjön.

•

Bostadshus och ladugård är uppförda efter typritningar, vilket bidrar till bebyggelsens enhetliga uttryck i både volym och färgsättning.

•

Faluröda fasader på både huvudbyggnad och
ladugård med vita snickerier. Detaljer så som
dörrar och panel vid farstu kan ha en avvikande
färgsättning i grönt, gult och vitt. Taken är övervägande klädda med falsad plåt.

•

Några byggnader har varit med om om- och
tillbyggnader.

•

Terränganpassat äldre vägnät.

•

Nya tillägg i miljön bör göras utifrån befintliga
strukturer och bebyggelsen utformas i volym
och utformning likt den äldre bebyggelsen med
träfasader med locklistpanel och sadeltak.

•

Odlingslandskapet bör fortsatt hållas öppet.

•

Miljön utgör ett utpekat riksintresse för kulturmiljövården.

Råd och riktlinjer
•

Torpmiljöer i ursprungligt skick ska särskilt
värnas. Om- och tillbyggnader ska undvikas och
renoveras med liknade material.

•

Samtliga torpmiljöer ska underhållas och renoveras med traditionella material.

•

Undvik tilläggsisoleringar och främmande material för landsbygden, såsom tegel-, puts- och
plåtfasader.

En av Pannsjöns småbruksmiljöer. På bilden syns en mycket
välbevarad huvudbyggnad efter typritning från 1936 samt del
av ladugård i förgrunden. Foto WSP år 2018.
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Exempelmiljö: Pannsjön-gårdsmiljö/småbruksmiljö

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Exempel på Pannsjäns bebyggelse med huvudbyggnad och ladugård i vinkel till varandra. Huvudbyggnadens långsida med
entré vetter mot vägen. Huvudbyggnad med förhöjd sockel och källare som följer den rådande terrängen, fasad med stående
locklistpanel målade i falurött. Sadeltak vanligen i falsad plåt eller senare tillägg i form av pannor. Tvåluftsfönster med tre spröjs i
vardera fönster målade i grönt eller vitt. Spegeldörr i entré med farstukvist med snickarglädje. Snickerier i vitt på knitbrädor och
vindbrädor.
Från torpen får man vackra utblickar över det småskaliga odlingslandksapet och Pannsjön som bryts genom bergen i bakgrunden med vidsmila skogar.
Foto WSP år 2018
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Fäbodmiljöer

Exempel på särskilt värdefulla fäbomiljöer i Kramfors kommun
Fäbodmiljö
Fäbodmiljöer består av en klungbebyggelse med övernattningsstugor och
ekonomibyggnader med inhängnad
vall och slåttermark. Dessa miljöer ligger i skogsområden, ofta flera mil från
ägargårdarna. Fäbodmiljöerna möjliggjorde extensivt sommarbete i skogen
och pågick från sen medeltid fram till
början av 1900-talet. Huvudsakligen
var det kvinnor som skötte djuren och
beredde mjölkprodukter. Ibland bedrevs även jordbruk vid fäbodarna vilket
kunde leda till att fäbomiljön blev mer
permanent och blev en bymiljö.

Dynäsbodarna i Vibyggerå socken

Dessa miljöer återfinns runt om på
Kramfors landsbygd.
Övergripande råd & riktlinjer:
•

Kramfors idag bevarade fäbodmiljöer bör bevaras i sin helhet.

•

Marken kring fäbodarna och på vallen bör fortsatt hävdas.

•

Bebyggelsen bör underhållas med
traditionella materialval.

•

Undvika tillägg i miljön som avviker
från den traditionella byggnadstraditionen.
Bussjöbodarna i Ytterlännäs socken
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Kramfors kommun kulturmiljöplan

Historisk foto från fäbomiljö på 1900-talet.

Bussjöbodarna i Ytterlännäs socken

Dynäsbodarna i Vibyggerå socken
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Djupedsbodarna - fäbodvallsmiljö
Beskrivning
Fäbodvallen, Djupedsbodarna ligger cirka en halvmil rakt in i skogen från Djupeds by nere vid Ångermanälven. Bodarna ligger i ett flackt skogslandskap
omgiven av tidigare uppodlade myrar som innesluts
av skogen. De flesta byggnaderna ligger tätt tillsammans längs den gamla fäbogatan, strax innanför
landsvägen. Miljön omfattar både fäbodstugor,
fähus, ängslada och kokhus.
På en geometrsik karta från år 1779 finns fäbodvallen utmärkt, liksom Fäbodgärdan och Mygghim.
Namnen lever kvar på dagens kartor där dock
Mygghim har blivit Mygghem. Vid Storskifte fanns
i byn Djuped 11 hemman. Det var en stor by och
vid tiden fanns enligt berättelser elva kokhus och tio
ladugårdar på vallen, alltså en uppsättning för varje
hemman.
När betet för djuren inte räckte till kring byn anlades
fäbodar i skogen dit korna och fäbopigor flyttade
under sommarhalvåret. Dessa fäbodvallar är en
mycket typisk norrländsk företeelse.
Kokhuset är av en för Ångermanland mycket vanlig
typ, där gavelingång till ett rum med spis och sängplats. Innanför ligger en kammare eller mjölkbod,
där mjölk och ost förvarades.
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Två av kokhusen i Djupedbodarnas fäbodmiljö. Knuttimmrade med sadeltak. Det bortre huset har ett senare tillägg i form av en
inbyggd farstu. Foto WSP år 2018

Bedömning
•

Djupedsbodarna visar på ett pedagogiskt sätt en
typisk fäbodvall i Ångermanland i koppling till
en by.

•

Miljön som helhet har ett högt kulturhisotriskt
värde.
SAMRÅDSVERSION

Exempelmiljö: Djupedsbodarna-fäbodvallsmiljö

Kramfors kommun kulturmiljöplan

N
Särskilt värdefull kulturmiljö
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Exempelmiljö: Djupedsbodarna-fäbodvallsmiljö

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Tydliga karaktärsdrag
•

Tydligt avgränsad miljö som omges av vida
skogsmarker.

•

En smal grusväg leder genom skogen till Fäbodvallen som öppnar upp den annars slutna
skogen.

•

Äldre hävdad ängs- och myrmark omger fäbodarna.

•

Timmrade byggnader, vissa panelade.

•

Kokhusen ligger delvis tätt invid vägen.

Råd och riktlinjer
•

Miljön ska bevaras i sin helhet.

•

Vid ombyggnad till sommarstuga ska förändringar ske varsamt så byggnadens exteriör
bevaras.

•

Hävdad ängs- och myrmark ska fortsatt hållas
öppet.

•

Samtliga byggnader ska underhållas och renoveras med traditionella material.

•

Nya tillägg i miljön bör göras utifrån befintliga
strukturer och bebyggelsen utformas i volym
och utformning likt den äldre fäbodsmiljön.

Fäbodar vid Fäbogärdan. Foto WSP år 2018

Fäbodarna längs den gamla fägatan med den gamla landsvägen till höger om husen. Tillvänster skymtar man Mygghems öppna myrmarker. Foto WSP år 2018
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Kramfors kommun kulturmiljöplan

Byggnaden ligger invid den gamla landsvägen i anslutning till en grupp med fäbodar. Foto WSP år 2018
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Fiskelägen

Exempel på särskilt värdefull fiskelägen i Kramfors kommun

Fiskelägen
Fiskeläge längs kusten i skyddade vikar
med tätbebyggelser vid hamn vars
befolkning i huvudsak livnär sig på fiske,
med stugor, bodar och andra ekonomibyggnader, torkställlningar, bryggor och
kajer m.m.
Dessa miljöer återfinns runt om Höga
kusten, framför allt i Nordingrå och
Nora socknar.

Sund-Häggvik

Övergripande råd & riktlinjer:
•

Fiskelägena med stugor, bodar och
andra byggnader kopplade till fiskeläget bör bevaras.

•

Möjliggöra för fortsatt nyttjade av
fiskeläget för fiske och båtar.

•

Bebyggelsen ska underhållas med
traditionella materialval.

•

Nya tilläg ska göras med utgångspunkt i fiskelägenas karaktärsdrag
och värden.

Berghamn
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Kramfors kommun kulturmiljöplan

Bönhamn

Berghamn
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Bönhamn

Bönhamn
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Norrfällsviken - Fiskeläge
Beskrivning
I Norrfällsvikens inre vik ligger Norrfällsvikens
fiskeläge med bebyggelse koncentrerad längs med
strandkanten. En smal parallellgata går längs med
strandlinjen med sjöbodar på ena sidan längs med
strandkanten med gavelsida mot vattnet. På ovansidan ligger de små bostadshusen eller kokhusen
också de vända med gaveln mot gatan. Bebyggelsen
är placerad tätt intill varandra längs med de mycket
smala och slingrande gatorna. Ovan hamngatan ligger gistvallen där näten hängdes på tork, idag finns
endast en bråkdel kvar. Här ligger också fiskekapellet. På halvön som skjuter ut bakom fiskeläget
ligger en stor omfattning fornlämningar från tidigast
500 e.fk. Miljön ligger cirka 1,5 mil från Nordingrå
sockencentrum. Under andra hälften av 1900-talet
fram till idag har området kompletterats med nya
fritidsområden och här ligger också Norrfällsvikens
camping.
Längs med Norrlands kust har allt sedan medeltid
borgare från i första hand Gävle men också ett
antal andra mellansvenska städer haft privilegium på
fisket. De sörländska fiskarna kallas för Gävlefiskare och de uppförde längs kusten fiskelägen för den
långa vistelsen från tidig vår till sen höst. I de flesta
gävlebohamnarna uppfördes ett kapell. Kapellet i
Norrfällsviken uppfördes år 1646.
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Norrfällsvikens fiskeläge. På bilen syns kok- och bostdshusen samt del av gistvallen. Foto WSP 2018.

Bedömning
År 1772 upphörde gävlefiskarnas privilegium och
bönderna i närliggande byar övertog fiskerätten. Fisket gick därefter tillbaka och gävleborna fick samsas
med traktens fiskare.

•

Norrfällsviken visar särskilt väl ett typiskt
fiskeläge längs Norrlandskusten från 1600-talet
urpsrungligen för gävlefiskarna som tydligt går
att utläsa idagens bebyggelse

En föredetta fiskare vid namn Erik Törnsten berättar att det fanns 22 fiskarfamiljer i Norrfällsviken på
1950-talet och inga turister hade hittat hit. Idag är
förhållandena omvända.

•

Miljön är tydligt läsbar i bebyggelsestruktur
med bevarade fiskebodar, kok- och bostadshus,
kapell, ladugård och gistvall tillsammans med
äldre vägnät. Miljön som helhet har ett högt
kulturhistoriskt värde.

•

Norrfällsviken är utpekat riksintresse för kulturmiljövården.
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Kramfors kommun kulturmiljöplan

Exempelmiljö: Djupedsbodarna-fäbodvallsmiljö

Exempel på tydliga karaktärsdrag
•

Miljön har ett skyddat läge inne i havsviken där
den äldre bebyggelsen ligger koncentrerad längs
med vikens strand.

•

Naturens förutsättningar har varit vägledande
vid placering av bebyggelsen.

•

Tydlig bebyggelsestruktur där bebyggelsen är
placerad i förhållande till varandra och vattnet
längs en smal slingrande gata. Med kok- och bostadshus på ovansidan av gatan med gavel mot
gatan och fiskebodarna mot vattnet också med
gavel mot gata och vatten.

•

Bebygelsen ligger oregelbunden och tätt intill
varandra. Byggnaderna har locklistpanel målat i
rött med vita snickerier. Spröjsade fönster och
sadeltak.

•

Båthusen och fiskebodarna står mycket tätt invid
vattnet delvis uppförda på pålar och har mindre
bryggor.

•

På höjden bakom bebyggelsen ligger det gamla
fiskekapelltet från 1600-talet. En liten rektangulär byggnad med sadeltak målad i vitt med en
fristående klockstapel. Kapellet är väl synligt på
grund av sitt höga läge.

•

Intill kapellet och ovan bebyggelsen ligger delar
av den ursprungliga gistvallen.

•

I anslutning till fiskeläget ligger kuströsen från
brons- och järnåldern.
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Råd och riktlinjer
•
•

Miljön ska bevaras i sin helhet, miljön är utpekat
riksintresse för kulturmiljövården.
Vid ombyggnad till sommarstuga ska förändringar ske varsamt så byggnadens exteriör
bevaras.

•

Ingen ny bebyggelse bör uppföras i direkt anslutning till det ursprungliga fiskeläget.

•

Bebyggelsen i fiskeläget ska vårdas och underhållas med traditionella materialval och målas i
rött med vita snickerier.

•

Kapellet ska bevaras och underhållas.

SAMRÅDSVERSION

•

Gistvallen ska bevaras och underhållas.

•

•

Ny bebyggelse i koppling till Norrfällsvikens
fiskelägen ska utföras varsamt och ta hänsyn till
miljöns utpekade värden och karaktärsdrag.

Ny bebyggelse bör uppföras terränganpassad i
små volymer. Fasadmaterial bör vara i träpanel
och sadeltak.

•

Ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga
terrängen, större nivåskillnader ska tas upp med
förhöjd sockel eller källarvåning alternativt pålar.

Träd är en viktig del av områdets karaktär och
träd bör endast fällas för placering av byggnad
och angöring till fastigheten.

•

Skyltning och belysning ska ske med hänsyn till
miljöns utpekade värden och karaktärsdrag.

•

Se vidare i övergripande råd och riktlinjer för
Tema skog, jordbruk och fiske.

•

•

Minimera markarbeten i form av schaktning,
fyllning och stödmurar samt sprängning. Hällmark ska värnas.
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Sommarstugan
Semesterbostaden
Kring 1900-talets mitt blev semestern
längre och befolkningen fick det ekonomiskt bättre. Ett resultat av detta var
att fler efterfrågade en sommarstuga
för att spendera sin semester i. Stugan
skulle ligga naturskönt, gärna med utsikt över eller närhet till vatten. När bilen
blev vanlig bland folk öppnades möjligheter till att resa längre till sin sommarstuga, detta gjorde att människor från
kringliggande städer byggde sommarhus och köpte torp i den natursköna
Kramforstrakten.
Övergripande bedömning
Fritidsrörelsen och utvecklingen som
sommarbostaden har haft under
1900-talet speglar och visar på den omvälvande samhällsutvecklingen som har
skett under 1900-talet. Särskilt tydligt
kan utvecklingen från 1960-talet och
framåt läsas då byggtekniken rationaliserades och välfärden snabbt ökade.
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Övergripande råd och riktlinjer
Smala vägar som följer den naturliga • Ny bebyggelse ska anpassas till den
terrängen som till stor del är grusbebefintliga terrängen, större nivåskillnalagda.
der ska tas upp med förhöjd sockel,
souterräng- eller källarvåning.
Få hårdgjorda ytor, uppställningsplatser är vanligen grusade.
• Byggnader ska placeras en bit in på
tomten.
Vegetation och grönska utgör en viktig del av helheten.
• Befintliga vägsträckningar som följer
den naturliga terrängen ska vara vägUppvuxna trädgårdar.
ledande för framtida vägdragningar.
Enklare bebyggelse, flera små kom• Behåll en ridå med vegetaion längs
plementbyggnader.
med vägen.
Luftig volymverkan, större byggnader
• Området ska fortsatt präglas av grönligger glest.
ska.
Fasadmaterial i trä.
• Träd är en viktig del av miljöns värÄldre gårdsmiljöer finns fortfarande
den och karaktär och träd bör endast
kvar i bebyggelsemiljö.
fällas för placering av byggnader och
angöring till fastigheten.
Närhet till vatten och skog.
• Om ny huvudbyggnad uppförs på en
Naturtomter är vanligt
fastighet med ett befintligt fritidshus,
kan denna med fördel sparas som en
extra lägenhet.
• Minimera markarbeten i form av
schaktning, fyllning och stödmurar
samt sprängning.
• Undvika fasadkulörer i vita nyanser.
Fördel rött, brunt, grönt och gult.

Övergripande karaktärsdrag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sommarbostäder vid Höga kusten

Mosjön

Mosjön
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Modernism
Modernismen
Under 1900-talet skede stora samhällsomvandlingar. Industrialiseringen spred sig och
fick ett djupare grepp, även om landsbygden.
Nya idéer kring modernitet, välfärd och demokrati fick fäste och befolkningen ökade kraftigt.
Samhällsomvandlingen möjliggjorde för ett
nytt arkitektur- och samhällsbyggnadsideal,
som passade den nya moderna tiden. De nya
moderna byggnaderna var internationella
och fick mindre regional prägel. De gamla
smutsiga fattighusen, enkla byskolorna och
undermåliga bostäderna ersattes med nya
standardiserade byggnader, ofta arkitektritade
eller uppförda efter standardritningar. Oavsett
inkomst eller om man bodde på landsbygden, i småstaden eller huvudstaden, skulle
det finnas tillgång till bra bostäder, ordentliga
skolor och riktiga vårdhem.

Övergripande karaktärsdrag

Övergripande råd och riktlinjer

•

En enkel och stram arkitektur

•

•

Få dekorerande inslag i fasad

•

Noggrant avvägda volymer där lägre
byggnadsdelar kombineras med högre.

•

En stor variation av fasadmaterial, där
tegel, puts och panel förekommer.
Materialen är oftast valda och kombinerade för att skapa dekorerande effekter
och kontraster

De byggnader som är uppförda under
1900-talets mitt och andra hälft kan
inneha mycket höga kulturhistoriska-,
arkitektoniska- eller konstnärliga värden. Innan byggnader ändras eller rivs
behöver dessa klargöras för att en säker
avvägning ska kunna göras.

•

De modernistiska byggnaderna ska
underhållas och vara i vårdat skick för
att byggnadernas värden inte minskas.

•

En varierande färgsättning. Under
1900-talet har färgsättningen och idealen varierat, nya färgtyper och tillgång till
syntetiska pigment har gjort att floran
av färger är stor. 30-talets bebyggelse
är oftast ljus, 50-talets avfärgad i jordiga
kulörer och 70-talet kan vara lekfullt
eller snegla tillbaka på de traditionella
faluröda kulörerna

•

Den modernistiska arkitekturen är
dekorerad genom symmetri och upprepande inslag i fasaden. Fönster och
dörrar är oftast satta för att skapa en
harmoni

Övergripande bedömning
Runt om i Kramfors kommun finns flera olika
typer av byggnader uppförda efter det modernistiska idealet. Många är bevarade i gott skick
och visar särskilt tydligt på Kramfors kommuns
utveckling under 1900-talet.
Många av landsbygdens modernistiska byggnader är kopplade till offentliga funktioner,
vilket tydligt berättar om en framväxande
offentlig sektor och det ansvar som togs över
av stat, landsting och kommun för barn, äldre
och sjuka från 1900-talets mitt.
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Typisk byggnad för tiden med bostad ovanpå och butik i bottenplan 1960-tal

Ullånger - skolbyggnad 1950-tal

Herrskog 1950-tal

Bjärtråhemmet från 1960-tal, står idag tomt.

SAMRÅDSVERSION

141

Offentliga sektorns byggnader
Beskrivning
Under 1900-talets mitt uppfördes en rad nya byggnader kopplade till den växande offentliga sektorn.
Kommunreformen under 1950-talet innebar att nya
kommunhus uppfördes för att husera storkommunernas administration och kontor. Dessa byggdes
oftast i påkostade material och med stor omsorg om
utformning och arkitektur. Även skolor uppfördes
i större omfattning efter andra världskrigets slut,
oftast i de tätorter som växte snabbt invid industrin.
Skolorna är oftast arkitektritade men efter mönsterritningar från skolöverstyrelsen, för att få så ändamålsenliga undervisningslokaler som möjligt. Även
idrottsplatser och liknande anläggningar uppfördes
efter kriget.

Skolbyggnad i Ullånger
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Skolbyggnad i Hola/Präsmon

Bjärtrå f d kommunhus

Gamla vårdcentralen i Ullånger
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Folkrörelsens byggnader på landsbygden
Beskrivning
Folkrörelsen har haft ett särskilt starkt fäste i Kramfors kommun. Den starka inflyttningen under industrialiseringen gjorde att folkrörelsen var stark redan
under 1800-talet. Samhället moderniserades snabbt
efter andra världskriget och folkrörelserna fick en
betydande roll i moderniseringen av Sverige. Runt
om i Kramfors kommun uppfördes flera intressanta
folkrörelsebyggnader samtidigt som samhällen byggdes ut och moderniserades. Folkrörelsens byggnader
genomfördes ofta med höga arkitektoniska ambitioner. Byggnaderna skulle vara representativa för rörelsen, dess medlemmar och de värden som rörelsen
representerade. Detta återspeglar sig i frikyrkornas
ljusa kyrkorum och välkomnande fasader och entréer. Folkets hus och folkparkerna gjordes oftast som
enkla byggnader, i parkerna uppfördes enklare paviljonger i trä. Folkets hus byggdes i samma avskalade
praktiska träarkitektur som egnahemsbebyggelsen
och fick ett symbolvärde som arbetarnas arkitektur.

Svanö folketshus

Herrskog
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Frånö folkets hus

Ullånger missionskyrka 1960-tal
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Bostadshusen
Beskrivning
Ådalens starka befolkningsutveckling under det
sena 1800-talet och 1900-talets första hälft innebar
ett stort behov och efterfrågan på bostäder. I de
gamla bruken och tidiga industrierna uppfördes
arbetarbostäder av bruket eller industrin. Men under
1900-talet stärktes arbetarnas rättigheter och krav
på självständighet och bättre villkor. Krav på bättre
bostäder och tillgång till bostäder för alla spred sig
över hela Sverige och med den rationella och ekonomiska modernismen kunde många nya lägenheter
uppföras på kort tid till en rimlig penning. I Kramfors kommun skedde en stor utbyggnad med nya
flerbostadshus, hela nya bostadsområden uppfördes
i samhällena och på landsbygden i kommuncentrana och andra små centralorter uppfördes enstaka
flerfamiljshus, oftast kombinerade med lokaler för
handel eller kommunal service. Det är inte ovanligt
med stora skyltfönster i bottenplan och lägenheter
på andra våningen. Fasaderna var enkla och ofta
putsade. En orsak till bygget var behovet av nya
lägenheter till de då nybildade storkommunernas
nya tjänstemän. De moderna flerbostadshusen blev
helt nya inslag i de äldre bymiljöerna eller järnvägssamhällena.

Uroptik - Ullånger

Svanö
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Herrskog
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Lugnvik
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Samhällen

Samhällen
Samhälle är ett samlingsbegrepp som
omfattar all form av urbanisering, ofta
kan tätortbegreppet användas. Ofta
preciserar man typ av samhälle så
som Stationssamhälle vilket utvecklats
genom järnvägsutbyggnaden. Industriorten förklarad genom industrialiseringsprocessen på landsbygden samt
municipalsamhället, vilket utan hänsyn
till en näringsmässig förklaring avser
tätorter vilka mellan 1862-1971 ålades att följa ordnings-, byggnads- och
hälsovårdsstadgarna för städer utan att
utbryta ur landskommunerna. I Kramfors är ett exempel på ett municipalsamhälle Nyland

Sockencentrum

Dessa miljöer återfinns runt om i Kramfors kommun, framför att i koppling
till industrin och järnvägen längs Ångermanälven och i koppling till äldre
sockencentrum.
Övergripande råd & riktlinjer:
•

Samhällets typ ska värnas och
bebyggelse som återspeglar dess
utveckling.

•

Underhålla och värna om den äldre
bebyggelsen.
Småhusbebyggelse
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Större stenbyggnader

Småhusbebyggelse
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Småhusbebyggelse

Småhusbebyggelse
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Herrskog - Samhälle
Beskrivning
Herrskog är ett samhälle i Skog socken i Kramfors
kommun som ligger inom området som benämns
Höga kusten. Herrskogs samhälle har växt fram
inom en äldre jordbruksby och idag är det mesta av
den agrara bebyggelsen borta. Ett undantag utgörs
av den kvarvarande mangårdsbyggnaden till Herrskog 4:5, som består av en stor dubbelkorsbyggnad
i ett och ett halvt plan med frontespis, glasveranda och väggar klädda med liggande fasadspontad
panel. Knutlådorna är inklädda och utformade med
pilastrar. Precis nordöst om Herrskog längs Fantskogsvägen ligger Fantskog, en herrgårdsmiljö från
1800-talet.
Herrskogs samhälle började planeras på slutet av
1940-talet och den första detaljplanen för området
är från 1952. På en ekonomisk karta från 1962 syns
ett samhälle som är utbyggt längs två gator, dels
Fantskogsvägen dit samhällets service och småindustri lokaliserades samt Herrskogsallén kantad
av bostäder. Längs Herrskogsallé ligger även en
frikyrka i tidstypisk 50-talsarkitektur med putsade
fasader och trädetaljer. Precis söder om bostadsbebyggelsen ligger skolan med tillhörande fotbollsplan
och ishockeybana. Sedan dess har området byggts ut
successivt med nya bostäder och skolan har utökats.
Samhället var som störst under 1970-talet.
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Ekonomisk karta från 1962. Lantmäteriet

Bedömning
•

Herrskog är ett samhälle som utvecklats ur en
tidigare jordbruksby och kan särskilt väl berätta
om hur ett samhälle växt fram i en rik jordbruksbygd.

•

Bebyggelsestrukturen är välbevarad med kvarvarande gårdbyggnader, egnahem, tidigare servicebyggnader och flerbostadshus. Byn visar på ett
ovanligt tydligt sätt om hur samhällen växte fram
på landsbyggden i efterkrigstid.
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Exempelmiljö: Herrskog - samhälle

Kramfors kommun kulturmiljöplan

N
Särskilt värdefull kulturmiljö
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Kramfors kommun kulturmiljöplan

Exempelmiljö: Herrskog - samhälle

Tydliga karaktärsdrag
•

Sammanhållen bebyggelse med bostäder, service, frikyrka, skola och äldre bybebyggelse.

•

Samhället är koncentrerat längs två huvudgator i
from av Fantskogvägen och Herrskogallé.

•

Flerbostadshus från 1940- fram till 1980-talet i
tidens akritektur.

•

Blandad villabebyggelse.

Råd och riktlinjer
•

Samhället ska behålla värdebärande karaktärsdrag och uttryck.

•

Byggnaders ursprungliga arkitektoniska uttryck
ska bevaras och vara vägledande vid om- och
tillbyggnader.

•

Lokal handel är en del av det kulturhitoriska
värdet, främjas den kan också värdet stärkas.

•

Tillägg i form av ny bebyggelse ska utgå från
platsens förutsättningar vad gäller kopplingen
till naturområde, vegetation- och terräng samt
befintlig bebyggelse.

Längs vägen är service och småindustri i
samhället lokaliserat

Flerbostadshus från 1960-talet
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Exempelmiljö: Herrskog - samhälle
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Villa från 1920-talet

Flerbostadshus 1950-tal

Tidigare huvudbyggnad till äldre
bymiljö
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Prästmon/Hola - Samhälle
Beskrivning
När Ådalsbanan drogs från Sollefteå och ner mot
Härnösand 1893 byggdes en station vid Hola by, i
närheten av Torsåkers kyrka. Stationen fick namnet
Prästmon och snart växte ny bebyggelse upp runt
stationsläget. Det var främst stora villor om två lägenheter som uppfördes, men även lokaler för handel inrättades. Kring 1920-talet avstyckades en stor
mängd tomter och samhället kom att heta Prästmon
efter stationens namn.
1896 grundades folkhögskolan vid Hola by och det
nybyggda stationsläget. Det var folkskoleläraren
och kantorn i Torsåker, Johan Sandler, som ansåg
att allmogen behövde möjlighet till utbildning för
att kunna ta över efter de äldre generationerna som
grundade skolan. Undervisningen hölls initialt på
övervåningen i en av gårdarna i Hola men 1898
fick folkhögskolan ett landområde mellan älven och
järnvägen för nybyggnad av skolanläggningen. Hola
folkhögskola var pionjärer på flera områden, bland
annat undervisades alla elever tillsammans oavsett
kön, vilket var banbrytande för tiden. Sandler ansåg
även att eleverna skulle inackorderas i internat när
de studerade vid skolan, vilket vid tiden blev mycket omdebatterat och ansågs pådyvla omoral. Men
Sandler vann striden och modellen med internat vid
folkhögskolor och gemensam undervisning spred
sig över hela landet. Den första skolbyggnaden står
kvar men har under åren kompletterats med nya
lokaler allt eftersom skolan växt.
Digitalt museum
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Exempelmiljö: Prästmon/Hola - samhälle

Kramfors kommun kulturmiljöplan

N
Särskilt värdefull kulturmiljö
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Exempelmiljö: Prästmon/Hola - samhälle

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Bedömning
•

Prästmon som helhet är ett särskilt tydligt exempel på ett stations- och folkhögskolesamhälle.
Det är enkelt att avläsa och förstå hur ett samhälle växte upp kring stationen och en institution.

•

Många av villorna är välbevarade i olika grad.
Folkhögskolan är mycket välbevarad och har
haft stor betydelse för Ådalens och bygdens
utveckling som kunskapsinstitution.

•

Hola folkhögskola har genom sin pedagogik
också ett kulturhistoriskt värde med nationell
relevans.

Tydliga karaktärsdrag

Hola folkhögskola

•

Bebyggelsen består övervägande av villor i 1 1/2
till två våningar med panelfasad och sadeltak.

•

Husen är placerade relativt nära gaturummet.

Råd och riktlinjer

•

Folkhögskola med karaktäristisk panelarkitektur
men med varierande bebyggelse i en helhetsanläggning öster om järnvägen.

•

•

•

Samhället bryts av i nord-sydlig riktning av järnvägen och här ligger Prästmons stationshus.

Hola folkhögskola ska vårdas och underhållas
där folkhögskolans ursprungliga delar särskilt
ska värnas.

Ny bebyggelse ska placeras en bit in på tomten
och uppföras i liknande utformning och volymverkan likt befintlig bebyggelse.

•

•

•

Ner mot Ångermanälven har senare småhusbebyggelse och semesterbostäder uppförts. Precis vid Älvstranden ligger fornlämningsmiljön
Styreholm.

Nya tillägg till Hola folkhögskola ska utföras
med stor varsamhet och antikvarisk sakkunnig
ska medverka.

Undvika tilläggsisolering och vid fasadrenovering bör tidigare tilläggsisolering återställas.

•

Stationshuset bör bevaras och underhållas.
Skyltar och andra anordningar med koppling till
järnvägen bör bevaras.
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Exempelmiljö: Prästmon/Hola - samhälle
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Prästmons stationshus
Järnvägen

Villa längs med Kyrkvägen

Villabebyggelse längs med Kyrkvägen
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Villa längs med Folkhögskolevägen
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LISTA

Särskilt värdefulla kulturmiljöer

SKOG, JORDBRUK & FISKE

Punkter
0

Mjövattnet

28 Rundloge

62 Galagök

89

Grössjö 1:8

5

Knäfta

29 Mellanhammar

63 Hällsjö

90

Dockstagården - gästgiveri

6

Nora kyrka & sockencentrum

30 Östmanska gården Hammar 64 Hällsjö 2:18

91

Mädan

7

Berghamn samt Berg 2:9 och 2:7

33 Herrsjön 1:12

65 Hälledal

92

Sund

8

Fjärdbottens fäbodar

36 Näs 17:1

66 Mällby 2:1

93

Häggvik

9

Nora Hembygdsgård, Gräta

38 Sel 3:2

67 Ålsta

94

Häggvik 1:3

10 Salom

41 Svedja bondgård

68 Järesta 9:1

95

Häggvik 1:2

11 Sälje fäbodar

42 Hösta 1:7

69 Mjösjö

96

Fanom

12 Bjärtrå kyrka & sockencentrum

43 Skog kyrka

70 Sund, Häggvik

97

Tomte

13 Bjärtrå gamla kyrka

45 Herrskog

71 Ullånger kyrka

98

Hämra

14 Grössjö 2:3

46 Fantskog

72 Backe

121 Frikyrka

15 Ullånger Kyrka

47 Styrnäs kyrka

73 Bergsbodarna

122 Herrskog skola

16 Finnpörtet, Almsjön

48 Djupedsbodarna

74 Dynäsbodarna

123 Fd kommunhus

17 Bölen

49 Förk 10:1 och 2:5

75 Herrestabodarna

125 Norum

18 Kläppsbodarna

50 Lo herrgård

76 Forsed 2:2

126 Ed

19 Hembygdsgård, Skidsta

51 Myckelbybodarna

77 Näs 13:1

127 Gudmundrå kyrka

82 Stensätter

128 Gudmundrå gamla kyrka

20 Äskja 6:12, Pettersson-Bergers födelsehem 52 Styrnäsgårdsboden
21 Äskja 4:1, 6:2

53 Viätt

83 Bollsta 6:13

22 Ytterlännäs gamla kyrka

54 Torsåkers kyrka

84 Myckelby

23 Ytterlännäs nya kyrka

57 Tingsgården, Hola 6:29

85 kvarn

24 Bollsta 16:2

58 Vik

86 Grössjö 2:4

26 Bussjöbodarna

60 Österaspby

87 Grössjö 2:8

27 Ed

61 Dals kyrka & sockencentrum 88 Grössjö 1:9
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Ytor
0

Bjärtråbygden

39 Bussjö

1

Rossvik mfl Nora

40 Forsed 2:3 mfl

2

Allsta-Ramsta

45 Herrskog samhälle

3

Lövvik

46 Nordingrå kyrka

4

Ullångersbyggden

47 Mädan

7

Håll, Mäland

48 Sund, Häggvik

8

Bergsnäs

49 Gåsnäs

9

Körning och Järesta

50 Fällsvikshamn

10

Binböle, Åsäng

51 Barsta

11

Skogbygden

52 Bönhamn

12

Styrnäs Älvdalslandskap

53 Högboden

13

Dämstabygden

54 Mjällom

14

Torsåkersbygden

55 Norrfällsviken

15

Dalsbygden

58 Bjärtrå samhälle

16

Omne

59 Bärtrå gamla kyrka o Nässoms by

17

Rävsön

65 Hällsjö

18

Kåsta mfl byar

66 Pannsjön

19

Östmarkum

67 Ytterlännäs hembygdsgård

20

Vibyggerå g:a kyrka o Säter

21

Råbäckens dalgång

22

Värns

24

Filithärn

25

Salum,Hola och Rogsta
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För Kramfors stads värdefulla miljöer och byggnader se Sida 218-219
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Industrin och
dess samhällen

Särskilt värdefulla industrier och samhällen

Kartan visar på en övergripande nivå
spridningen av kulturmiljöer i kommunen
kopplade till det industriella kulturarvet.
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Industrin och dess samhällen
Vad berättar miljön?
Ådalen industrilandskap växer fram
Ådalens industrihistoria är nära sammanknuten med
de topografiska förutsättningarna på platsen. Älven
som väsentlig kommunikationsled och landremsorna invid älven gav goda förutsättningar för såväl
jordbrukande som etablering av industrier.
I Ådalen sträcker sig historien om bruk och industrier 400 år tillbaka i tiden och här är det den skogsbaserade industrin som spelat en avgörande roll. Ända
sedan 1400-talet har man i Sverige känt till tekniken med vatten som kraftkälla för att såga timmer.
De första vattensågarna i Ådalen byggdes först på
1500-talet på order från Johan III. Den första placerades vid Lästa i Ytterlännäs socken, sågen var dock
i bruk endast ett par decennier och fick ingen större
betydelse.
När det första järnbruket etablerades i Ångermanland kan man börja tala om en industriepok. Det
var alltså järnbrukens etablering på 1600-talet som
blev den första mer varaktiga industrietableringen i
Västernorrland. Bruken var beroende av malm från
de mellansvenska gruvdistrikten där gruvan på Utö
i Stockholms skärgård kom att spela en stor roll.
Anledningen till att järnbruk började att etableras
i Ångermanland var att de mellansvenska gruvdistrikten började få slut på träkolen som var avgöSAMRÅDSVERSION

Bollstabruks stora masugn, Järhyttan. Foto från 1898 digitalt museeum

rande för framställningen. Staten började se sig mot
Norrlands stora skogar, vilket ledde till etableringen
av järnbruken i trakten. I Ådalen anlades sju järnbruk, där Graningebruket i Sollefteå var det första år
1677. I anslutning till bruken började små samhällen
att växa fram som i mångt och mycket blev självförsörjande enheter.

Nästa kapitel i Ådalens industrihistoria var när den
finbladiga vattensågen gjorde entré vid mitten av
1700-talet. Vid samma tid började andra industrietableringar i form av skeppsvarv och det första
glasbruket etablerades under 1750-talet på Sandön.
Vid mitten av 1800-talet fick trävaruhanteringen
en explosionsartad utveckling, detta framför allt
163
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i Västernorrlands län. I trakterna kring Kramfors
kommun längs Ådalen och Höga kusten etablerades
ett stort antal sågverk. Det var flera faktorer som
bidrog till denna utveckling, dels en ökad efterfrågan
på timmer från Europa, då England år 1849 införde
handelsfrihet. Ångsågarna kom, och nu var de både
större och mer effektiva, än de tidigare vattensågarna som länge använts längs forsar och åar. De
nya ångsågarna kunde placeras vid kusten direkt vid
lastplatserna och var inte bundna till strömmande
vatten som de tidigare vattensågarna. Samtidigt
pågick stora projekt i form av järnvägs- och vägbyggen och flottleder ställdes iordning. Det fanns stor
tillgång till arbetskraft, både inom länet men även
utanför landets gränser. Under en period mellan
1870-1900-talet ökade befolkningen explosionsartat,
exempelvis i Gudmundrå socken ökade befolkningen med 224 procent.
Böndernas skog blev nu föremål för de stora skogsbolagen att köpa. Skuldtyngda bönder frestades att
sälja sina hemman för en snabb och billig peng till
skogsbolagen. Med detta köptes stora delar av den
tidigare bondeskogen upp av skogsbolagen och
skövlades. År 1906 blev det till sist förbjudet för
bolag, i bland annat Västernorrlands län att köpa
bondeskogen.
I koppling till de stora sågverken ligger i regel herrgårdsliknande byggnader. I Ådalen finns det oräknliga små herrgårdar där det bott kofferdikaptener eller
trävaruhandlare. Ursprungligen har flera av dessa
herrgårdar tidigare tillhört en bodgård.
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Arbetare vid flottningen arbetar med timmerupprullning för vintersågning vid Salsåkers sågverk. Foto från digitalt museeum.

Längs med det som kom att kallas röda Ådalen
under sin höjdpunkt vid början av 1900-talet fanns
här 29 sågverk och kring älven var det ett sjudande
liv. Vid Höga kusten etablerades ett flertal sågverk
och fabriker, bland annat i Salsåker, Måviken och
Mjällom. Sågverksindustrin började dock stagnera
efter 1900-talets början och på 1920- och 30-talet
slog såverksdöden till hårt. Nedgången har sedan
fortsatt och idag finns endast ett fåtal sågverk kvar,
däribland i Bollsta.

Flottningen
När de finbladiga såganläggningarna etablerades
vid mitten av 1700-talet i Kramfors började även
flottningsmöjligheterna efter Ångermanälven med
dess bifloder att undersökas. Syftet var att undersöka möjligheten att få fram timret på ett rationellt sätt
till sågverken. Med tiden bildades ett flottningsbolag
som anlade Sanslåns sorteringsverk i Nyland. År
1888 bildades Ångermanälvens Flottningsförening
som hade till uppgift att se över all flottning från
älvens bifloder från Norge ända ner till BottenhavSAMRÅDSVERSION
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När järnvägen kom
Under vintertiden när kylan kom och älvens öppna
vattenspegel frös till is var det svåra tider för bland annat Kramfors affärsmän. Att frakta större partier av varor
med hästskjuts var då nästan omöjligt.
När budskapet kom att en järnväg skulle dras mellan
Härnösand och Sollefteå genom Ådalens sågverkstäta
område togs det emot med glädje. Bygget omfattade en 10 mil lång järnväg och banan påbörjades år
1891 och det var Härnösand - Sollefteå Järnväg AB
som stod för projektet. Banan stod helt klar år 1894
och började trafikera sträckan mellan Härnösand och
Sollefteå med 17 stationer och 25 last- och hållplatser,
Endast ett fåtal av dessa finns kvar idag. Järnvägssträckan mellan Härnösand och Sollefteå är en av tre järnvägar som omfattar den idag kända Ådalsbanan. Ådalsbanan byggdes etappvis mellan 1880 till 1925. Först
byggdes Långsele-Sollefteå av staten och stod klar
1886, vidare Sollefteå - Härnösand av privata och kommunala investerare och 30 år senare, år 1925 öppnade
sträckan mellan Härnösand och Sundsvall. År 1932 tog
staten över järnvägen och då var banan konkursmässig. Sedan dess har banan varit hotad, där industrier
längs banan lagt ner och passagerarunderlaget minskat. Den har dock alltid fungerat som en typ av reservbana för stambanan mellan Ånge och Långsele. I och
med tillkomsten av Botniabanan får Ådalsbanan ett
nytt liv som en viktig förbindelse mellan Botnia- och
Ostkustbanorna.
SAMRÅDSVERSION

Fotografiet visar en av banans stationshus och banvall, här Nylands station år 1892. Idag finns ett fåtal bevarade stations- och andra byggnader kopplade till järnvägen bevarade.
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längs älvbanken och Sandslåns arbetarkaserner i
tegel vittnar om platsen tidigare funktion.
Massaindustri avlöser sågindustrin
Efter sågverksindustrin kom massaindustrin som
från slutet av 1800-talet ökade på grund av efterfrågan på papper, detta bland annat på grund
av att efterfrågan på tryckta tidningar ökade. Det
första träsliperiet var Björkå år 1889. Den första
kemiska massafabriken byggdes på Frånö år 1896.
På 1930-talet fanns sju massafabriker runt Ångermanälven och röken låg tät från fabrikerna. Fram till
1950-talet expanderade massindustrin för att sedan
sånär försvinna på grund av Sveriges centralisering.
Idag finns endast massafabriken vid Väja kvar.

Ångermanälven och de stora mängden timmer. Foto Västernorrlands museum, fotograf Viktor Lundgren.

skusten, en flottningsled som kom att omfatta en
sträcka på 330 mil. Ångermanälven blev en perfekt
flottningsled och Kramforsbolaget blev den störta
virkesägaren längs Ångermanälven. Det var stora mängder timmer som flottades. Under år 1927
utsorterades exempelvis över 17 miljoner stockar vid
Sandslån. Det tog ungefär tre veckor för en stock
att åka den guppiga färden från norska gränsen till
sorteringsverken vid Sandslån. Flottningen av timmer till sågverken utfördes av säsongsarbetare som
sorterade timret under sommarhalvåret. Arbetarna
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kom ofta från trakten och var torpare, bondsöner
eller skogsarbetare. Vid Sorteringsverket i Sandslån
i Bjärtrå socken arbetade drygt 800 personer på
1910- och 20-talet. Under 1900-talet förändrades
hanteringen av timmer och år 1975 sysselsattes inte
mer än 100 personer till följd av mekaniserandet
av sorteringen. Sista gången det flottades på Ångermanälven var år 1982 och med detta upphörde
också verksamheten på sorteringsverket i Sandslån.
Idag kan man fortfarande se rester efter flottningen

Kring industrin började med tiden små industrisamhällen att växa fram ofta med herrgård, kontor
och arbetarkaserner, till detta även handelsbod och
skola. Dessa små samhällen ägdes och styrdes av de
stora bolagen, likt de äldre brukssamhällena styrts
av sina ägare. Arbetarnas frihet att byta arbete och
flytta hindrades ofta genom skuldsättning i bolagets
handelsbodar. Vid slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet började istället komplementsamhällen inom sågverksindustrin att växa fram utanför
bolagens räckvidd. I dessa samhällen erbjöds sådan
service som inte fanns eller tilläts i bolagsområdena,
såsom butiker, hotell, caféer, frikyrkor och folkets
hus. På 1900-talet blev det sedan vanligt för arbetarfamiljer att bygga egnahemshus och med tiden växte
halvt vildvuxna egnahemsområden fram på mark
SAMRÅDSVERSION
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Dragspelandet i Ådalen

Folkrörelsen

Det första dragspelet tillverkades i Wien, Österrike år 1822 och från
1920-talet ökade efterfrågan på instrumenten i Norden, inte minst i
Ådalen. Kring folkrörelsen och industrierna bildades musikkårer. Exempelvis vid Sandös glasbruk bildades en musikkår under 1800-talet. Från
sekelskiftet var musiklivet särskilt blomstrande och orkestern gav livliga
konserter både utomhus och i logen 231 Verdandis Ordenslokaler. Detta
rika musikliv som försiggick från framför allt 1900-talets början under en
tid när radion för ”vanligt folk” var ovanligt var den levande musiken en
viktig del av livet i Ådalen. Några de största ”dragspelskungarna” kommer
från just Ådalen, några att nämna är Kalle Grönstedt, Andrew Walter
och Hans-Erik Nääs. Dragspelsepoken i Ådalen är unik, då det inte finns
något liknande på någon annan plats i världen.

Folkrörelsen har sin grund i arbete mot missförhållanden i samhället.
Det som verkligen definierar en folkrörelse är stor uppslutning och ett
kollektivt arbete för att förbättra sociala förhållanden och att rörelsen
inte är tillfällig utan engagerar människor under lång tid. Folkrörelserna
grundar sig även starkt i demokratiska värderingar.

Det var inte lätt att vara en dragspelskung i Kramfors trakter, på dagen
arbetade de i någon av Ådalens industrier och på kvällarna var de sin
tids rockstjärna. Mellan åren 1930- till 50-tal var en guldålder för dragspelet i allmänhet och i synnerhet för dragspelarna i Ådalen. Musikanterna åkte runt på sin cykel och trampade mil efter mil mellan dansbanor
och folkparker. Som betalning fick de ofta en bit mat och en flaska sprit
som betalning. Av den mest framstående dragspelarna som vann både
svenska och nordiska dragspelstävlingar vid tiden var omåttligt populära
där flera hade postadress Sandöverken.

Folkrörelserna i Sverige växte sig starka och mot slutet av 1800-talet med
Sundsvallsstrejken växte en enig arbetarrörelse fram. Fackförbund bildades för att enade kräva bättre villkor. En annan av de tidiga folkrörelserna var nykterhetsrörelsen med sitt absoluta nykterhetslöfte och kamp
mot brännvinets fördärv och den kraftiga alkoholismen som skapade
misär främst i de lägre klasserna. Men även andra nya folkrörelser spred
sig till Sverige från Europa. Från Tyskland och Danmark kom den socialdemokratiska rörelsen, från England frälsningsarmén och kooperationen
och från Danmark folkhögskolorna.
Väckelserörelsen, arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen fick alla en betydande roll i demokratiseringen av Sverige. Den landsomfattande verksamheten och det breda engagemanget gav rörelserna en stor makt
som kunde yttra sig i nationella demonstrationer och enad kamp för
vissa frågor. Rösträtten var en mycket viktig fråga, där en allmän rösträtt
för män infördes efter kraftiga påtryckningar från arbetarrörelsen och
de liberala kring 1900-talets början. Men en demokrati blev inte Sverige
förrän 1921 när även kvinnorna fick gå till valurnan.
Under 1900-talet organiserades förutom aktioner så som strejker även
utbildningsinsatser då många studieförbund inrättades av de olika rörelserna. Folkrörelserna blev också den kanske viktigaste kulturaktören över
landet, med bland annat biografer, samlingslokaler och skaparverkstäder
gjordes tillgängligt till den breda befolkningen.
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som tidigare tillhört en bonde eller bolaget. Dessa
områden ligger ofta uppe på mer otillgänglig mark
längs med bergssidorna ner mot älven och industrierna. Ett sågverkssamhälle att nämna är Nyhamn
som började växa fram vid början av 1900-talet. De
flesta som byggde hus här arbetade i Marieberg. Nyhamn är ett renodlat egnahemssamhälle som tydligt
berättar om ett egnahemssamhälles framväxt kring
industrimiljöerna i Kramfors.
Nya samhällen växer fram
I koppling till de nya samhällsbildningarna till industrin började även en stark rörelse med frikyrkor,
nykterhetsrörelsen, kooperationen, arbetarrörelsen,
folkbildning med fler, att spela en stor roll när det
gällde att skapa gemenskap och samhörighet bland
arbetarna. Runt om Kramfors industrisamhällen
uppfördes olika typer av samlingslokaler för de
olika rörelserna, däribland små frikyrkor, föreningshus och folketshus. I Ådalen finns flera folkets
hus med en spännande historia och många folkets
husföreningar bildades under det sena 1800-talet
och vid början av 1900-talet. En av dessa föreningar är byggnadsföreningen Frånö Folkets hus u p
a. som bildades den 21 maj år 1904. Huset byggdes
av fabriksarbetarna på deras fritid efter ett skift på
12 timmar. Frånö blev Ådalens populäraste nöjesplats vid tiden och det var ovanlig med mindre än 1
000 besökare vid början av 1900-talet. Huset blev
även en samlingsplats året 1931 inför marschen till
Lunde.
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Lockne folkskola uppförd omkring 1925.Foto WSP 2018
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Att arbeta inom Ådalens sågverk var hårt och fattigt. För att försöka dämpa vardagens bekymmer
lockades vissa att börja missbruka alkohol. För att
stävja detta bildades minst tjugo nykterhetsrörelser
mellan åren 1882 till 1922 i Kramfors. En av dessa
var IOGT som vid 1800-taltes slut började bygga
samlingslokalen Babelsberg i Kramfors. Bygget
finansierades med pengar som medlemmarna i föreningen gemensamt samlat ihop. Det tog närmare
15 år innan lokalen stod klar och Babelsberg blev
sedan en mycket populär nöjeslokal. Idag är Babelsberg som ligger på en höjd precis ovanför stationen
i Kramfors förklarat som byggnadsminne och kan
berätta och påminna oss om villkoren för arbetarbefolkningen i trakten.
I trakten har även ett flertal behandlingshem etablerats i koppling till missbruk av olika slag. Här
kan behandlingshemmet Korpberget på Svanön
nämnas särskilt. Korpberget är ett av Sveriges äldsta
behandlingshem som bygger på tolvstegsprogrammet. Verksamheten började på 1980-talet och pågår
fortfarande i en ständig utveckling. Korpberget har
haft en ledande ställning när det gäller behandling av
kriminalitet och kemiskt beroende så som narkonami och alkoholism. Verksamheten inryms idag i arbetarbostäder till det tidigare sågverkssamhället som
låg på Svanön. Byggnaderna består av fyrfamiljshus
från 1915- 20-talet.
En arbetarrörelse växer fram
I Ådalen har det funnits en stark arbetarrörelse,
det är inte en slump att området kallats för ”Röda
SAMRÅDSVERSION

Protestmöte. Foto Västernorrlands museum, fotograt Leo Olsson.

Ådalen”. Flera stora strejker har utbrutit under
senare delen av 1800-talet och in på 1900-talet som
satt ett avtryck i historien. I samband med att den
stora järnbruksepoken gick i graven vid slutet av
1800-talet var det många som kämpade för att klara
sitt dagliga bröd. I träindustrin var förhållandena
hårda och lönen var låg. Detta yttrade sig i ett stort
missnöje bland sågverkens arbetare. Ådalen är ett
av de områdena i Sverige, där den fackliga kampen

går som en röd tråd genom 1900-talets historia. Den
första strejk som ägde rum i Västernorrland var en
sommardag i juni år 1875 vid Sprängvikens sågverk.
Varför denna är intressant är att denna strejk är den
första dokumentationen på att arbetsgivare begärt
hjälp från staten för att få slut på en konflikt mellan
arbetare och arbetsgivare. Andra viktiga händelser
att nämna är föreningsrättsstriden år 1907 vid Dals
och Sandö sågverk, hungermarschen år 1917 som
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samlade närmare 500 personer och Ådalen-händelserna som utspelade sig år 1931. Under 1930-talet var arbetarrörelsen stark i Ådalen och det var
Socialdemokraterna som var den viktigaste politiska
kraften. 1930 års kommunval i Gudmundrå där både
Lunde och Frånö låg, fick Socialdemokraterna 25
mandat av sammanlagt 40.
Nya tider för industrin i Ådalen
Industrierna låg länge tätt längs Ådalen med flera
mindre industrisamhällen, men kring 1930-talet
påbörjades en förändring av industrin. Den ökande
mekaniseringen och effektiviseringen av produktionen samt ökad konkurrens innebar att flera industrier lades ner, slogs samman eller flyttade. Detta ledde
till en minskning av arbetstillfällen och i sin tur en
markant befolkningsminskning under andra hälften
av 1900- och under 2000-talet. Runt om de gamla
industrisamhällena står idag många byggnader som
inte längre har någon funktion. Tidigare bostäder
till industrins arbetare står på ett fåtal platser tomma
och övergivna. Tomma byggnader riskerar att förfalla, vilket medför risker för att delar av Kramfors
spännande industrihistoria sakta försvinner. I Kramfors kommun finns många bra exempel på hur äldre
byggnader kopplade till industrin har återanvänts.
Vid den norra älvstranden står ett tidigare ångkraftverk som uppfördes 1912 av AB BOX Kraftverk
som skulle förse världens största sorteringsverk
för timmer med ström. Byggnadens öde var länge
osäkert och under en 30-års period stod den och
förföll. Idag har byggnaden fått nytt liv genom att
den idag inrymmer High Coast whiskydestilleri (tidigare BOX whisky).
170

Skotten i Ådalen 1931
På våren år 1931 gick arbetare inom pappersindustrin i Ådalen ut i sympatistrejk, för att
stödja arbetarna vid malmverken i Hälsingland. Vid malmverken strejkade arbetarna
mot att företaget ville sänka deras löner. För
att stävja dessa strejker satte företagen ofta in
så kallade strejkbrytare i Ådalen för att utföra
arbetet som nu stod still på grund av strejken.
Strejkbrytarnas ankomst väckte ilska bland
arbetarna som samma dag anordnade ett
protestmöte i Kramfors, varefter cirka 500
personer tågade till Sandviken och strejkbrytarna. Man tog sig in på det avstängda
fabriksområdet och övermannade strejkbrytarna som höll på att lasta pappersmassa
åt bolaget. Fyra strejkbrytare övermannades
och togs med tillbaka till Kramfors där man
krävde att strejkbrytarna skulle åka hem igen.
Företagen vägrade att ta tillbaka strejkbrytarna och istället kallades militär in för att
skydda företagen i Ådalen från de strejkande
arbetarna. Dagen därpå, den 14 maj, anordnade Transportarbetarförbundet ett möte på
Frånö med alla fackligt organiserade arbetare
i Ådalen. Medan företrädare på mötet satt
i förhandling om hur kampen skulle föras

vidare, började mötesdeltagare om flera tusen
personer att marschera mot strejkbrytarförläggningen i Lunde. När demonstrationståget
närmade sig förläggningen öppnade militären
eld mot demonstranterna. Detta resulterade
i att tio personer träffades, varav fem personer
tragiskt omkom. En av demonstranterna lyckades avbryta militärens skottlossning genom att
lura soldaterna till eldupphör genom att blåsa
eld upphör-signal i sin trumpet.

50 år efter händelsen restes ett monument i
Lunde på platsen där fem personer miste livet
den dagen. Monumentet är skapat av skulptören Lenny Clarhäll och föreställer en arbetare
och en häst som stegrar sig mot demostranternas fana. På monumentet fins en text som
lyder: ”Här stupade fem unga arbetare för
kulor från kommenderade militär 14/5 1931”.
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Den Ångermanländska skogen som varit en förutsättning för den stora sågverksepoken i Kramfors.

Sammanfattning av industrilandskapets kulturhistoriska värden
•

•

•

Bruksmiljöerna i Kramfors kommun är
unika i Sverige och visar på hur de varit
ledande inom träindustrin under 1800-talet
och långt in på 1900-talet.
Den starka industrin har också resulterat i
en av Sveriges starkaste fästen för folkrörelserna med ett betydande bestånd av byggnader och lokaler.
Flera av bruks- och industrimiljöer har en
flerhundraårig kontinuitet fram till idag.
Där bebyggelsebeståndet speglar både den
industriella och sociala utvecklingen.
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Tydliga karaktärsdrag
•

Stora industrikomplex i nära koppling till älven.

•

Helhetsmiljöer med produktion, bostäder och
service.

•

Industrisamhällena längs älven har ett stort
bestånd lokaler och bostäder som idag inte
utnyttjas i full utsträckning. Dessa byggnader
berättar om att industrin en gång sysselsatt en
stor mängd människor.

•

•

I koppling till de större industrierna finns längs
höjdpartierna egnahemsområden som växt fram
successivt under 1900-talets första hälft.
I älven finns spår efter tidigare verksamheter så
som pollar efter flottning och slagg i älvsstran-

den efter järn- och glasbruk, betongfundament,
strökajer och dykdalber. Även hela konstgjorda
öar och halvöar av ballastsand och sten.
•

Inom miljöer där industrin lagts ned och industribyggnaderna idag är borta, finns ofta herrgård,
arbetarbostäder och andra funktionsbyggnader
kvar.

•

I koppling till bruks- och industrimiljöerna
fanns det oftast en herrgård. Dessa blir idag tydliga inslag i landskapsbilden, ofta högt belägna.

•

Över älven går Höga kustebron och Sandöbron,
båda tydliga inslag i Älvlandskapet.
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Råd & riktlinjer
Bruks- och industrilandskap
•

•

Årsringarna i Kramfors kommuns industrilandskap ska fortsatt vara tydligt läsbara. Vid planering, förvaltning och nybyggnation ska hänsyn
tas till miljöerna
En livskraftig industri ska främjas, där näringslivets utveckling bidrar till att kulturmiljöerna
bevaras och används.

•

Byggnader kopplade till den tidiga folkrörelsen
bör bevaras

•

För att hålla värdefulla bruks- och industrisamhällen levande bör ett fortsatt boende och bruk
eftersträvas.

•

•

•
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Stimulera till nya användningsområden för byggnader som idag inte används. Exempel på nya
användningsområden för kulturmiljöer är Svanö,
där arbetarbostäder idag används för beroendebehandling, samt Sandslåns arbetarkaserner som
idag används för turismverksamhet.

•

Äldre arbetarbostäder och tjänstemannabostäder kopplade till bruks- och industrimiljöer bör
värnas och underhållas.

•

Allé längs med äldre vägsträckningar är viktigta värdebärande element och ska bevaras. Kan
omfattas av biotopskydd.

•

Stimulera till mer båttrafik på älven, vilket under
1800- och 1900-talet var ett självklart inslag.

•

•

Bruks- och industrimiljöerna är en del av Kramfors kommuns historiska landskap. Det gäller
såväl Ådalens industrilandskap som industrierna
längs kusten. Bruks- och industrimiljöerna bör
lyftas och ingå i det strategiska besöksnäringsarbetet.

Höga kusteborn och Sandöbron ska båda värnas
där broarnas dominernade lägen över älven inte
bör brytas.

Kommunikation
•

Äldre vägsträckningar är ett viktigt historiskt
tidslager, vilka bör vara avläsbara.

•

Milstenar och andra äldre vägmärken kopplade
till vägen ska bevaras och skötas. Dessa kan vara
fornlämningar.

Kramfors kommuns bruks- och industrimiljöer
ligger vid natursköna platser. Byggnader och
platser som idag inte används kan exempelvis
omvandlas till besöksmål i destination Höga
kusten.

•

Äldre industribyggnader bör bevaras och exteriören särskilt värnas.

•

Miljöer och byggnader kopplade till kommunikationsmiljöer, som till exempel järnvägsstation,
banvaktarstuga, gästgiverier, skjuttshåll är viktiga
byggnader för förståelsen av kommunikationsmiljöer och bör bevaras.

Förorenad mark
I och i koppling till kommunens industrimiljöer finns en problematik med förorenad
mark efter verksamheten på platsen. Detta är
något som måste beaktas och tas hänsyn till i
dessa miljöer.
Beroende på vilken föroreningsgrad platsen
har och vad platsen ska användas till ställs
olika krav på behandling.
Det är bestämmelser i miljöbalken som reglerar ansvaret för utredning och efterbehandling av förorenad mark, huvudsakligen i 2,9,10
och 26 kap. miljöbalken.

Hamnar, äldre broar kopplade till kommunikationsmiljöer vid vatten bör bevaras, vårdas och
underhållas.
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Riksintressen för kulturmiljövården - Kommunikation, bruks- och industrimiljöer
Kramfors kommun har 11 stycken riksintressen för
kulturmiljövården och tre av dessa är kopplade till
bruks- och industrimiljöer och kommunikation i
Kramfors kommun. Förutom att dessa miljöer är
utpekade som riksintressen är dessa miljöer också
utpekade särskilt värdefulla kulturmiljöer.
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Riksintresse för kulturmiljövården - Bollstabruk [Y 30]
Motivering:
Industrimiljö med en dynamisk utveckling från järnbruk och den masugn som anlades vid Bollstaån 1737 fram till dagens moderna sågverk.
En av länets äldsta industriplatser med kontinuerlig verksamhet under
mer än 270 år. Bebyggelsemiljöerna från olika tidsepoker illustrerar olika
delar av industrins utvecklingsfaser genom historien fram till idag samt
hur den bolagsstyrda bostadsbebyggelsen för anställda har förändrats
och utvecklats.,
Uttryck för riksintresset:
Masugnen intill Bollstaån. Bruksherrgården i nära anslutning till masugnen och sågverksområdet, med byggnader från 1700-1900-talet
bestående av två flyglar, jörnbod, lusthus och ladugård, samt delar av
den bevarade herrgårdsparken. Kontorsbyggnaden i tegel är ritad av den
vid tiden kända arkitekten Cyrillus Johansson. Byggnader inom sågverksområdet härrör från olika tidsepoker från sekelskiftet 1900 och fram till
idag. Av dem kan nämnas en portalbyggnad, ett före detta snickeri, magasinsbyggnader och en mekanisk verkstad. Arbetarbostäder med uthus
från mitten av 1800-talet längs raka gator på Udden och utmed Kjesargatan. Tjänstemannavillorna i kanten av herrgårdsparken. En- och tvåfamiljshus från år 1950, även de ritade av Cyrillus Johansson, på vardera
sida om infartsvägen till Bollstabruk tätort. Allekatade vägar och gator.

Riksintressets värden:
•

En lång kontinuitet av industriverksamhet på platsen.

•

En utveckling från järnbruk till modernt sågverk med byggnaderna som tydliga årsringar, från masugn till dagens industribyggnader.

•

En bolagsstyrd bostadsbebyggelse från 1850- till 1950-tal.

•

En berättelse om sågverksindustrin.
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Riksintresse för kulturmiljövården - Svanö [Y 27]
Motivering:
Industriort som växt upp kring de forna träindustrierna på ön och
visar den kvarvarande bostadsbebyggelsens olika utvecklingsfaser
av ett sågsamhälle från år 1867 till början av 1960-talet. Inom ett
väl avgränsat område visar miljön hur två industrier under samma
bolag har löst bostadsfrågan för sina anställda arbetare och tjänstemän, där Folkets Hus var den plats där de båda industriernas
anställda möttes (Industriort).
Uttryck för riksintresset:
Arbetarkasernerna från 1867 invid den västra stranden och tillhörande det forna sågverket. Arbetar- och tjänstemannabostäder,
en-, två- och fyrfamiljshus, som hörde till den forna massafabriken
och är uppförda mellan 1914 och 1920-talet på öns nordöstra
delar. Flerfamiljshus mitt på ön som är byggda 1949 och 1953.
Egnahemsbostäder i form av mindre tegelvillor från 1960. Folkets
Hus centralt placerat mitt på ön.

Riksintressets värden:
•

Avgränsat område som med den kvarvarande bostadsbebyggelsen visar olika utvecklingsfaser av ett industrisamhälle från år 1867 till
början av 1960-talet.

•

En miljö som var obebodd före industrins etablering och där det verksamma bolaget ensamt har styrt bebyggelseutvecklingen till
slutet av 1950-talet.

•

Bostadsbebyggelse för tjänstemän och arbetare med höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden som speglar dess uppförandetid
och berättar om hur bostadsstandard och stilideal har förändrats över tid.
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Riksintresse för kulturmiljövården - Högboden [Y 25]
Motivering:
Kommunikationsmiljö, fyrplats med en av landets högst belägna fyrar.
Uttryck för riksintresset:
Till anläggningen, uppförd 1906-1909, hör fyrtorn och fyrvaktarbostäder med uthus. Läget, siktlinjerna.

Riksintressets värden:
•

Fyrplats, där den särpräglade lokaliseringen och dramatiska siluetten gjort den till ett av de mest kända landmärkena för världsarvet
Höga Kusten.

•

Karaktäristisk bebyggelse med fyrtorn och intilliggande fyrvaktarbostad.

•

Fria siktlinjer 180 grader ut mot öppet hav.

•

En plats som har haft stor betydelse för sjöfarten i Norra Bottenhavet.

Högboden är en fyrplats som under ledning av Lotsstyrelsen byggdes mellan åren 1907-1909 för att underlätta för den ökande sjötrafiken
under förra seklet. Fyren servades av fyrpersonal som tillsammans med sina respektive familjer bodde och verkade på platsen.
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Exempel på särskilt värdefulla
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Bruks- och industrimiljö

Exempel på särskilt värdefull burks- och industrimiljö i Kramfors kommun
Bruksmiljö

Industrimiljö

Bruksmiljöer är en typ av bruksort eller
burkssamhälle som är uppbyggt kring
ett bruk och används vanligen för miljöer
som uppkommit från 1600- till 1800-talet.
Vanligen tillverkade bruken järn, papper
eller glas. Till miljön hör ofta produktionsanläggningar, infrastruktur, bostäder, ägarens
statusanläggningar. Inom bruket fanns en
patriarkalisk organisation. I Kramfors kan
Bollstabruk särskilt nämnas som ett exempel på detta.

Industrimiljöer omfattar både industriella anläggningar och dess omgivande
samhälle som växt fram för arbetare och
tjänstemän vid industrin. Till miljön hör
infrastruktur och samhällsbildning med
boendemiljö, föreningslokaler, välfärdsinrättningar osv.

Dessa miljöer är särskilt värdefulla och återfinns längs Ångermanälven.

Dessa miljöer är särskilt värdefulla och återfinns längs Ångermanälven och området i
Höga kusten.
Övergripande råd & riktlinjer:
•

Miljöns olika utvecklingsfaser ska vara
tydligt läsbara, där värdebärande uttryck
och egenskaper ska värnas

•

Nya tillägg bör göras utifrån givna planmönster och ideal i traditionella volymer och materialval.

•

Underhålla med traditionella materialval och metoder.

Övergripande råd & riktlinjer:
•

Bruksmiljöerna bör bevaras i sin helhet.
Vid tillägg i miljön bör inte sambandet
mellan dessa byggnader brytas.

•

Nya tillägg bör göras utifrån givna bebyggelsestrukturer och ideal i traditionella volymer och materialval.

•

Underhålla med traditionella materialval och metoder.

Nänsjö - bostadshus

Svanö - bostad
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Nänsjö - herrgårdsmiljö

Nyadal - fd skobyggnad
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Lungvik - f d arbetarkasern

Bollstabruk - herrgårdsmiljö
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Egnahemsområden

Exempel på särskilt värdefulla egnahemsområden i Kramfors kommun
Egnahemsmiljö
Område präglat av småhusbebyggelse där
de boende äger sina hem, tillkommet i
anslutning till bostadssociala reformer för
arbetarklassen och finansierat genom egnahemslån 1905-45 eller genom likartade enskilda initiativ. I anslutning till städer, tätorter
eller industrimiljöer anlades områdena ofta
utanför stadsplanelagd bebyggelse. Husen
har vanligtvis uppförts på enhetligt sätt och
i liten storlek, men individualiserats genom
senare ändring.

Nyhamn

Nyhamn

Dessa miljöer är särskilt värdefulla och återfinns i koppling till Ådalens äldre industrier.
Övergripande råd & riktlinjer:
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•

Områdena ska fortsatt präglas av grönska så som äldre uppvuxna träd, fruktträd, bärbuskar och gräsytor.

•

Byggnaders ursprungliga arkitektoniska
uttryck ska bevaras och vara vägledande
vid om- och tillbyggnader.

•

Tillbyggnader ska underordna sig ursprunglig volym.

•

Om ny bebyggelse ska läggas till i den
befintliga miljön ska den utgå från omgivande bebyggelse vad gäller placering
på tomten, utformning och volymverkan.

Kramfors

SAMRÅDSVERSION

Bollstabruk

Bollstabruk

Lugnvik

SAMRÅDSVERSION

Frånö

Dals sockencentrum
Lugnvik
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Bollstabruk - bruks- och industrimiljö
Beskrivning
Platsen och dess förutsättningar med Bollstaån har
varit grundläggande för anläggandet av det ursprungliga järnbruket.Vid Graningebruket i Sollefteå
fanns en masugn som år 1737 flyttades till Bollstaån.
Genom detta etablerades Bollsta järnbruk som fick
privilegier samma år. Malmen skeppades huvudsakligen från gruvan på Utö i Stockholms skärgård och
vid Ångermanälvens strand togs malmen emot och
det färdiga järnet skeppades iväg. Under 1800-talet avtog verksamheten med järnhanteringen och
bruket börjar allt mer ägna sig åt sågning. År 1854
uppförs en vattensåg och några år senare en ångsåg.

Bollstabruks järnhanteringsepok tar slut i samband
med att hyttan blåste ut för sista gången år 1897.
Däremot blomstrade sågverksrörelsen och enligt
en karta från 1891 kan ses att ett helt samhälle växt
fram kring bruket med herrgård centralt i mitten
precis söder om den gamla masugnen. Längs älvens strand ligger sågverksområdet, brädgård och
lastningsplats. På Udden och Kejsarstan låg arbetarlängorna för verkets arbetare med lägenheter om
ett rum och kök. Idag har Bollsta bruk utvecklats till
kommunens näst största tätort.

Cyrillus Johansson i Ådalen
Den Gävlefödda arkitekten Cyrillus Johansson är en av sveriges mest kända arkitekter
genom tiderna. Cyrillus har ritad byggnader
över hela Sverige och hans verk blev mycket
uppmärksammade, bland annat Centrumhuset i korsningen Kungsgatan – Sveavägen
och Årstabron i Stockholm, Värmlands museum i Karlstad och Nikkaluokta kapell. Cyrillus
var även en väl anlitad arkitekt av bruk- och
sågverksföretag. Han ritade stora delar brukssamhället Sörforsa i Hälsingland. I Ådalen var
Cyrillus anlitad av Graningeverken för att skapa
Graningeverkens arkitektoniska identitet och
det uppförde därmed en rad byggnader, såväl
kontor som bostäder efter Cyrillus ritningar.
Ett kännetecknande drag hos Cyrillus Johanssons arkitektur var inspirationen från Ostasien.
Många av hans byggnader för tankarna till
Kina och kinesiska tempel, vilket blir mycket
tydligt i Bollstabruk med kejsarstaden och
kinesvillorna. Förutom i Bollsta anlitades även
Cyrillus av Svanö bruk, på Svanö finns en av de
första byggnader uppförda som Cyrillus ritade.

Dalgången med torpen i gränsen mellan odlingsmark och skog. Torpmiljöerna syns tydligt från långt håll. Foto WSP år 2018
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Exempelmiljö: Bollstabruk -bruks- och industrimiljö

Kramfors kommun kulturmiljöplan

•

Bollstabruks industrimiljö berättar särskilt väl
om utvecklingen från järnbruk med masugn
fram till dagens moderna sågverk med en kontinuerlig verksamhet i 280 år.

•

Bebyggelsemiljöer från olika epoker illustrerar
industrins olika utvecklingsfaser genom tiden
samt hur den bolagsstyrda bostadsbebyggelsen
för anställda har förändrats och utvecklats från
1850- till 1950-tal.

•

Bollstabruk är en särskilt värdefull kulturmiljö
och är utpekat riksintresse för kulturmiljövården
och bedöms vara nationellt intressant.

•

I gällande detaljplan omfattas flera byggnader av
rivningsförbud.

•

•

Tydliga karaktärsdrag
•

Genom området slingrar sig Bollstaån som spelat en avgörande roll tillsammans med Ångermanälven för platsen historiska utveckling.

•

Den äldsta delarna av miljön illustreras genom
masugnen som ligger längs med Bollstaån ett
par hundra meter från Bollstafjärden.

•

På andra sidan om ån från masugnen ligger
bruksherrgården med flygelbyggnader och rester
av en park. Från herrgården har man uppsikt ner
mot bruks- och industriområdet. Till herrgårdsanläggning hör ett antal byggnader: mangårds-
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finns fem bevarade arbetarlängor från 18841894. Längorna ligger längs med ena sidan av
Kejsargatan som löper parallellt med Bollstaån.
På motsatt sida av vägen ligger två äldre uthus,
och här låg även ursprungligen arbetarnas trädgårdsanläggningar. Både här och på udden har
bebyggelsen inslag av slaggsten vilket är karaktäristiskt för de äldre järnbruksmiljöerna. Slaggen
var en restprodukt från järnframställningen som
man idag kan återse i grunder och uthus.

byggnad, flygelbyggnader, en före detta järnbod
samt ett lusthus. De äldsta byggnaderna består
av de två flygelbyggnaderna från 1700-talet, övriga är från 1800-talet när den nya huvudbyggnaden uppfördes. Strax öster därom ligger den
stora ladugården från 1913 som representerar
bruket och senare industrins forna jordbruk.

Bedömning

•

Ett par hundra meter sydväst om herrgården
längs med Bruksgatan ligger kontorsbyggnaden
ritad av Cyrillus Johansson som uppfördes på
1950-talet, utformad i tegel i två våningar med
ett svängt tak som är typiskt för arkitekten. Här
uttrycker kontorsbyggnaden den moderna företagsorganisationen medan herrgården uttrycker
det äldre styrelsesättet.
Bebyggelsen inom industriområdet består till
större delen av stora moderna industribyggnader, klädda i plåt. Det finns inslag av äldre industribyggnader vilket gör att områdets utvecklingsfaser går att utläsa i bebyggelsen. Områdets
äldsta respektive yngsta byggnader är magasin.
Bollstabruks äldsta arbetarbostäder ligger på
udden och utgörs av sex längor på båda sidor av
Bruksgatan. Fem av dem tillkom mellan 18571894 och den sjätte tillkom år 1930. Bakom
husen ligger uthus, jordkällare och utrymmen
för trädgårdsland. Den raka Bruksgatan är typisk
för de äldre järnbruksmiljöerna och levde vidare
i sågverkssamhället. Samma bebyggelsemönster
karaktäriserar arbetarbostäderna som ligger väster om herrgården, Kejsarstaden. I Kejsarstaden

•

Nordväst om herrgården ligger tre tjänstemannavillor vilka uppfördes kring sekelskiftet 1900.
Villorna är väl synliga från parken ned mot
herrgården.

•

Vid infartsvägen till Bollstabruks tätort, väster
om industriområdet ligger ett antal en- och tvåfamiljshus i tegel med de typiska svängda taken.
Husen är ritade av Cyrillus Johansson.

•

Ett karaktäristiskt inslag i miljön är alla alléer av
varierande ålder som kantar vägar och gator i
området.

•

Vägnätet är fint förgrenat med smalare och idag
delvis gräsbevuxna vägar. Vägnätet bidrar till
läsbarheten av hur människor rörde sig mellan
arbetsplatsen, bostaden och omgivande samhälle
med järnvägen och annan service.

SAMRÅDSVERSION

Exempelmiljö: Bollstabruk -bruks- och industrimiljö

De raka gatorna som kantas av björkallé och arbetarbostäder

Bollstaån omgiven av rik växtlighet som går genom området, till höger skymtas Masugnen
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Kramfors kommun kulturmiljöplan

Vägen ner mot Uddens arbetarbostäder

Kejsarstadens äldre arbetarbostäder som kantar den raka gatan med Björkallé
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Exempelmiljö: Bollstabruk - bruks- och industrimiljö

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Råd och riktlinjer
•

Bruks- och industrimiljöns utveckling från järnbruk till dagens moderna sågverk ska vara tydligt
läsbar.

•

Bostadsbebyggelsen från 1800-talet fram till
1950-talet ska bevaras och underhållas med
utgångspunkt i byggnadernas ursprungliga utformning och materialval.

•

Ursprungliga vägar och gator bör bevaras och
alléer underhållas.

•

Enskilda byggnader kopplade till bruks- och
industrimiljöns utveckling från masugn, herrgårdsanläggning, ladugård, kontor ska bevaras.
För detta krävs att byggnaderna används och
underhålls.

•

Möjliggöra för industrins fortsatta utveckling
där äldre industribyggnader som kan berätta om
industrins utveckling bevaras.

Masugnen
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Kontoret från 1950-talet

Arbetarvillorna från 1950-talet

Arbetarbostäderna på Udden
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Kramfors kommun kulturmiljöplan

Bruksherrgården som vetter ner mot industriområdet med
en öppen gräsyta framför

Ladugården
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Flygelbyggnaderna och klockarbostaden vid herrgården
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Kramfors kommun kulturmiljöplan

Exempelmiljö: Bollstabruk - bruks- och industrimiljö

Johannisbergs herrgård
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Äldre gårdsmiljö hörande Bollstaby
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Stenskolan
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Nyland - hamn och industrimiljö
Beskrivning
Där Ångermanälven övergår i en djup havsvik ligger
Nyland. Idag ligger samhället delvis öde med tomma
och förfallna hus längs den tidigare huvudgatan.
Flertalet av Nylands industrier har lagts ned, affärer
slagits igen och det som tidigare var samhällets centrum ligger nu tyst och övergiven. I boken Nyland
vid Ångermanälven av Lena Wedin-Högberg och
Åsa Wedin, liknar man det tidigare centrumet för
ett ” halvt öde Vilda västern”. Nyland har dock haft
sin storhetstid och var under en tid det mest utvecklade industrisamhället i hela Ådalen. Längs kajerna
låg skutor från hela världen på rad och väntade på
timmerlass och i centrum fanns stora byggnader
med affärer, post, telegraf och hotell. En lotsstation
med sex lotsar och till och med en tullstation fanns i
Nyland.
Nylands blomstrande tid berodde till större delen
av sjöfarten. Platsen längs Ångermanälven där älven
övergår till fjärd var mycket lämpligt för etablerande
av en hamn- och lastageplats (lastage:lastning,lossning). Här lossades last från skeppen i form av
tackjärn och malm från Bergslagen som sedan
skeppades vidare upp längs Ångermanälven till
bruken i bland annat Graninge, Sollefteå och Gålsjö.
Här hade också sågar och brädhandlare sin utskeppningshamn.
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Passagerarångfartyget Strömkarlen vid Nylands kaj

Den äldsta lastageplatsen låg cirka 600 meter norr
om dagens Nyland vid Hammar och omtalas redan
på 1600-talet. Men när älven grundades upp och
fartygen fick svårare att komma fram flyttades lastageplatsen på 1730-talet till Nylands bys samfällda
område vid älven. In på 1800-talet bestod bebyggelsen vid hamnen av ett halvt dussin gårdar och ett
par röda bodar vid stranden.
Att ta sig in med de stora fartygen till hamnen i
Nyland var en svår sak och till hjälp fanns lotsarna.
Idag finns fortfarande lotsarnas lotsstuga på berget
bakom tingshuset.

Vid mitten av 1800-talet när efterfrågan på trävaror
ökade riktade sig blickarna mot Norrland och de
stora vida skogarna blev nu en guldgruva. Nu börjar
människor att söka lyckan norröver och samhället
Nyland började växa och ta form. Marken inom
Nyland ägdes av bönderna och marken arrenderades
ut till nykomlingarna. Många livnärde sig genom att
fara inåt landet och köpa upp skog av bönder och
sedan flotta timret längs älven ned till Nyland och
lastageplatsen. År 1873 åkte 60 fartyg fullastade med
timmer ut från hamnen i Nyland och vidare utomlands.
SAMRÅDSVERSION
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Exempelmiljö: Nyland - sågverks- och stationssamhälle

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Med tiden som Nyland växte blev bebyggelsen kring
hamn och lastagplatsen mer och mer vildvuxen. Det
fanns behov om att reglera bebyggelsen både vad
gäller byggnader, brandsäkerhet och hälsoaspekter. År 1885 bildas Nyland municipalsamhälle som
sedan fanns fram till år 1972 i samband med en
lagändring då alla landets municipalsamhällen upphörde.
När sjöfarten på älven upphörde fortsatte Nyland
att vara ett centrum för de omkringliggande socknarna och behöll sin ställning under 1950- och
60-talet som affärscentrum. Vid slutet av 1960-talet
föddes tanken om ett nytt centrum, där det tidigare
legat vid hamnen skulle det nu flyttas upp till den
stora genomfartsleden Ådalsvägen, som idag är
Storgatan. Det nya centrumet uppfördes vid mitten
av 1970-talet och under samma tid försvann flera av
de äldre husen i Nyland. Flera hus eldhärjades, däribland den gamla Konsumaffären och bosättningsaffärren som var huset där Centralhotellet en gång
låg. Idag finns det dock flera bevarade byggnader i
Nylands gamla centrum och uppe på höjden norr
om landsvägen, som fortfarande kan berätta om
Nylands storhetstid. De stadsmässiga byggnaderna
längs med Kalvberget i form av det f.d. tingshuset
och bankhuset. Längs stranden löper Köpmangatan
som tidigare var Nylands huvudgata där samhällets
flesta affärer låg. Idag finns flera typiska byggnader
för Ådalens sågverks- och stationssamhällen kvar i
form av ljusa trähus med sparsam snickarglädje.
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Fd bankhuset i Nyland. Foto WSP år 2018

Bedömning
•

•

Nyland är unik i Sverige och världen för sågverksepoken vid 1800- och 1900-talet som
hamn- och lastagplats.
Nydal har flera bevarade byggnader typiska för
Ådalens sågverks- och stationssamhälle.

•

Lokalt är stenhusen i form av fd bankhuset och
tingshuset få exempel från denna tid.

•

Miljön kring gamla centrum är som helhet en
särskilt värdefull kulturmiljö.

SAMRÅDSVERSION

Exempelmiljö: Nyland - sågverks- och stationssamhälle

Del av den äldre centrumkärnan i Nyland, korsningen Köpmangatan/Hamngatan

Tingshuset
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Stationshuset

Frikyrkan
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Exempelmiljö: Nyland - sågverks- och stationssamhälle

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Tydliga karaktärsdrag

Råd och riktlinjer

•

•

Nylands äldre centrummiljö bör stärkas. Nyland
är en av Ådalens viktigaste samhällen från tiden
och bebyggelsen kopplad till Nylands storhetstid
bör fortsatt vårdas och underhållas.

•

Väster om Storgatan längs sluttningen ligger
några av Nylands äldsta och bäst bevarade hus
som karaktäriseras av stora byggnader med träpanel målade i gult och vitt.

För att främja ett bevarande, som är så viktigt
för Nyland och förståelsen av samhället bör
byggnader som idag står tomma få nya användningsområden.

•

Även om många av de äldre husen i gamla
Nylands centrum idag är i behov av renovering
blir miljön med sin brokiga bebyggelse mycket
karaktäristisk med sin arkitektur, volymverkan
och placering.

Hamnen som en gång sjöd av liv kan med fördel
utvecklas för att främja båttrafik på Ångermanälven, med stop i Nyland. Här kan Nylands
spännande bebyggelsemiljö vara en del i den
utvecklingen.

•

Vid renovering av den äldre bebyggelsen innan
1950-tal ska man utgå från byggnadens ursprungliga materialval och färgsättning. Undvika
tillbyggnader mot gaturummet. Där nya tillbyggnader ska underordna sig i volym och utföras i
liknande arkitektonisk utformning.

•

Nylands stationshus berättar om Nyland som
stationssamhälle och bör bevaras som enda
byggnaden i Nyland kopplad till järnvägen.

•

•

•
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Nylands samhälle sträcker sig kring båda sidorna om järnvägen och Storgatan, där den äldre
centrummiljön vetter ner mot Ångermanälven
öster om järnvägen. Här blandas ståndsmässiga
stenbyggnader med för Ådalen typisk bebyggelse kopplat till industrisamhällen med träpanel,
sadeltak och ljusa färger.

Hamnmagasinet nere vid Ångermanälven blir
karaktäristisk där den står solitärt och påminner
oss om tiden när sjöfarten var stor i Nyland.

Engbloms handelsbod

F d Westerlundska gården
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Disponentbostaden

Hamnmagasinet
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Bostadshus längs med Biskopsgatan/Hamngatan

Hamngatan
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Sandslån - Flottningsmiljö och egnahemsområde
Beskrivning
Sandslåns sorteringsverk anlades år 1874 vid slutet
av den långa flottningsleden. De första sorteringsbommarna byggdes längre uppströms vid Aspnäs
och Lo, när dessa senare revs flyttades de till Sandslån. Denna flottningsapparat var en förutsättning för
sågverksindustrins explosionsartade utveckling vid
mitten av 1800-talet. År 1853 bildades skogs- och
sågverksägare ”Ångermanälvens Flottningsbolag –
Bombolaget”.
Sorteringsverket vid Sandslån var en jätteanläggning
som bildade enorma fiskbensmönster av bryggor,
länsar och rännor på vattnet. Vid början av 1900-talet var ca 700 personer sysselsatta där under högsäsongen.
Alla säsongsarbetare som strömmade till om våren
till sorteringsverket behövde bostad och Flottningsbolaget uppförde arbetarkaserner åt arbetarna, de så
kallade Kejsarkasernerna. De första var troligen tre
arbetarkaserner i trä, dessa ersattes av fem tegelkaserner och en mäss mellan åren 1908 till 1915. In på
1900-talet blev det senare vanligt med egnahemsrörelsen som spred sig över Sveriges land att arbetarna
byggde egnahemshus till sig och sin familj i koppling
till verken och industrierna.
Flottningsföreningen hade eget jordbruk, precis
som de andra stora arbetsplatserna i Ådalen.
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Fd kaserner till Sandslåns sorteringsverk. Foto WSP år 2018

År 1982 så flottades det för sista gången i Ångermanälven och sorteringsverket såldes till Finland.
Idag återstår inte mycket av den tidigare så stora
verksamheten förutom de stora tegelkasernerna och
egnahemsområdet som växte fram kring verket.
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Exempelmiljö: Sandslån - Flottningsmiljö och egnahemsområde

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Bedömning
•

Kejsarkasernerna på Sandslån berättar om
Ådalens expansiva industriepok under 1800- och
1900-talet. Byggnaderna kan på ett pedagogiskt
sätt berätta hur arbetarbostäder utformades och
planerades vid början av 1900-talet.

•

Egnahemsområdet i koppling till den äldre flottningsmiljön berättar om tiden vid första hälften
av 1900-talet och arbetarnas möjlighet att skapa
sig ett eget hem genom egnahemslånefonden.

•

Miljön är som helhet särskilt värdefull

Tydliga karaktärsdrag
•

Avskiljt på en ö ligger Sandslåns tidigare sorteringsverks kaserner, tvåvåningsbyggnader i rött
tegel med sadeltak. Byggnaderna ligger längs
raka gator kring en stor öppen yta, idag gräsbevuxen med uppvuxna träd.

•

På östra delen av ön ligger en hamn.

•

Från ön går en brygga över tapparrännan. Längs
tapparrännan på fastlandet ligger egnahemshus
på rad. Egnahemsområdet sprider sedan ut sig
norrut längs Älvstranden. Området karaktäriseras av bebyggelse i en och en halv våning
med sadeltak och träfasad. Flera byggnader är
om- och tillbyggda och området ger ett brokigt
intryck, typiskt för egnahemsområdena kring
Ådalen.
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Fd bankhuset i Nyland. Foto WSP år 2018

Råd & riktlinjer
•

Miljön på Sandslån med bebyggelse från flottningsepoken ska värnas och underhållas.

•

För att platsen ska kunna bevaras i framtiden
krävs att bebyggelsen används.

•

Vid nya tillägg i miljön krävs antikvarisk medverkan.

•

Egnahemsområdets karaktär ska värnas.

•

Ny bebyggelse ska placeras en bit in på tomten
och uppföras i liknande utformning och volymverkan med sadeltak.

•

Undvika tilläggsisolering.
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Mariebergs sågverksamhälle och Nyhamns egnahemsområde
Beskrivning
Mariebergs sågverkssamhälle började växa fram vid
mitten av 1800-talet i samband med att John Berger
byggde Mariebergs såg 1862 vid Ångermanälvens
strand. Marieberg växte fram på byn Köjas marker och på en laga skifteskarta från 1853 var byns
marker fortfarande obebyggda. Läget var strategiskt
fördelaktigt för anläggandet av ett sågverk. John
Bergs nya såg var vid sin tid ovanligt stor med sina
två dubbla och två enkla ramar. Sågen fick sitt namn
efter Bergs hustru och dotter som båda hette Marie.
År 1857 uppförde en bror till Berger Kungsgårdens
ångsåg en bit uppströms. Efter broderns bortgång
bildades efter ett par år av ägarbyte Kungsgården-Mariebergs AB. Ägarna var då två grosshandlare vid namn Johan Edvard Franke och Aug. Walley.
Senare arrenderades Kungsgårdens såg ut till AB
BOX. Kungsgårdens såg brann 1890 och verksamheten flyttade då till Mariebergs sågverk. Genom
åren har sågverket haft flera ägare, där den sista är
det stora företaget SCA innan företaget lades ned
1970.
I takt med att sågverken utvecklades och fick en
stor arbetsstyrka uppfördes under andra hälften av
1800-talet av bolagen kaserner med arbetarbostäder.
I ocg med detta växte sågverksamhälle fram under
1800-talet. På bruket uppfördes på 1870-talet fyra
arbetarkaserner i trä med tegeltak, målade i falurött.
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Mariebergs såg 1870-1970.Foto www.marieberg.org

Idag återstår tre av dessa. Till detta hörde också ekonomibyggnader i form av uthuslängor, källare, tvättoch bagarstuga, dass, magelbod och vedbod. Intill
kasernerna byggdes på 1910-talet fyra villaliknande
hus med från byrjan fyra lägenheter.

På 1920- och 1930-talet började många arbetare vid
sågen bygga egna hem i Nyhamn som låg cirka 1 km
från bruket. Kring det lilla samhället byggdes olika
servicebyggander i form av bland annat klädaffär,
skomakeri och bageri.

Herrgårdsbyggnaden till Marieviks sågverk användes sommartid som kontor och bostad för högre
tjänstemän.

Idag återstår inte mycket av själva sågverket. Det
mest iögonfallande är ett stort virkesmagasin i form
av en enkel plåtbyggnad från omkring 1950, belägen
nere vid älvstranden. Av brukets bostadsbebyggelse
finns däremot en större andel kvar än idag.

Kring de större sågverken i Kramfors växte egnahemsområden upp under 1900-talets första hälft.
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Exempelmiljö: Mariebergs sågverksamhälle och Nyhamns egnahemsområde

Bedömning
•

Sedan 2004 är Mariebergs sågverkssamhälle
kulturreservat.

•

Mariebergs miljö utgör ett välbevarat och representativt industrilandskap med en kontinuitet
från 1860-talet fram till vår tid.

•

Både Marieberg och Nyhamn är två särskilt värdefulla kulturmiljöer

•

Nyhamns Egnahemssamhälle i koppling till
Mariebergs brukssamhälle berättar om tiden
vid första hälften av 1900-talet och arbetarnas
möjlighet att skapas sig ett eget hem genom
egnahemslånefonden.

Kasernerna Lugnet och Norden från 1870-tal

Uthuslänga vid Marieberg hörande arbetarkasernerna.
På bilden syns de karaktäristiska tallarna som omger
brukssamhället
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Det fd virkesmagasinet vid det fd kajområdet vid Marieberg. Byggnaden blir dominerande i det exponerande läge
i det öppna älvrummet.
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Exempelmiljö: Mariebergs sågverksamhälle och Nyhamns egnahemsområde

Tydliga karaktärsdrag
Marieberg
•

Nere vid älven låg den tidigare industrianläggningen, idag finns få byggnader kvar.

•

Det tidigare virkesmagasinet, är en mycket stor
byggnad klädd i plåt som ligger precis invid älvstranden vid kajen. Byggnaden blir dominerande
i älvrummet och ligger i ett exponerat läge.

•

•

•

•

Områdets kärna utgörs av tre arbetarkaserner
uppe på en platå omgiven av grova tallar. De
•
stora träbyggnaderna är alla i en röd nyans i ett
och ett halvt plan med sadeltak täckta med tegelpannor. Vita snickerier och gröna dörrar. Kasernerna heter Norden, Lugnet och Höga nöjet.
Till miljön hör uthuslängor, källare, tvätt- och
bagarstuga, mangelbod, dasslänga och vedbod.
Det är övervägande träbyggnader med sadeltak
målade i rött, vita snickerier och gröna dörrar.

•

Precis norr om den äldre bostadsbebyggelsen
ligger fyra villor på rad i tidstypisk 1910-tals
arkitektur med brutna sadeltak, fasader med
stående locklistpanel och spröjsade fönster. Till
detta hör ett par uthus med dörrar på långsidan,
husen har pulpettak och fasader klädda med
liggande panel.
Bostadsbebyggelsen är omgärdad av vegetation
med övervägande uppvuxna tallar och gräsmattor.
Ner mot Ångermanälven nordost om virkesmagasinet ligger en grupp med byggnader tidigare
tillhörande sågverksepoken i form av den f.d.
herrgården med kontor och tjänsemannabostäder samt Mariebergs f.d. maskinhus, badhus och
förråd.
Det tidigare industriområdet bildar idag en stor
öppen yta, med låg vegetation.

Nyhamns egnahemsområde med villor som ligger i den branta sluttningen ned mot älven. En brokig bostadsbebyggelse typisk
för egnahemsområdena kring Ådalens bruks- och industrimiljöer..
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Nyhamn
•

Bebyggelsen ligger i en sydsluttning ner längs
Ångermanälvens nordöstra strand. Ett för
Ådalen typiskt egnahemsområde intill de tidigare
sågverken och fabrikerna.

•

Typiskt för Nyhamn är det mer eller mindre
oplanerade bebyggelsemönstret med små tomter
hopträngda längs den branta sluttningen.

•

Bebyggelsen karaktäriseras av små trähus i vanligen 1 1/2 våning.

•

Utformningen vad gäller fasad är varierad, vilket
är typiskt för dessa områden, då de genom åren
genomgått fasadändringar och om- och tillbyggnader. Huvuddragen är dock tydliga och skapar
ett intryck av ett lite vildvuxet område.

Mariebergs burksamhälle karaktäriseras av falurött, vita snickerier och gröna dörrar.
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Exempelmiljö: Mariebergs sågverksamhälle och Nyhamns egnahemsområde

Flerfamiljsvillorna från 1910-tal, med träpanel och brutna sadeltak. Till villorna hör förrådsbyggnader med pulpettak och liggande träpanel målade i falurött.

Råd & riktlinjer
•

Syftet med kulturreservatet är bl. a. att bevara
och utveckla det industripräglade kulturlandskapet och skapa möjligheter att spegla produktionsförhållanden och levnadsförutsättningar i
ett historiskt perspektiv.

•

Mariebergs kulturreservat ska bevaras och underhållas och vårdas med utgångspunkt i byggnadernas ursprungliga utformning.

•

Vid ändring inom kulturreservatet ska tidig kontakt tas med Länsstyrelsen.

•

Uppvuxna tallar ska värnas.

SAMRÅDSVERSION

Egnahemshus i Nyhamn, här syns variationen på fasadmaterial med eternitfasad i ljus kulör
med plåttak och stående locklistpanel målad i falurött med vita snickerier och tegeltak.

•

Ingen ny bebyggelse bör uppföras i direkt anslutning till kulturreservatet.

•

Det stora virkesmagasinet vid Ångermanälven
bör bevaras. Idag är det en stor byggnad som
inte har någon funktion, för ett fortsatt bevarande bör byggnaden få en ny funktion.

•

Samtliga bevarade byggnader i koppling till
Mariebergs sågverk bör bevaras och underhållas
med traditionella materialval. Senare tillägg i
form av ovarsamma materialval bör återställas
vid framtida underhåll.

•

Kramfors kommun kulturmiljöplan

•

Byggnaders ursprungliga arkitektoniska uttryck
ska bevaras och vara vägledande vid om- och
tillbyggnader.

•

Tillbyggnader ska underordna sig ursprunglig
volym.

•

Minimera markarbeten i form av sprängning,
fyllning och schaktning.

•

Undvika tilläggsisolering och vid fasadändring
där fasaden senare fått plåtfasad bör byggnaden
åter få en träfasad.

Nyhamns egnahemsområden ska bevaras och
bebyggelsens karaktär värnas.
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Nyviks och Köja sågverk- sågverksmiljö
Beskrivning
Området präglades under nära 100 år av virkesindustrin. Redan 1850 började marken användas till
virkesupplag och 1866 öppnades den första ångsågen på platsen, en herrgård i sten uppfördes med
en omsorgsfullt planerad romantisk park. Under
1870-talet uppfördes troligen arbetarkasernerna
och Nyvikssågen var tillsammans med ångsågen
på Sandö de första i Ådalen. Snart efter inrättandet
fick sågen europeiska ägare då den togs över av två
firmor från Hamburg. Efter tvister mellan ägarna
och driften av sågen som innefattade ett mordförsök
gick företaget i konkurs och en engelsk firma köpte
sågen. 1880 blev sågen åter svensk och bytte namn
till Köja sågverk. De nya ägarna byggde om sågen,
såghuset var uppfört av trä och hade fem sågramar
med tillhörande kant- och slipverk. Sågen hade fast
maskinhus och inmurad ångpanna med hade hög
murad skorsten. Under 1920-talet ersattes den gamla
herrgården av en ny i trä, herrgårdsbyggnaden flyttades till platsen från Bålsjö där den hade uppförts
några år tidigare av grosshandlaren H Holmberg på
Hammar. Under 1930-talet moderniserades sågen
men den dåliga konjunkturen innebar ändå att sågen
lades ner och revs 1940.
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Nyvik- Kjöa sågverksmiljö har varit ett betydande
sågverk i kommunen och många byggnader är idag
särskilt värdefulla. Där bebyggelsebeståndet tydligt
visar på hur en sågverksmiljö varit uppbygd med
såväl herrgård, arbetarbostäder, bostäder för tjänstemän, bostäder för tjänstefolk och kontor.
Miljön ligger isolerad vid slutet av vägen som går
genom Lockne och ligger vid inloppet till Strinnefjärden.
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Mycket välbevarad arbetarkasern

Dagens herrgårdsbyggnad uppfördes på 1920-talet och ersatte då den tidigare herrgården från 1800-talet.

Mycket välbevarad arbetarkasern

SAMRÅDSVERSION

Tjänstemannavilla
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Mjällom
Beskrivning
Mjällom var läge en agrar jordbruksby som starkt
präglats av fiske. Många av Kramfors kommuns
fiskelägen var så kallade gävlebohamnar, dit fiskare
huvudsakligen från Gävle seglade till varje sommar
för att utnyttja den fiskerätt de tilldelats kronan. Så
var dock inte fallet i Mjällomshamnen, där det istället var Mjälloms hemmansägare som sommarbodde
i den mån de inte arrenderade ut sjöbodarna till
andra, däribland byns torpare. Fisket har alltid varit
en viktig verksamhet på Mjällomshalvön, där fisket
både var huvudsaklig näringskälla eller som binäring
jämte annan försörjning. I koppling till fiskeläget i
Mjällomshalvön startades sammanlagt fyra salterier,
ett sätt att konservera fisken. Här bearbetades också
fisk för surströmmingsinläggning.
En berättelse som starkt präglat Mjällom är byns
industrihistoria som startade 1880, när ett sågverk
anlades vid Måviken. Sågverket drevs framgångsrikt
fram till 1930-talet. År 1919 startade jämte sågverket en ny industriell satsning, genom att bondsonen
Per Johan Norlander och fiskarsonen Ivar Ernst
Norlin startar skotillverkning i liten skala. Med tiden
växte verksamheten och som mest fanns tio skofabriker i byn, en verksamhet som pågick i 100 år,
där den sista verksamheten lades ned år 1999. Ivar
E Norlins Skofabrik och Nordingrå Skofabrik hade
vardera som mest 130 anställda och Mjällom var
under en period landets skocentrum. I anslutning till
208

Mjällom ligger på en höjd med Mjällomshamn med fiskeläget nedanför.

verksamheten uppfödes på initiativ av fabrikörerna Norlander och Norlin ett Medborgarhus för de
anställda. Den starka företagsandan inspirerade till
flera verksamheter på orten. År 1935 startade N O
Nilsson handsktillverkning och mellan åren 1935-

1975 startades ytterligare tre handskfabriker. Där
N U Medins Handsfabrik sysselsatte närmare 80
personer som mest.
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Mjälloms tunnbrödsfabrik på 1950-talet, som idag innrymmer Kulturfabriken i Mjällom. Den högra bilden föreställer sex stycken bagarflickor vid fabriken på 1930-talet. Foto Mjälloms tunnbröd AB

En kvinna vid namn Rut Viberg lånar år 1923 1000
kronor av skofabrikörern Norlanders far för att
uppföra en bagastuga. Detta blev startskottet på en
tunnbrödepok i Mjällom med två kvinnor i spetsen,
Mjälloms Tunnbröd som startades av Rut Viberg
och Måvikens tunnbrödsbageri som startades av
Karin Mellinder. Den lilla bageriverksamheten med
namnet Mjälloms Tunnbröd växte och flyttade senare till en stor fabrik i Mjällomsviken. År 1977 flytta-
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des verksamheten till en ny modern fabrik i Ullånger
och Mjälloms Tunnbröd AB är idag Sveriges äldsta
tunnbrödsbageri.
I Mjällom kan även Gerdins Group nämnas, ett
företag för byggnadssmide och cykelreparation som
grundades år 1952, verksamheten gick dock över
till stansknivstillverkningen och bolaget har idag
vuxit och verksamheten finns i hela landet. Förutom
nämnda fabriker har det även funnits bland annat

handskfabrik, kartongfabrik och flera andra företag i
Mjällom som både verkat inom och utanför landets
gränser. Det var många personer som varit sysselsatta inom Mjälloms fabriker och åtskilliga kvinnor har
sytt i hands- och skofabrikerna.
I koppling till industrin har kring den gamla jordbruksbyn nya bostäder uppförts för anställda vid
fabrikerna och Mjällom utvecklades till Nordingrås
centrum.
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Bedömning
•

Mjällom är ett mycket tydligt exempel på en
jordbruksby som utvecklats till en industriort.

•

Mjällom visar på ett pedagogiskt sätt en centralort i Höga kustens utvecklingen, från en agrar
jordbruklsby vid kusten med fiske som binäring
till en blomstrande industriort industriort med
betydande tillverkning.

Tydliga karaktärsdrag
•

Orten ligger i Mjällomsviken, längs bergssidan i
koppling till en dalgång, som löper in från viken.

•

I Mjällomviken ligger ett tjugotal sjöbodar och
båthus, de flesta längs med den östra stranden.
Sjöbodarna är av en yngre typ, allmänt stora,
med breda gavlar och målade i falurött.

•

Längs västra stranden ligger en större tvåvåningsbyggnad med stående, grå panel som var
en såg.

•

I byn varvas större industribyggnader från
1920-talet och frammåt med äldre jordbruksbebyggelse och villabebyggelse från framför allt
1910-talet och framåt. Beyggelsen är organsikt
planerad och ligger längs med gatorna.

•

Mjällom omges av ett dramatiskt kuperat landskap som ramar in miljön.
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Mjälloms skofabrik

Råd & riktlinjer
•

Mjälloms samhälle med utveckling från jordbruksby till industrisamhälle ska fortsatt vara
tydligt läsbar.

•

För småhusbebyggelsen bör stora altaner undvikas. Däck bör vara i propotion till byggnadens
byggnadsarea.

•

Äldre industribyggnader bör bevaras och underhållas.

•

Fiskeläget ska värnas och bevaras.

•

Småhusbebyggelsen från 1950-talet längs med
Petsamovägen och Idrottsvägen ska underhållas.
Fasadändring och tillbyggnader ska göras utifrån
byggnadens ursprungliga arkitektoniska utformning.
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Lugnvik sågverk- sågverksmiljö
Beskrivning
Den första sågen i Lugnvik byggdes av en norrman
vid man Ole Gjörud som år 1873 köpte ett stort
markområde och året därpå uppförde en ångsåg.
Lugnviks Nya Ångsåg AB bildas och Gjöruds kompanjon blir ”Ådalskungen”, Constantin Flack. Sågen
brann ned 1884 och därefter uppfördes en anläggning om fem ramar upp. 1893 inköptes Hallsta
ångsåg och några år senare gjordes en stor bolagsfusion vilket resulterade i att Lugnviksbolaget uppgick
i Björkå AB. 1925 brann sågen ned igen och ersattes
då av en elektrisk såg. År 1966 köps sågen upp av
SCA och sågverksamheten avvecklades år 2000. Idag
använder fortfarande SCA av justeringsverket och
Lugnviks hamn som en utskeppningshamn.
Till sågverket uppförde bolaget arbetarkaserner,
men vid 1900-talets början blev det allt vanligare att
arbetarna uppförde egna bostäder. På 1920-30-talet
är det många arbetare i koppling till Lugnvik som
uppför egnahem, där flera innehöll två lägenheter. I
så gott som alla privathus i bruksbacken fanns café,
butik eller hantverkslokaler av något slag. Det har
även funnits missionshus, bageri och en snickarfabrik i området. Under andra hälften av 1900-talet
uppfördes också ett par tjänstemannavillor i tidstypisk arkitektur längs med Lugnviksvägen.
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Dagens herrgårdsbyggnad uppfördes på 1920-talet och ersatte då den tidigare herrgården från 1800-talet.

Bedömning
•

Lugnvik är som helhet en särskilt värdefull
kulturmiljö som är en tydlig representant för
Ådalens industrisamhällen.

•

Lugnvik har alla element som ett typiskt sågverksamhälle innehåller med industriområde,
arbetarkaserner, tjänstemannabostäder, herrgård
och egnahem samt olika samhällsfunktionella
byggnader så som missionshus.
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Tydliga karaktärsdrag
•

Lugnvik är som helhet en särskilt värdefull
kulturmiljö som är en tydlig representant för
Ådalens industrisamhällen.

•

Lugnvik har alla element som ett typiskt sågverksamhälle innehåller med industriområde,
arbetarkaserner, tjänstemannabostäder, herrgård
och egnahem samt olika samhällsfunktionella
byggnader så som missionshus.

•

Karaktär

•

Lugnvik ligger karaktäristiskt belägen i en vik
längs med Ångermanälven med bebyggelsen
längs med sluttningarna och industrin närmas
vattnet.

•

Närmast industrin och älven ligger den äldre
bebyggelsen med arbetarkaserner och tjänstemannabostäder.

•

Herrgården ligger något avskilt, väl synlig längs
med Lugnviksvägen med utsikt över älven. 1 ½
våningsbyggnad målad i ljus nyans med brutet
sadeltak. Framsidan har en stor veranda med
snickarglädje. Väggarna är klädda med liggande
fasspontad panel.

•
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Precis sydöst om herrgården ligger tre tjänstemannabostäder på rad där varje hus har en
omsorgsfull arkitektur från 1950-60-talet.

”Slottet”- arbetarkasern

•

”Slottet” är ett mycket bra exempel på arbetarkasern som fick sitt nuvarande utseende på
1910-talet. Fasaderna är symmetriska med höga
fönster i jämna rader, med stramt komponerande kortsidor. Fasader i stående locklistpanel
målade i beigt och sadeltaket täckt med taktegel.
Byggnaden med tillhörande förråd ligger på en
liten avsats ned mot Ångermanälven.

•

Egnahemsbebyggelsen klättrar upp för den
branta baken ovanför det egentliga bruksområdet. Där följer bebyggelsen den gamla vägen.
Området har förändrats genom åren, så som
alla egnahemsområden men miljön upplevs som
genuin och enhetlig där de flesta husen är klädda
med träpanel, ofta stående locklist i en och en
halv våning. Här karaktäriseras bebyggelsemönstret av oregelbundenhet och små tomter.
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Exempelmiljö: Lugnvik - sågverksmiljö

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Råd & riktlinjer
•

Kvarvarande byggnader bör underhållas och
bevaras.

•

Byggnader som idag står tomma bör få en användning med ny verksamhet.

•

Bebyggelse kopplad till bruksmiljön i form av
herrgård, kontor, arbetarbostäder, villa ska bevaras och underhållas med traditionella materialval.

•

Byggnaders ursprungliga arkitektoniska uttryck
ska bevaras och vara vägledande vid om- och
tillbyggnader.

•

Tillbyggnader ska underordna sig ursprunglig
volym.

•

Minimera markarbeten i form av sprängning,
fyllning och schaktning.

•

Undvik tilläggsisolering. Vid fasadändring där
fasaden senare fått plåtfasad bör byggnaden åter
få en träfasad.

Egnahemsbebyggelse

Tjänstemannabostad

Missionskyrka
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Villorna i Väja
Beskrivning
I Väja återfinns flera äldre byggnader med koppling
till såg- och industriverksamheten. Här återfinns
Herrgården från 1870-talet men med ny kostym i
tidstypisk 20-talsklassicism. Området omfattar även
en rad andra byggnader uppförda från det sena
1800-talet fram till 1920-talet, till exempel trädgårdsmästarbostad, stall och kontor. I anslutning till
bostadsområdet och bruket ligger även Väja Folkets
hus som invigdes 1927 och innebar att väjaborna
fick en stor samlingslokal. Byggnaden uppfördes av
den socialdemokratiska arbetarkommunen i Väja-Dynäs och köptes av 1939 av pappersavdelning
31 i Väja.
Förutom den traditionella bruksbebyggelsen finns
även flera egnahemsvillor uppförda under 1950-talet
med fasader i panel och ursprungligen tak av eternit.
I Väja återfinns även mycket goda exempel på tjänstemannavillor, även de från 1950-talet. Dessa är omsorgsfullt gestaltade med putsade fasader och förskjutna volymer. Arkitekten bakom detta Sven Ivar
Lind, som anlitades av Dynäs AB under 1940-talet
och sedan ritade de flesta av företagets byggnader
fram till slutet av 1950-talet. Lind var redan under
1930-talet en mycket känd arkitekt. Han ritade det
svenska bidraget till världsutställningen i Paris 1937,
vilken fick stor internationell uppmärksamhet.
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1950-talsbebyggelse längs med Gethusvägen

Tjänstemannavilla vid Hällavägen

Villor längs med Ovanbergsvägen

Villor längs med Gränsbyvägen

Under tiden han utförde arbete åt Dynäs AB var
han även professor i arkitektur vid kungliga konsthögskolan och ritade flera av de nya vattenkraft-

verkssamhällena i Västerbotten. Flerbostadshusen
som Lind ritade 1954 i Väja, och som låg vid Sportvägen är numera rivna.
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Exempelmiljö: Villorna i Väja - småhusområde
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Bedömning

Tydliga karaktärsdrag

Råd & riktlinjer

•

•

I Väja har bebyggelsen anpassats efter terrängen

•

•

Den äldre bebyggelsen är lokaliserad till de
flackare områdena, 1950-talsbebyggelsen är
inpassad i slänter och på höjder men utan större
ingrepp i markhöjder

Området har generellt höga värden vilket innebär att ändringar i området bör göras med stor
hänsyn och anpassning till den befintliga bebyggelsen.

•

Marknivån bör inte ändras, markens naturliga
topografi ska värnas och schaktning samt fyllningsarbeten bör undvikas.

•

Herrgården, folkets hus och kontor samt övriga
byggnader uppförda innan 1930 bör i sin helhet
bevaras och skyddas.

•

Villabebyggelsen bör inte ändras i större omfattning, tillbyggnader och ändringar av volymen
bör göras på ett sådant sätt att det inte syns i
större omfattning från gatan.

•

De putsade fasaderna bör inte ändras till annat
material och områdets enhetliga gestaltning bör
värnas där materialval och färgskala ska beaktas
vid ändring för att varsamhetskravet ska uppfyllas.

•

Tilläggsisoleringar bör inte göras i fasad, utan
tilläggsisolering bör främst ske inifrån.

Väja är ett mindre och mer intimt brukssamhälle
med flera bevarade byggnader från tiden innan
andra världskriget. Det går tydligt att utläsa de
äldre bruksstrukturerna med herrgård och kontor samt bostäder och industrianläggning. Detta
trots att delar av den äldre bebyggelsen rivits
under de senaste 30 åren.

•

Väja folkets hus har en viktig historia som är
tätt sammansvetsad med 1920- och 1930-talets
arbetarrörelse i Ådalen.

•

Väja visar även på hur ett bruks- och industrisamhälle utvecklades under tiden efter andra
världskriget med ett betydande bestånd av bostäder från 1950-talet.

•

Flera av egnahemsbyggnaderna är i gott skick
och tydligt läsbara. Tjänstemannavillorna har en
hög arkitektonisk ambition och visar på 50-talets
nya, dekorativa och moderna byggnadsskick.

•

•

Den äldre bebyggelsen är välbevarad och i gott
till relativt gott skick, byggnaderna präglas av
enkel arkitektur, med flera av 1920-talets ideal
med kolonner och pilastrar samt en avskalad
och symmetrisk arkitektur.
1950-talets villor är i viss mån ändrade och ombyggda, främst har egnahemshusen fått en viss
variation i fasadmaterial men håller överlag en
enhetlighet med likvärdiga volymer, sadeltak och
enkla fasader generellt i panel. Tjänstemannavillorna har fasad i puts och panel och är mindre
ändrade än egnahemshusen, dessa präglas av
förskjutna volymer och branta takfall.

.
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Bruket i Väja
Väja Sågverk uppfördes 1867 och byggdes ut
1879, 1899 och 1910. I slutet av 20-talet uppfördes sorteringsverk med kapanordningar
samt en virkes-tork. Väja sågverk överlevde och
klarade den låga konjunkturen under 1930-talet och byggdes ut 1936 och 1956. 1961 brann
sågverksbyggnaden ned, men den återuppbyggdes omedelbart i moderniserat skick.
Parallellt med sågens verksamhet uppfördes
en sulfatfabrik i Väja 1914 som 1919 kompletterades med ett pappersbruk. Stora inventeringar och utbyggnad av fabriken skedde kring
1950-talets slut och 1960-talets början. Mot
1960-talets slut köps både sågen och sulfat/
pappersbruket av NSC, Norrlands Skogsägares
Cellulosa AB, baserat i Kramfors. NSC ägde
även Svanö sulfitfabrik som lades ner kort efter
köpet av Dynäs och Väja pappersbruk.
Brukets drevs av Assi Domän under en period
och drivs nu av det multinationella bolaget
Mondi. Pappersfabriken är idag världskänd
för sitt särskilt starka papper och satte 2003
världsrekord när ett ånglok lyftes med fabrikens kraftpapper.
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Sandöbron - Statligt byggnadsminne
Beskrivning
Sandöbron är ett statligt byggnadsminne som skyddas genom förordningen om statligt byggnadsminne.
Sandöbron invigdes 1943 och byggdes för att underlätta framkomligheten för trafik på dåvarande
riksväg 13. Platsen för bron valdes för att förbindelsen skulle kunna nyttja öarna Sandö och Killingholmen, vilket resulterade i tre broar. Den västra bron
kallas för Sandöbron, den östra kallas för Klockarbron och den lilla bron i mitten ingår i Sandöbrons
anslutningsdel. Broarna ritades av Per Hellström.
För att åstadkomma en så hög bro som möjlig för
att möjliggöra för båttrafiken utformades bron som
en mycket hög bågbro, med högsta seglingsfria höjd
om 40 meter och med ett längsta spann om 262 meter. När bron byggdes var det en betongbro som vid
tiden för uppförandet hade världens längsta spann.
Under bygget av bron år 1939 skedde en av landets
svåraste arbetsolyckor. Strax efter att gjutningen av
bron påbörjats kollapsade valvstommen och i fallet
omkom 18 arbetare. Händelsen fick dock ingen
större uppmärksamhet i media, då andra världskriget
började dagen därpå. Det blev endast en liten notis i
tidningen.
En annan historisk händelse med anknytning till
broplatsen är Ådalskravallerna 1931 som manifesteras genom en minnessten som står vid det västra
brofästet.
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Sandöbron. Foto Digitalt museum .

Länsstyrelsen skyddsföreskrifter
•

•

Brons yttre form och synliga mått får inte förändras. Synliga ytor skall så långt som möjligt
efterlikna de ursprungliga vad gäller textur och
färg. Betongytorna får behandlas (impregneras
eller förses med tunna påstrukna skikt) för att
motverka karbonatisering, kloridinträngning och
dylikt.
Vid ombyggnad kan smärre förändringar i de-

taljutformningen tillåtas av bland annat trafiksäkerhetsskäl. Exempel här är utbyte till vägräcken som uppfyller dagens säkerhetsstandard.
Förändringar vad gäller invändig armering och
betongkvaliteter kan göras.
•

Vid underhålls- och reparationsåtgärder bör sprutbetong undvikas på synliga ytor om strukturen
kan avgöras från plats där allmänheten vistas.
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Exempelmiljö: Sandöbron

Bedömning
•
•

Sandöbron är ett statligt byggnadsminne och har
därmed ett högt kulturhistoriskt värde.
Sandöbron är unik som för sin tid tekniskt avanserad.När bron byggdes var det en betongbro
som vid tiden för uppförandet hade världens
längsta spann.
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Tydliga karaktärsdrag

Råd & riktlinjer

•

Sandöbron är väl synlig i det öppna älvrummet
och blir ett tydligt blickfång i landskapet.

•

Sandöbron bör bevaras och underhållas för fortsatt trafik av bron.

•

Brons utforming och konstruktion har ett för
den här brotypen karaktäristiskt uttryck.

•

Undvik heltäckande räcken.

•

Inga nya broar bör uppföras bredvid befintlig
bro, där Sandöbron som enskild anläggning i
älvlandskapet bör upplevas i sig själv.

•

Vid eventuell rastplats intill bron bör informationsskylt och andra informationsåtgärder finnas
tillgänglig om Sandöbron och dess historia.
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Nyadals bönehus - Enskilt byggnadsminne
Beskrivning
När en ångsåg i Hornön öppnade växte snart ett
sågverkssamhälle fram, vilken under sin tid växte
till en av de största samhällena i Ådalen. Hornön
bytte namn till Nyadal efter sågens och samhällets
etablering. 1891 bildades den fösta missionsföreningen och kring sekelskiftet hade de 74 medlemmar.
1902 blev Nyadal en egen församling och året innan
hade bygget av ett eget missionshus påbörjats. Det
var den Kemperska koncernen och grosshandlare
Seth Kempe som bidrog med tomt och sedermera virke till byggnaden. Byggnaden invigdes 1905
och byggkostnaderna uppgick till 1706 kronor där
största delen av byggnadsarbetena genomfördes
genom frivilliga insatser. Missionshuset brukades av
församlingen men när sågen stängdes 1930 började
församlingsmedlemmarna att minska. Den svikande
konjunkturen och utflyttningen från Nyadal innebar
att församlingens ekonomi inte tillät att ha en pastor
anställd och 1940 stod församlingen utan egen pastor. Men församlingsverksamheten fortsatte fram till
slutet av 1950-talet och 1962 såldes missionshuset
och blev 1972 sommarbostad.
Missonshuset är uppfört i två våningar med en bönsal med full takhöjd, ett kök och en mindre predikantsbostad på andra våningen. Byggnaden står på
naturstensgrund, med timmerstomme och fasad av
panel. Mitt på taket finns en hög spånklädd tornhuv
vars taktopp är belagd med falsad plåt.
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Nyadals bönehus. Fotograf Julia Cronqvist

Länsstyrelsen skyddsföreskrifter
•

Missionskyrkan, samt intilliggande kallkällare
får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om
eller på annat sätt förändras.

•

I missionskyrkan får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast
inredning.

•

Missionskyrkan, samt intilliggande kallkällare,
skall underhållas så att de inte förfaller. Vård-

och underhållsarbeten skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett
sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte
minskar.
•

Målningar i bönsalens interiör skall bibehållas
och underhållas så att deras karaktär inte förvanskas eller det kulturhistoriska värdet minskar.
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Exempelmiljö: Nylands bönehus
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Bedömning

Råd & riktlinjer

•

F d Missionskyrkan Nydal är ett enskilt byggnadsminne, vilket innebär att den har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

•

Byggnaden bör inte byggas till. Om- och tillbyggnad kräver tillstånd från länsstyrelsen.

•

Byggnaden visar särskilt väl på hur frikyrkorörelsen utvecklades i takt med industri- och
samhällsutvecklingen i en bruksort.

•

Byggnadens exteriör och interiör bör inte ändras, ändringar kräver tillstånd från länsstyrelsen

•

Ingen ny bebyggelse bör uppföras i byggnadens
direkta närhet.

•

Byggnaden är mycket välbevarad och en av de
tydligaste exemplen på tidens frikyrkobyggnader.

.

Tydliga karaktärsdrag
•

Välbevarad planlösning och bönesal med ursprungliga målerier.

•

Veranda som löper längs med bönesalsdelen.

•

Dekorativa snickerier målade i vit kulör.

•

Fönster målade i vit kulör, delvis med sexdelad
spröjsning.

•

Särpräglad takform.
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Nyadal
Hornön var en vanlig jordbruksby fram till 1884
när Frans och Seth Kempe flyttade sitt sågverk från Dal i Högsjö till Hummelvik och där
grundade Nya dal. Sågverket var på sin tid det
största i Ådalen och längs med strandområdet
mellan Hornöviken och Hummleviken bredde
sågverksamheten ut sig. Längre in mot land i
koppling till bymiljön uppfördes bostäder för
disponenten, tjänstemän och arbetare. Uppe
på berget avstyckades tomter år 1915 för egnahem för arbetare vid sågverket. Samhället låg
avskilt från den övriga bebyggelsen och samhällsservicen var väl utbyggd. Här fanns både
bageri, café, affär, skomakare, frisör, modist,
Folkets hus och en egen skola.
1931 exploderade ångpannan och med detta
valde bolagsledningen att flytta sin verksamhet till Strömnäs och med det började den
stora befolkningen drastiskt att minska.
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Punkter
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Dynäs skola

5

Salsåker

2

Kramfors Kapell

26

Prästmon och Hola folkhögskola

31

Holmbergska gården, Hammar

27

Nyland

32

Flackska gården, Hammar

28

Sandslån

34

Johannisberg, Bollsta bruk

29

Bollstabruk
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Fd Westerlundska gården
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Rossö
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Rossö gård
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Väja
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Stenskolan, Bollsta
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Dynäs
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Svedja Kaptensboställe
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Frånö, bruket
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Ullarp
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Svanön
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11:20 Frikyrka, Nyland
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Nänsjö

100 Fd Bolundska gården
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Nänsjö

101 Bollstabruk - Tjänstemannavillor

44

Byadal "Berget

102 Bollstabruk -Herrgård

56

Marieberg

103 Bollstabruk - Kontor

57

Nyhamn

104 Bollstabruk - Ladugård

60

Nyviks sågverk, Lockne

105 Bollstabruk - Udden

64

Lugnvik

106 Bollstabruk - Masugn

121 Mjällom

107 Bollstabruk - Kejsarstaden
108 Bollstabruk - Kineskvarteren
109 Bollstabruk - Kejsarstaden

För Kramfors stads värdefulla miljöer och byggnader se Sida 218-219

118 Frånö folkets hus
120 Nyadal skola
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Kramfors stad

Kramfors stads utpekade kulturmiljöer och byggnader
MILJÖER
1. Bruket
2. Limsta
3. Brunne
4. Öd
5. Östby
BYGGNADER
A. Flerbostadshus från 1950-talet vid Strandgatan
B. Stenskolan
C. Wikströmska huset
D. Centrumbyggnad från 1960-talet
F. F d Postenhuset
G. Babelsberg
H. Flerbostadshus längs med Kungsgatan från 1940-talet
I. Flerbostadshus Listagatan/Dr. Barksgata
J. Kontorsbyggnad 1950-tal
K-L. Äldre bostadsbebyggelse
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Särskilt värdefull byggnad
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Särskilt värdefull kulturmiljö
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Kramfors stad
Vad berättar miljön?
Kramfors stad är centralorten i Kramfors kommun. Kramfors fick stadsrättigheter år 1947 och
blev centralort för dagens Kramfors kommun efter
kommunsammanslagningarna 1974. Namnet Kramfors har staden fått efter Christoffer Kramm som
var med och anlade det första finbladiga sågverket i
Ådalen på 1740-talet. Staden ligger strategiskt placerad längs med Ångermanälven i gränsläget till Höga
kusten.
Platsen för dagens Kramfors har en lång historia
som bosättning för människor. Här har människor
bott sedan järnåldern, vilket två stora gravhögar
vittnar om. I en av högarna tros storman Gudmund
ligga begraven. Det var han som sedan är ursprunget åt namnet Gudmundrå, vilket är socknens namn
än idag. I dagens Kramfors uppfördes på 1200-talet
Gundmundrå gamla kyrka, och platsen kallades
därför Gudmundrå. Idag finns bara en ruin kvar av
kyrkan.
Ån som rinner genom Kramfors kallas Kramforsån
som i äldre tider kallades Sqvällsån. Kraften från
de små vattenfallen i ån var viktiga för bönderna i
trakten och ett flertal bysågar uppfördes längs ån.
Byarna Öd och Limsta hade ett bra läge vid ån och
etablerade två bysågar. Sågstället låg i nuvarande
stadsparkens nedre del och kunde nyttjas vid våroch höstfloderna. Dessa två bysågar var mycket
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Herrgården från 1850-talet hörande Kramfors bruk. Foto WSP 2018.

viktiga även för att omkringliggande byar i området
skulle kunna såga timmer.
Kramfors bruks- och industrihistoria börjar egentligen då handelsmannen Erik Reselius från Härnösand köpte Öd och Limsta bysågar år 1735. Reselius
slår ihop sig med köpmännen Johan Sellström från
Härnösand och Eric Boraeus från stockholm. Men

nyckelpersonen i projektet var finansiär och byggmästaren Johan Christopher Kramm. På julaftonen
1741 bildade de fyra bolaget Kramm-Forss Sågintressenter och den 24 november år 1744 erhöll
Kramm-Forss Sågintressenter tillstånd att anlägga
det nya sågverket. Kramfors sågverk blev det första
vattendrivna finbladiga sågverket läng med Sqvällån.
Sågverket döptes till Kramfors och var ensam om
SAMRÅDSVERSION
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Christoffer Kramm
Kramfors grundare?
Johan Christoffer Kramm föddes troligen år 1690, födelseorten är osäker
men han föddes antagligen i Finland eller i Livland (del av nuvarande
Estland och Lettland), man han kan
också ha härstammat från den gamla
Härnösandssläkten Kramm.
Christoffer Kramm var byggmästare
och flyttade med sin hustru Magdalena Münderich från Livland till Finland
1725 för att uppföra sågverk. Perioden
i Finland varade i 16 år innan Kramm
1741 lämnade Finland och flyttade till
Sverige och Ångermanland på grund
av oroligheter och risk för krig. I Sverige började Kramm uppföra kraftverk
längs med Ångermanälven och 1744
slog sig Kramm ner där dagens Kramfors ligger.
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Sulfitfabriken i Kramfors. Foto Västernorrlands museum.

att bära namnet under lång tid, namnet Kramfors
sågbruk finns på en karta från år 1763. Redan år
1745 utvidgades sågverket och mark köptes från
Limstabonden Israel Ersson. På den inköpta marken
uppfördes inspektorsbostaden där också Kramm
själv med familj bosatte sig. Men efter en konflikt
med ledningen av sågverksföretaget flyttade Kramm
och uppförde en bostad på norra sidan av ån,
Kramm avled bara några år senare, år 1752.

Vattensågen var framgångsrik. Det var först efter att
sågen 1848 köptes av Göteborgsfirman J.A Kjellberg och Söner som sågen moderniserades. De nya
ägarna uppförde en ångsåg i början av 1850-talet på
den utstickande udden på Limsta ägor. Vattensågen
användes fram till 1871, men mest för husbehov.
Sågverket expanderade, ny mark köptes upp och nya
anläggningar och byggnader anlades. Moderniseringen av sågverket innebar även att en ny herrgård
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uppfördes. Herrgården står fortfarande kvar längs
med ån, en tvåvåningsbyggnad med frontespis i
nyklassicistisk stil målad i vitt.
Med tiden växte ett industrisamhälle fram kring bruket, med bland annat arbetarbostäder och ett kapell,
en träkyrka uppe på höjden intill arbetarkasernerna.
Samtidigt började ett samhälle utvecklas väster om
bruket, kring byarna Björsta och Jättesta. Samhället fick ett stationsläge med namnet Kramfors när
ådalsbanans järnväg öppnade för trafik år 1893.
Gudmundrå socken blev vid kommunreformen
1892 Gudmundrå landskommun och det nya samhället vid järnvägen blev kring sekelskiftet Kramfors
municipalsamhälle. Förutom byarna Björsta och
Jättesta på västra sidan om järnvägen omfattade
även municipalsamhället området öster om järnvägen, till strax bortom nuvarande Kungsgatan, som
var en del av byn Limsta. Även om samhället fick
namnet Kramfors fortsatte lokalbefolkningen kalla
”stadsdelarna” för de tidigare bynamnen. Först år
1947 erhöll Kramfors stadsrättigheter, i en jämn
kamp med Nyland som förlorade i ansökningsprocessen. Tanken var att endast municipalsamhället
Kramfors skulle utnämnas till stad men det blev hela
den gamla socknen Gudmundrå som utnämndes till
stad. Detta medförde att Kramfors under en period
var Sveriges tredje största stad till ytan.
Kramfors bebyggelse börjar att förändras
Fram till mitten av 1940-talet bestod bebyggelsen i
Gudmundrå landskommun och municipalsamhället
Kramfors uteslutande av industrins arbetarbostäder
234

Kramfors centrum kring 1960-70-talet

och egnahem. Vid denna tid fanns inga hyreshus
utan det var uthyrningsrum i egnahemshusen som
stor för hyresmarknaden. Standarden var låg, det var
kallt och dragit och ofta saknades vatten och avlopp.
Under 1930-talets stora ekonomiska lågkonjunktur
uppfördes nästan inga nya bostäder i Kramfors.
Flera sågverk fick stängas och arbetstillfällena blev
under en period färre. Men vid andra världskrigets
slut kom bostadsproduktionen åter igång, då uppfördes de första moderna flerbostadshusen i kom-

munen. De var av en typ som var mycket vanliga i
Sverige vid tiden, det vill säga lamellhus i tre våningar i tegel eller putsade och målade i ljusa kulörer.
De första flerbostadshuset uppfördes år 1945 av en
privat byggare på en tomt vid Strandgatan. De nya
hyreshusen kallades Standardhuset och var moderna
hyresrätter. Mellan åren 1946 till 1948 uppfördes
ytterligare tre lamellhus längs med Kungsgatan och
dessa uppläts som bostadsrätter. Nu skulle den låga
bostadsstandarden för större delen av invånarna
höjas. Detta ledde till bildandet av den kommunala
SAMRÅDSVERSION
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Centrala Kramfors innan den stora rivningsvågen, när stora delar av träbebyggelsen revs och ersattes med ny modern bebyggelse. Foto Västernorrlands museum.
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stiftelsen, Stiftelsen Kramfors hyreshus år 1947.
Stiftelsen var en del av den i hela landet framväxande allmännyttan vars främsta mål var att höja den
allmänna bostadsstandarden genom att uppföra
moderna hyreshus. Samma år som stiftelsen Kramfors hyreshus grundades påbörjade byggnationen av
stiftelsens första hyreshus, i kvarteret Allmänningen
en bit ner på Strandgatan. Stadskärnan började successivt att moderniseras, år 1963 uppfördes flerbostadshus i kvarteret Eskulapius och 1969 i kvarteret
Magistern. Fram till 1990-talet fortsatte nybyggnationen, byggnader revs och andra genomgick omfattande renoveringar. Kring Kramfors har även nya
småhusområden uppförts och Kramfors stad har
successivt ökat till ytan. Utvecklingen i Kramfors
har medfört att den äldre bebyggelsen som uppförts före 1950-talet idag till stor del är borta. Några
byggnader kan dock fortfarande berätta om stadens
äldre historia.
En funktionalistisk byggnad från 1930-talet i Kramfors centrum

Sammanfattning
•

•
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Kramfors stad är ett av de mer tydliga
exemplen på hur en stad växte fram i samband med etablering av träindustrin.

•

Den parallella samhällsbildningen med
stationsort och bruk kan fortfarande utläsas
även om stationsorten under 1900-talet växt
samman med brukets bebyggelse.

•

Stadens olika årsringar är mycket tydliga
och visar på hur staden utvecklats till en
centralort för bygden under 1900-talet
Den första flerbostadshusbebyggelsen tillkom kring 1945

•

Centrumbebyggelsen omdanades mycket
under 1950- och 1960-tal

•

Majoriteten av dagens bebyggda miljö är
uppförd kring tiden efter andra världskriget

SAMRÅDSVERSION

Kramfors kommun kulturmiljöplan

Tydliga karaktärsdrag

Råd & riktlinjer

•

Kramfors karaktäriseras av en varierad bebyggelse

•

•

En tydlig centrumbildning med handel i bottenvåningar och bostäder i övre plan

Byggnaders ursprungliga arkitektoniska uttryck
bör bevaras och vara vägledande vid om- och
tillbyggnader.

•

•

Raka gator och kvartersstruktur vid centrum
som omgärdas av parkeringsplatser, större handelsbyggnader samt skolor

Tillägg i form av ny bebyggelse bör utgå från
platsens förutsättningar vad gäller kopplingen
till naturområde, vegetation- och terräng samt
befintlig bebyggelse.

•

Flerbostadskvarteren vid centrum präglas stora
utrymmen mellan byggnaderna och en betydande grönska

•

Äldre vägdragningar bör vara läsbara.

•

Bibehålla den enhetliga utformningen i områden
med homogen karaktär

•

Småhusområdena präglas av en varierande gatustruktur

•

Byggnadernas bärande karaktärsdrag ska tas i
beaktan vid om- och tillbyggnader.

•

Sammanhållen bruksmiljö vid vattnet

•

•

Många områden är tillkomna efter andra världskriget och präglas av homogenitet, särskilt områ- •
dena tillkomna efter 1960 där byggnaderna är
uppförda som grupphusbebyggelse
•
De äldre småhusområdena präglas av en mer
varierad bebyggelse med varierande byggnadsår
och karaktärer

Den sammanhållna bruksmiljön ska behålla
värdebärande karaktärsdrag och uttryck.

•
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Äldre villabebyggelse med stora villor från sekelskiftet ska bevaras och underhållas.
I den äldre egnahemsbebyggelsen bör ej avstyckning av stamfastighet göras, undvika stora markförändringar i form av fyllnader och stödmurar,
schaktning och sprängning. Detta för att bevara
miljöns karaktär där byggnader och tomten följer den naturliga topografin.
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Exempel på särskilt värdefull kulturmiljö i Kramfors

Enskilda byggnader

Exempel på särskilt värdefulla enskilda byggnader i Kramfors
Enskilda byggnader
Kramfors tätort är en varierande bebyggelsemiljö med centrumbyggnader, service- och samhällsbyggnader, bruks- och
industrimiljöer och bostadsområden. Från
mitten av 1950-talet börjar Kramfors stadsbild att ändras då stora delar av den äldre
bebyggelsen i centrum rivs och nya byggnader uppförs. Idag finns det goda exempel
på enskilt intressanta byggander i Kramfors.
Ett antal byggnader finns bevarade innan
den stora rivningsvågen som representerar
äldre Kramfors centrumbebyggelse. Vidare
finns det flera byggnader uppförda efter
1940-tal och framåt som är goda exempel
från sin tid.

Stenskolan

KV Penningen 3

Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet enligt plan och bygglagen och vid renovering och ombyggnad ska alltid hänsyn tas
till byggnadens enskilda karaktärsdrag.
Byggnader som har pekats ut som är särskilt värdefull byggnad behöver omfattas
av förvanskningsförbudet enligt plan- och
bygglagen. Byggnader och bebyggelseområden som är en särskilt värdefull byggnad
eller bebyggelsemiljö bör hanteras med
stöd av antikvariskt sakkunnig.
Wikströmska huset

240

Fd posten
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Stenskolan
Den så kallade Stenskolan uppfördes 1907 i Kramfors som en folkskola och ersatte då den tidigare
bruksskolan. Tidigare på platsen låg ett kommunalhus, som innehöll fattigstuga, ”dårhus” och skola.
Skolan ligger längs med dagens Bruksgatan som
tidigare var den stora landsvägen.
Byggnaden är i två våningar, fasaden är putsad och
avfärgad i vitt och grönt med ett brutet tak täckt
med skivfalsad plåt. Längs takfoten sitter rundade
takkupor och på taknocken ett litet klocktorn. Breda
gavelpartier med tre sammanförda fönsteraxlar möts
i hörnet och blir ett viktigt motiv i fasadkompositionen. Rusticerande pilastrar bär upp de svängda
gavlarna.
Idag är skolan en av Kramfors centrums äldre byggnadsbestånd och skolan ingår idag i ett skolområde
som senare byggts till med ytterligare skolbyggnader.

Wikströmska huset
Wikströmska huset som ligger längs med Limstagatan är ett av de få stadsmässiga trähus som finns
kvar från tiden innan den stora rivningsvågen på
Limstagatan. Huset uppfördes 1927 och arkitekten
var N O Nyholm. Beställaren av huset var handlaren E Wikström, därav husets namn. Huset var från
början betydligt mindre än det är idag. Redan tio år
efter uppförandet förlängdes huset och hela bottenvåningen glasades upp mot Limgatan till förmån för
SAMRÅDSVERSION

Kv Banken 1, f d posthuset
butikerna i bottenvåningen. Vid samma tid gjordes
takkuporna större.
Även om byggnaden idag varit med om, om- och
tillbyggnader kan den fortfarande på ett tydligt och
pedagogiskt sätt berätta om Kramfors centrums
tidigare stadsbild, från tiden kring 1900-talets första
decennier.

Kv Penningen 3
Inom kvarteret Penningen 3 längs med Stationsgatan ligger ett affärs- och bostadshus som uppfördes
1928. Byggnaden är en av de få byggnaderna med
äldre stadskaraktär i Kramfors, från tiden innan
den stora centrumomvandlingen. Huset byggdes
ursprungligen för en bok., musik- och pappershandel i bottenvåningen och bostäder för de två andra
våningarna. När huset uppfördes var lägenheterna
i fil och benämndes ”herrum” och ”jungfrurum”,
typiska för medelklassbostaden vid tiden.

Längs stationsgatan inom kv Banken 1 ligger det
före detta posthuset och är ett av de första stenhusen i Kramfors. När byggnaden uppfördes 1930 var
läget centralare än vad det är idag, då Stationsgatan
var den viktigaste gatan i det tidigare municipalsamhället. Ursprungligen hade posten sina lokaler
i bottenvåningen och på övervåningen fanns en
paradvåning med rum i fil mot gatan.
Den gulputsade tvåvåningsbyggnaden är symmetrisk i sin utformning och fönsterna jämt fördelade
på fasaderna, där bottenvåningens fönster är något
större. Fönstrena omges av vitputsade fönsterfoder
och byggnadens hörn har dekorativa vitputsade rusticerade hörnkedjor. Huset är ett både typiskt och
bra exempel på 1920-talsklassicism. Huset ritades
av den kända arkitekten Erik Lallerstedt. 1967 fick
byggnaden en tillbyggnad som på ett varsamt sätt
underordnar sig huvudbyggnaden.

Byggnaden är en tvåvåningsbyggnad, putsad och avfärgad i en ljus nyans. Ett relativt brant tak med takkupor, täckt med skivfalsat svart plåttak. Spröjsade
fönster och burspråk. Bottenvåningens affärslokaler
har stora glaspartier, vilka härrör från en fasadändring från 1948 då bottenvåningens gatufasad fick
större skyltfönster.
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Småhusbebyggelse

Exempel på småhusbebyggelse i Kramfors kommun
Egnahemsområden 1910- 1940-tal
Kramfors egnahemsområden präglas av
bebyggelsemönstret från 1910 - 1940-tal.
Miljöerna karaktäriseras av gatunätets tidstypiska utförande med smala gator som
följer den rådande terrängen, tomternas
storlek och husens placering och utformning. Där villorna är placerade en bit in från
vägen med en stor förgårdsmark som vetter
mot gatan med äldre fruktträd och buskar.
Villorna är utförda i villaarkitektur från tiden
i varierande arkitektonisk utformning men
där byggnader i en och en halv våning med
träpanel är vanligt.

Generella råd & riktlinjer
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•

Områdena ska fortsatt präglas av grönska så som äldre uppvuxna träd, fruktträd, bärbuskar och gräsytor.

•

Att avstycka den öppna förgårdsmarken,
där ny huvudbyggnad placeras framför
ursprunglig byggnad mot gatan är inte
lämpligt. Detta minskar områdets utpekade värden.

•

Byggnaders ursprungliga arkitektoniska uttryck ska bevaras och vara
vägledande vid om- och tillbyggnader.

•

Tillbyggnader ska underordna sig
ursprunglig volym.

•

Minimera markarbeten i form av
sprängning, fyllning och schaktning.

•

Markuppfyllnad med stödmurar
högre än 50 cm ska undvikas mot
gaturummet.

•

Garage bör inte placeras vid gatan,
detta då förgårdsmarkens öppna
rum mot gatan sluts.

•

Om ny bebyggelse ska läggas till i
den befintliga miljön ska den utgå
från omgivande bebyggelse vad gäller placering på tomten, utformning
och volymverkan.

•

För ny villabebyggelse, endast friliggande villor.

SAMRÅDSVERSION
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Folkhemsbygget 1940- 1960-tal
Områdena karaktäriseras av små enhetliga
villor, kedjehus eller radhus samlade i en
grupphusbebyggelse. Bebyggelsen präglas
av god och funktionell utformning, såväl av
det enskilda huset som miljön i sin helhet. 1940-talets småhusområden består av
enkelt utformade en- eller tvåplansvillor i
trä, puts eller fasadtegel med sadeltak eller
valmat tak. Fönstersättningen är enhetlig
och färgsättningen är i ljusa eller mustiga
kulörer.
1950-talets villa- eller kedjehusområden
karaktäriseras av individuellt utformade
områden. Byggnadernas fasadmaterial är
oftast kombinerade, där rött eller gult tegel
som kombineras med grov spritputs eller
trä målade i mustiga kulörer är tongivande. Även enkelt utformade fasader i puts
eller trä utan knutar och foder förekommer.
Tomterna är relativt små och enhetliga
med trädgårdskaraktär. Mot gatan skärmas
tomten av med en låg häck, staket eller
mur.

SAMRÅDSVERSION
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•

Bibehåll den enhetliga utformningen i
området vad gäller vägarnas sträckning
och byggnaderns volymer sinsemellan.

•

Byggnaderna ska ha en enhetlig utformning mot gaturummet, undvik
tillbyggnader mot gatan.

•

Byggnadernas bärande karaktärsdrag
ska tas i beaktan vid om- och tillbyggnader.

•

Undvik skärmtak och inglasade uteplatser mot
gatan.

•

Bibehålla trädgårdskaraktären på tomterna
där tomten mot gatan skärmas av med en låg
häck eller staket.

•

Stora markuppfyllnader med höga stödmurar
vid kuperade tomter bör undvikas.
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Rekordårens småhus
Villorna från 1960-talet och framåt har en
varierad karaktär. De är oftast uppförda i
grupphusbebyggelse med enhetlighet
inom området. Mot gaturummet är variationen oftast mycket liten med upprepande volymer. En och en halvplansvillor är
vanliga, men souterräng, tvåvånings- och
enplansvillor förekommer också flitigt.
Takformerna varierar från kraftigt lutande
sadeltak till mer flacka valmade tak och
pulpettak. Färgsättningen och fasadmaterialen varierar kraftigt men mustiga färger
är vanligt. Förekomst av tegel och kalksandsten (mexi), gärna i kombination med panel
ses vanligen. Mot 1980-talet blev variationen
större inom områdena och byggnaderna
fick åter dekorativa snickerier. Färgsättningen blev ljusare under 1980-talet när pastellfärgerna slog igenom i arkitekturen.

Generella råd & riktlinjer
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•

Området ska fortsatt präglas av trädgårdskaraktär

•

På förgårdsmarken bör inga komplementbyggnader placeras, exempelvis
carport/garage.

•

Häckar och staket mot gatan ska fortsatt hållas låga.

•

Tillägg i form av om- och tillbyggnader så som
skärmtak och tillbyggnader samt burspråk bör
undvikas mot gaturummet.

•

Ursprunglig färgsättning ska vara vägledande
vid ommålning. Tongivande är mustiga kulörer
i exempelvis gult och brunt.
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Flerbostadshus

Exempel på småhusbebyggelse i Kramfors kommun
År 1940-1960
•

Bebyggelsen präglas av enhetlighet
med avseende på stil och arkitektonisk
övergripande uttryck med en stor variation av material, volym och takform.

•

Områden präglas av grönska med
uppvuxna tallar samt terränganpassad
bebyggelse.

•

Gatunätet är anpassat efter den rådande terrängen där bebyggelsen ligger
indragen från gatan, ofta med små
förgårdsmarker.

•

Butiker och service är ofta planerade till
ett centrum.

Generella råd & riktlinjer
•

Byggnadernas egenart, där material
och gestaltningsmässiga inslag bör bevaras och underhållas.

•

Den befintliga bebyggelsen bör vara
vägledande för eventuella tillägg, särskilt
i avseende på placering, material, form
och volymverkan.

•

Förgårdsmarkerna bör hållas gröna

•

Träd i miljön ska värnas.

•

Gatustrukturens form ska vara vägledande vid tillägg av nya vägar inom miljön.

SAMRÅDSVERSION
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År 1960-1975

Generella råd & riktlinjer

•

Modernismens nya stadsdelar präglas
av en enhetlighet där stadsdelarna är
noggrant planerade för människor.

•

Stadsdelarna bör även fortsättningsvis
präglas av grönska.

•

•

Konsekvent trafikseparering och inplanerad service.

•

•

•

Byggnadernas storlek och gestaltning
varierar mellan olika områden men är
inom områdena sammanhållna.

Tillägg och ändringar av byggnader och
stadsplaner bör göras utifrån de kvaliteter och idéer som låg till grund för
stadsbyggandet.

Byggnadernas säregna och enkla gestaltning
bör värnas och tilltalande drag bör återanvändas vid tillägg och ändring.

•

Trafiksepareringen bör behållas och
understrykas som en kvalitet.

Centrumfunktionerna bör understrykas och
ändringar som stärker en utveckling av centrumanläggningarna stärker även det kulturhistoriska värdet.

•

Gestaltningen är enkel med få dekorationer, istället utgör materialval och
repetition byggnadernas utsmyckning.

•

Grönska och parker är bärande, där
byggnaderna är placerade i grönområden istället för invid gata.

•

Ofta finns närhet till större grönområden.
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År 1975-1990

Generella råd & riktlinjer

•

Karaktäriseras av terränganpassad bebyggelse, inplacerad i den omgivande
naturen.

•

Grönstrukturer med planteringar, gångvägar ska vara vägledande vid planering

•

Bebyggelse i varierande skala inom
området

•

•

Lekfull fasadutformning, där olika materialval är vanliga.

Omgivande naturområden ska bevaras
som natur för att behålla karaktären
av att bebyggelsen ligger inplacerad i
befintlig natur.

•

•

Området präglas av trafikseparering där
smala gångstråk löper genom området
omgivet av planteringar.

Vid renovering av befintliga byggnader
ska ursprungliga arkitektoniska uttryck
och materialval vara vägledande. Befintliga material ska underhållas och värnas.

•

I och omkring området finns ofta sparad natur.

•

Tillägg av inglasning och skärmtak ska
behandlas restriktivt.
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Babelsberg- Enskilt byggnadsminne
Beskrivning
På en höjd centralt i Kramfors ligger ordenshuset
Babelsberg. Byggnaden uppfördes mellan åren 18981903 och har fått sitt namn efter höjden som den
ligger på. Bristen på pengar medförde att byggnadstiden blev så lång och IOGT medlemmarna fick gå
i borgen för att frisätta medel så att bygget kunde
slutföras.
Nykterhetsrörelsen var mycket stark i Kramfors, i
likhet med andra folkrörelser vid tiden var nykterhetsrörelsen strakt förknippad med den kraftiga
industrialiseringen som skedde i orten. Ett tjugotal
nykterhetsföreningar startades mellan 1880-talet till
1920-talet. Detta i en tid då befolkningen kraftigt
växte i området kring Kramfors. Nykterhetsföreningen Templet nr 72 Hemfrid av Tempelorden
köpte 1890 tomten på Babelsberg för att uppföra
en loge som skulle användas som föreningslokal till
traktens nykterhetsföreningar. Den kraftigt växande befolkningen innebar att kramforsområdet blev
relativt tätbefolkat med många arbetare, Babelsberg
kom att bli en träffpunkt för många där fester och
danser anordnades. I början nyttjades biljettintäkterna till att inreda huset och 1908 stod byggnaden helt
färdig, bland annat inredd med en teaterscen.
Bygget var ett av de största folkrörelsebyggena och
innehöll den största teaterscenen norr om Sundsvall,
vilket innebar att byggnaden kom att bli välanvänd.
Under 1950-talet tog Kramfors stad över byggnaden
248

Babelsberg vid början av 1900-talet

och moderniserade efter tidens ideal. Babelsberg har
sedan öppnandet och fram tills idag använts som
samlings- och evenemangslokal för Kramforsborna
och tillresta från trakten.
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Exempelbyggnad i Kramfors: Babelsberg
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Länsstyrelsen skyddsföreskrifter
•

Byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre
byggas om eller på annat sätt förändras.

•

I byggnaden får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning.

•

Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras
med traditionella byggnadsmaterial och metoder
på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet
inte minskar.

Bedömning

Tydliga karaktärsdrag

Råd och riktlinjer

•

Babelsberg är ett enskilt byggnadsminne, vilket
innebär att den har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

•

Byggnaden ligger centralt i Kramfors uppe på
en bergskulle i ett dominerande läge.

•

Byggnadens exteriör och interiör bör inte ändras, ändringar kräver tillstånd från länsstyrelsen

•

Stomme av timmerstumpar i varierande längd.

•

Byggnaden visar särskilt väl på folkrörelsernas
betydelse för samhällsutvecklingen och de stora
engagemang som folkrörelserna bidragit med.
Babelsberg är en av få bevarade äldre byggnader
i centrala Kramfors och är därför särskilt betydande för möjligheten till att förstå hela ortens
historia.

•

Sadeltak av falsad plåt

Byggnaden bör även fortsättningsvis präglas av
publik och allmän verksamhet

•

Fönster från 1950-talets renovering

•

•

Fasad i gul träpanel

Området framför byggnaden bör hållas röjt så
byggnaden framträder från platser kring järnvägen.

•

Symmetrisk uppbyggnad med centralt placerad
entré.

•

Ingen ny bebyggelse bör uppföras i byggnadens
direkta närhet.

•
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Brunne - egnahemsområde
Beskrivning
Brunne är ett egnahemsområde med ett sextiotal
egnahemsvillor, där merparten uppfördes under
1920-30-talet, men där även äldre villor från tidigt
1900 förekommer.
Brunne var från början en jordbruksby men 1905
efter byn genomgått laga skifte fanns här redan 20
lägenheter, bestående av torp eller egnahem.
Bebyggelsen som tillkom i Kramfors under första
hälften av 1900-talet bestod till stor del av egnahem, som bredde ut sig på berg och i backar kring
industrierna vid älven. Kramfors Ab köpte upp
mark, som inte lämpades för jordbruk och såldes till
egnahemsförening som anlade vägar och avstyckade tomter. Bolagen bistod med virkesrabatter och
förmånliga avbetalningsvilkor. Från början hade
vanligen egnahemmen två lägenheter för att göra det
ekonomiskt möjligt för ägaren att bygga sitt hus. De
I korsningen Hällavägen/Sågvägen ligger en byggnad som är ett tydligt exempel på ett egnahemshus i Kramfors kommun.
flesta som bodde vid Brunne arbetade vid någon av Stående locklistpanel, brutet sadeltakt täkt med tegelpannor är typisk utformning. Huset ligger indraget från gatan med en stor
de stora arbetsplatserna i närheten, Brunne sågen,
förgårdsmark med uppvuxna träd och buskar.
Södra sågen eller Västra och Östra sågen, som alla
Bedömning
tre hörde till Kramfors AB samt Björnäs AB:s såg.
Lite längre bort låg massafabriken i Kramfors och
• Brunne är ett typiskt exempel på ett egnahemsFrånön.
område som växt fram i anslutning till en av
Bebyggelsen ligger i huvudsak längst med BrunnväÅdalens sågverksindustrier.
gen och upp längs sluttningen. Samtliga hus är i ett
• Brunne är ett för Kramfors välbevarat område
och ett halvt plan med förhöjda väggband. Stående
där egnahemsområdenas byggnadstradition och
locklist där ljusa färger dominerar gatubilden. Flera
struktur är lätt att uppleva.
av husen från 1930-talet har brutna sadeltak
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N

Särskilt värdefull byggnad
Särskilt värdefull kulturmiljö
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Tydliga karaktärsdrag
•

Organiskt planerat område som följer den befintliga terrängen.

•

Genom området löper den något slingrande
Brunnevägen och på var sida ligger byggnaderna placerade en bit in från gatan på varierande
avstånd. Bebyggelsen fortsätter upp på några
stickgator längs den västra sluttningen. I väster
skärmas området av ett skogsbeklätt berg.

•
•

Bebyggelsen karaktäriseras av små trähus vanligen i 1 1/2 våning.
På förgårdsmarken finns äldre fruktträd och
buskar som skärmas av från vägen med häck
eller staket.

•

Varierad villarkitektur från 1920-30-tal

•

Träpanel, enkelt spröjsade fönster, sadel- eller
brutna sadeltak tegeltäckta är tongivande arkitektoniska uttryck.

•

Utformningen vad gäller fasadutformning är
varierad, vilket är typiskt för dessa områden, då
de genom åren genomgått fasadändringar och
om- och tillbyggnader. Huvuddragen är dock
tydligt och skapar ett intryck av ett lite vildvuxet
område.
Villor längs med Brunnevägen.
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Råd & riktlinjer
•

Brunne egnahemsområden ska bevaras och
bebyggelsens karaktär värnas.

•

Byggnaders ursprungliga arkitektoniska uttryck
ska bevaras och vara vägledande vid om- och
tillbyggnader.

•

Tillbyggnader ska underordna sig ursprunglig
volym.

•

Minimera markarbeten i form av sprängning,
fyllning och schaktning.

•

Undvika tilläggsisolering och vid fasadändring
där fasaden senare fått plåtfasad bör byggnaden
åter få en träfasad.

•

Värna uppvuxna äldre fruktträd, buskar och
häckar.
Avstyckning av den öppna förgårdsmarken där
ny huvudbyggnad placeras framför ursprunglig byggnad mot gatan är inte lämpligt då detta
minskar de utpekade värdena.

•

•

Höga stödmurar ska undvikas.

•

Om ny bebyggelse ska läggas till i den befintliga
miljön ska den utgå från omgivande bebyggelse
vad gäller placering på tomten, utformning och
volymverkan.

•

För att bibehålla äldre uppvuxna träd, fruktträd
och annan grönska som stärker miljöns värde
ska dessa tas i beaktan vid planering och lovprövning.
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Bilderna visar två typiska egnahemshus i Brunne. Med stående listpanel och brutna sadeltak klädda i falsad plåt. På den övre
bilden syns även ett exempel på komplementbyggnad som var vanligt i anslutning till huvudbyggnaden.
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Bruket - Bruksmiljö
Beskrivning
Norr om staden på ett litet berg som skjuter ut i
Ångermanälven, ligger Bruket. Ett bostadsområde som idag huvudsakligen består av ett par äldre
byggnader från brukstiden och senare tillkommen
ny bostadsbebyggelse. Huvudsakligen består den
äldsta bebyggelsen av före detta arbetarkaserner,
ett kapell och en kontorsbyggnad. Avskilt nedanför
berget precis söder om ån ligger brukets före detta
herrgård. De stora sågbolagen i Ådalen höll sig med
stora jordbruk, och fortfarande finns det mindre
åkerarealer kvar mellan Brukets område och staden.
Vägarna kantas av björkalléer. I kramforsviken nedanför berget ligger industriområdet.
Ända sedan första hälften av 1700-talet har sågverk
drivits vid Sqvällsån. En person som bör nämnas
från tiden är Christoffer Kramm som var en av fyra
män som ingick i det bolaget som introducerade den
finbladiga sågen 1744 på platsen. Han kom också
senare att ge Kramfors sitt namn. 100 år senare
när grosshandlaren Kjellberg från Göteborg köpte
Kramforssågen 1848 lät han modernisera, en ny
ångsåg uppfördes och vid samma tid en ny herrgårdsbyggnad, som finns kvar än idag. Den första
sågen kallades för Lilla sågen, ännu en såg byggdes
1870 och fick då namnet Stora sågen. Dessa sågar
brann sedermera ned och ersattes då av Västra och
Östra sågen. År 1887 bildas Kramfors AB. Sågarna
var verksamma under en lång tid och hade ett stort
antal anställda. I bolagets regi uppfördes arbetarka254

Herrgården till bruket uppförd på 1800-talet. Foto WSP 2018

serner, kapell och handelsbod. De flesta som arbetade på sågen bodde i bolagets kaserner och bostäder
som tillhandahölls av bolaget. Kring sekelskiftet
1900 bodde 645 personer här. De flesta bodde i
små lägenheter om ett rum och kök ett mindre spisrum, det var låg standard och trångt för de boende.
Dock var utemiljön trivsam med natur och lek för
barnen.
Bolaget hade också jämte sågverket ett jordbruk
för mjölkproduktion och vid Näsvattnet fanns en

utgård för uppfödning av ungdjur. Vid 1900-talets
början styckade bolaget av mark till två olika egnahemsföreningar.
Vid början av 1900-talet utvidgas sågverksamheten
med en sulfitfabrik och framtiden tedde sig ljus med
Kramfors. Kramfors AB var ett storföretag med
en utpräglad lokal förankring. Ett nytt stort kontor
uppfördes 1918 som ännu finns kvar. 1929 brann
den Västra sågen ned och Östra sågen var i bruk
fram till 1969.
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Bedömning
•

Bruket är Kramfors äldsta sågverksmiljö med
bebyggelse från framför allt 1800-talet bevarade.

•

Bebyggelsen med bevarad herrgård, kontor,
jordbruksmark, arbetarbostäder och Kramfors
kapell ska fortsatt värnas och underhållas.

•

Trots att ny bebyggelse tillkommit är miljön
tydligt läsbar och lätt att uppleva.

Tydliga karaktärsdrag
•

Miljön ligger norr om staden uppe på ett litet
berg som skjuter ut i Ångermanälven. Idag bestående av ett bostadsområde som karaktäriseras
av den äldre bruksbebyggelsen i form av f.d.
arbetarkaserner, kapell och kontor som senare
kompletterats med ny bebyggelse på 1990-talet.

•

I avskildhet nedanför berget ligger den före
detta herrgården som blir ett tydligt inslag i landskapsrummet mot Industrivägen. Infartsvägen
till herrgården kantas av en björkallé, vilket är ett
tydligt inslag i hela miljön.

•

Karaktäristiskt för området är den rika vegetationen med stora gräsytor, uppvuxna träd
och björkalléer som följer de terränganpassade
slingrande gatorna.

•

Öster om herrgården finns en öppen yta som
är rester av tidigare åkermark. Åkermarken kan
berätta om det tidigare jordbruket som hörde till
bruket
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F d arbetarkasern, byggnaden blir väl synlig från Långbacken med den öppna ängsmarken som vetter ner från huset. Uppvuxna
träd bäddar in bebyggelsen.

•

Inbäddat i rik vegetation ligger kapellet i trä,
beläget i den nordvästra delen av områden. Från
älvstranden och Ådalsvägen norrifrån blir kyrkans torn synligt i landskapsrummet.

•

Nedanför berget mot Kramforsviken ligger
industribebyggelsen.
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Råd & riktlinjer
•

Bebyggelse kopplad till bruksmiljön i form av
herrgård, kontor, arbetarbostäder, villa och
kapell ska bevaras och underhållas med traditionella materialval.

•

Bevarad åker- och ängsmark i södra delen av
området bör bevaras och inte bebyggas. Där
marken är en rest av det tidigare jordbruket som
var kopplat till bruket.

•

Värna uppvuxna träd och alléer i området.

•

Senare tillkommen bebyggelse från 1990-talet
ska fortsatt vara färgsatt i falurött. Vid tillbyggnader bör det vara en sammanhållen gestaltning
av området.

•

Bevarade arbetarbostäder bör bevaras vad gäller
volym och utformning. Inga nya tillbyggnader
bör tillkomma.

•

Kapellet ska bevaras och underhållas och ingen
ny bebyggelse bör placeras i dess närhet, då kyrkans läge inbäddat i vegetation bör bestå.

•

Minimera stora hårdgjorda ytor i området då
detta minskar intrycket av en rik vegetation.

•

Herrgårdsmiljön med tillhörande byggnader,
park och allé bör bevaras i sin helhet.
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Kapellet som uppfördes 1895 vid Bruket. Byggnaden är i trä i nygotisk stil och är den enda nygotiska kyrkan i Ådalen.
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4. ORDLISTA & KÄLLOR

ORDLISTA
Kokhus		

Bostadshus med spis på fäbodvall eller i fiskeläge.

Bakar 		
Brädor, som är runda på ena sidan och sitter ytterst på
			stocken.

Kor			

Kyrka; rum kring högaltare.

Burspråk		
Utskjutande fasadparti försett med fönster, saknar förbin
			delse med marken.

Kransågad		

Sågad med en speciell typ av tvåmanssåg.

Korsbyggnad		
			

Korsbyggnad var ytterst vanlig i Ångermanland.
Den bö rjade bli vanlig i början av 1800-talet.

Laga skifte		
			
			
			
			

Salsbyggnaden liknar dubbelkorsbyggnaden men har 		
en mer utpräglad sal mitt på långsidan. Den har inte 		
främst samband med den folkliga traditionen 			
utan har utvecklats ur herrgårdens sexdelade plan. Se 		
hustyper och arkitektur i del-Landsbygden.

Lertegelpannor

Tegelpannor som bränts av lera.

Locklistpanel		

Panel där bottenbrädornas skarvar täcks av lister.

Lockpanel		

Panel där bottenbrädornas skarvar täcks av brädor.

Lunettfönster		

Halvmånformigt fönster.

Mansardtak		

Yttertak med brutet takfall.

Mittpost		

Stående stolpe, som delar fönstret på mitten.

Pannplåt		

Förzinkad takplåt. Mycket vanligt främst på uthus.

Parstuga		
			
			

Parstuga hade sin största utbredning i Norrland på 		
1600- och 1700-talet.
Se hustyper och arkitektur i del-Landsbygden.

Paviljong		

Fristående mindre byggnad i park (ofta lusthus).

Pelare			
			
			

Lodrätt stöd med rund, fyrkantig eller polygonal bas. 		
Kan vara fristående eller sammanbyggd med väggen 		
(jfr pilaster).

Absid 		

Kyrka; halvrund utbyggnad på koret.

Dubbelkorsbyggnad Vanlig bland allmogen först en bit in på 1800-talet. 		
			
Tidigare var det främst präster och ämbetsmän på landet
			
som bodde i dubbelkorsbyggnader.
Enkelstuga		
En mycket gammal och vanlig hustyp. Den äldsta kända
			
svenska enkelstugan är från 1400-talet. Under 1800-ta		
			
lets andra hälft var det mest torpare och födorådstagare
			
som bodde i sådana. På bondgården var de mycket vanliga
			
som bagarstuga osv. Se vidare under hustyper och aritek
			tur -Landsbygden.
Falsad plåt		
			

Plåttak. Rektangulära plåtar viks/falsas ihop i längder, 		
varpå dessa falsas ihop i takfallets riktning.

Foder			
Brädor som döljer skarvar mellan dörr- eller fönsterkarm
			och vägg.
Frontespis		
			

Ett ovanför taklisten uppskjutande, ofta gavelprytt parti,
som markerar mitten på byggnadens långfasad.

Fönsterbröstning

Parti mellan fönstrets underkant och golvet.		

Gesims		
			

Utskjutande horisontalt listverk på fasad, som 			
upptill avslutar en fasad eller fönster.

Knutlåda		

Inklädnad av knut på ett timrat hus.

Kofferdikapten

Kofferdi, av det holländska ordet för köpfärd
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Per-Albintorp		
Arbetarsmåbruk, som tillkom på 1930-talet. Till dem 		
			
hörde ett bostadshus om ca 40 kvm i bottenvåning och
			en mindre ladugård.

Slamfärg		
			

Färg med bindemedel av t ex stärkelseklister. Den mest
kända är falurödfärg.

Pergola		
Pelargång med ribbtak ofta övervuxet med slingerväx		
			ter.

Spritputs		

En puts med grov ballast.

Spröjs			

List som delar ett fönsterglas.

Stigport		

Äldre benämning på kyrkogårdsport.

Storskifte		
			

Förordning från 1767 om skifte av jord för att samla varje
hemman på så få ägostycken som möjligt.

Taktass		
			

Den del av taksparren, som sticker ut utanför ytterväggen
och bär det nedersta takfallet, ofta dekorativt utformade.

Takved		
			

Kluvet rundvirke, som håller fast den egentliga taktäckningen, näver.

Torpargrund		

Grund med kryputrymme mellan mark och bjälklag.

Utknut		

Utstående synlig knut på knuttimrat hus.

Utkragning		
			

Konstruktion där hela våningar eller byggnadsdelar (t ex
burspråk) skjuter ut över underliggande våning.

Valmat tak		
			
			
			

Yttertak som har takfall även mot huset gavelsidor. Huset
har alltså takfall på alla fyra sidor. Varianter är säteritak
som är ett valmat tak som är brutet av ett lågt vertikalt
parti. Se även mansardtak.

Pilaster		
			
			

Flat väggpelare, som till skillnad mot lisener, har bas 		
och kapitäl. Återfinns oftast vid husens hörn samt som
port- och fönsteromramningar.

Portik			

Öppen pelarhall oftast som förhall till en byggnad.

Revertering		

Putsad fasad på hus med trästomme.

Risalit			
			
			

Svagt utskjutande del av en byggnad. Här skiljer man
på hörn- och mittrisalit beroende på placering i bygg		
nadskroppen. Risaliten går genom husets hela höjd.

Rusticerande
hörnkedja		

Imiterar murare hörnmarkeringar i fasaden ( på trähus).

Sadeltak		
Yttertak där två obrutna takfall är förenade uppe i 		
			taknocken.
Salsbyggnad		
			
			
			
			

Salsbyggnaden liknar dubbelkorsbyggnaden men har 		
en mer utpräglad sal mitt på långsidan. Den har inte 		
främst samband med den folkliga traditionen 			
utan har utvecklats ur herrgårdens sexdelade plan. Se 		
hustyper och arkitektur i del-Landsbygden.

Sexknut		

Timmerbyggnad med sex knutar, se enkelstuga.

Vattbräda		
Horisontell, snedställd bräda som avslutar stående vägg
			panel mot grunden.
Vedtak			

Tak med takved, se takved.

Sinuskorrugerad plåt (Tak)plåt böjd i små mjuka vågor.

Vindskiva		

Bräda längs takkanten på gavel.

Skivfalsad plåt
			

Vitterkors		
Korsformad öppning med magisk innebörd i t ex timmer
			vägg.

SAMRÅDSVERSION

På tak. Rektangulära plåtar viks/falsas ihop i längder, 		
varpå dessa falsas ihop i takfallets riktning.

Åttaknut		

Timmerbyggnad med åtta knutar, se parstuga.
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Västernorrlands museum
Arkiv och samlingar. Tillgänglig på nätet:
https://vnmuseum.se/ (Hämtad 2019-01-20)
Trafikverket
Publikation 2015:159, Landskapskaraktärsanalys för Västernorrland, Delrapport inom projektet Landskap i långsiktig planering, Konsultgruppen Befaringsbyrån, 2015-11-01. Tillgänglig på trafikverkets hemsida. (Hämtad 201811-02)
Salsbyggnaden liknar dubbelkorsbyggnaden men har en mer utpräglad sal
mitt på långsidan. Den har inte främst samband med den folkliga traditionen
utan har utvecklats ur herrgårdens sexdelade plan. Se hustyper och arkitektur i
del-Landsbygden.

Publikation 2010_27, Regional Landskapsanalys med fördjupning gällande
landskapets tålighet för vindkraft, Ekologigruppen, Version 4.3, 2010-10-21- Tillgänglig på internet på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida.
Persson, P. 2014. Forntid i Västernorrlands län. En historik över arkeologiska
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Kramfors kommun har en mångfald av spännande kulturmiljöer som kan berätta om platsens
långa historia från inlandsisens tillbakagång när
de första människorna började befolka området
fram till idag. Ångermanälven och närheten till
havet och skogen har varit viktiga förutsättningar för Kramfors utveckling. Området har sedan
1800-talet framförallt präglats av industrier.
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SAMMANFATTNING
OCH SAMLAD BEDÖMNING
Enligt 6 kap. 11§ miljöbalken ska en miljöbedömning genomföras och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas för planer och program som
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Tematiska tillägg till
översiktsplaner förutsätts alltid innebära en risk för betydande
miljöpåverkan varför en miljöbedömning och MKB tas fram. Syftet med
miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planeringsprocessen för att
främja en hållbar utveckling. Med detta som bakgrund har en
miljöbedömning av Kramfors kommun kulturmiljöplan gjorts och beskrivits i
denna miljökonsekvensbeskrivning.
Syftet med kulturmiljöplanen är att ge förutsättningar för hur olika typer av
kulturmiljöer kan tas tillvara och utvecklas. Detta görs dels genom att
inventera kommunens kulturmiljöer, med tanke på förändringar i
förhållningssätt och lagstiftning, och dels genom att öka kunskapen om
kulturmiljöer samt utforska kulturmiljöernas potential som besöksmål och
livsmiljö. Planen är ett sammanställt kunskapsunderlag med föreslagna råd
och riktlinjer vilket är tänkt att underlätta vid avvägningar samt möjliggöra
prioriteringar vid olika planeringsskeden samt bygglovshandläggningar och
beslut.
Då kulturmiljöplanen är en plan av övergripande karaktär har
miljöbedömningen genomförts och MKB:n upprättats på en motsvarande
övergripande nivå. Det har inte varit möjligt att göra en kvantitativ eller
speciellt detaljerad bedömning på denna strategiska nivå. Därför har
miljöbedömningen i stort skett genom övergripande kvalitativa analyser
och resonemang.

Kulturmiljöplanen bedöms kunna ha betydande påverkan på, eller av,
följande aspekter, som har bedömts och beskrivits i denna
miljökonsekvensbeskrivning.
•
•
•
•
•

Landskap och kulturmiljö
Befolkning och människors hälsa
Naturmiljö
Mark
Klimatfaktorer

Den samlade bedömningen är att aspekterna landskap och kulturmiljö,
naturmiljö samt befolkning och människors hälsa har stor potential att
påverkas positivt av den föreslagna kulturmiljöplanen då det finns många
synergier i att bevara och värna kulturmiljöer som ofta sammanfaller med
värdefulla naturmiljöer och utpekade miljöer för rekreation och friluftsliv.
Miljöaspekten mark har bedömts i två separata kategorier – förorenade
områden och risk för skred och ras. Dessa har bedömts kunna ha en
mindre negativ påverkan på utpekade kulturmiljöer. Det föreligger en risk
för översvämningar i närhet eller anslutning till utpekade värdefulla
kulturmiljöer. Flertalet utpekade kulturmiljöer sammanfaller även med de
av länsstyrelsen utpekade potentiellt förorenade områden. I det fortsatta
planeringsarbetet kommer eventuella skadeförebyggande åtgärder behöva
utredas, omfattningen på möjliga konsekvenser beror på vilka åtgärder
som prioriteras och hur dessa utformas.

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
6.1

NIVÅAVGRÄNSNING

13

6.2

AVGRÄNSNING I TID

13

5

6.3

AVGRÄNSNING I RUM

13

SYFTET MED MKB

5

6.4

AVGRÄNSNING I SAK

13

PROCESS OCH DOKUMENT

5

1 INLEDNING

5

1.1

BAKGRUND

1.2
1.3

2 PLANER OCH GÄLLANDE BESTÄMMELSER

6

2.1

ÖVERSIKTSPLAN 2013

2.2

7 MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

15

7.1

LANDSKAP OCH KULTURMILJÖ

15

6

7.2

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

17

RIKSINTRESSEN

6

7.3

NATURMILJÖ

20

2.3

SKYDD ENLIGT MILJÖBALKEN

7

7.4

2.4

ÖVRIGA SKYDD OCH BESTÄMMELSER

9

3 METOD OCH BEDÖMNINGSGRUNDER
3.1

OSÄKERHETER I UNDERLAG OCH BEDÖMNING

10
12

4 PLANFÖRSLAGET

12

5 NOLLALTERNATIV

12

6 AVGRÄNSNING

12

7.5

MARK
7.4.1
Förorenade områden

22
22

7.4.2

24

Risk för skred och ras

KLIMATFAKTORER

26

8 PLANENS BIDRAG TILL MÅLUPPFYLLELSE

28

9 UPPFÖLJNING AV MILJÖPÅVERKAN

30

10 REFERENSER

31

4

1

INLEDNING

1.1

BAKGRUND

Kramfors kommun har år 2017 beslutat att ta fram en ny kulturmiljöplan
som ska ersätta kulturmiljövårdprogrammet från 1990. Kulturmiljöplanen är
ett strategiskt underlag som ska vara till stöd vid planering och beslut.
Kulturmiljöplanen är även ett kunskapsunderlag som tydliggör kulturmiljöns
egenskaper och dess kulturhistoriska värde.
Kommunens mål med kulturmiljöplanen är att bidra till engagemang kring
det gemensamma kulturarvet så att dessa miljöer lever vidare, används
och utvecklas. Kramfors kommun har gett WSP i uppdrag att upprätta en
kommunomfattande kulturmiljöplan.
I den kommunala planeringen ska hänsyn tas till såväl enskilda som
allmänna intressen. Kulturmiljön är ett stort allmänintresse och är därför en
avgörande förutsättning för hur kommunens olika delar kan och bör
utvecklas. För att skapa en förutsägbarhet och tydlighet i planeringen och
bygglovshandläggningen är det viktigt med tillgänglig kunskap om vilka
kulturhistoriska värden som kan hittas, var man kan förvänta sig hitta dem
och hur de skyddas av gällande lagstiftning. Därför är en kulturmiljöplan
som förtydligar kulturhistoriska värden en förutsättning för att undvika
onödiga fördröjningar i plan- och byggprocesser.

1.2

andra stycket). Miljöbedömningen ska fungera som stöd för, och ge
underlag till, arbetet med att hitta en lämplig utformning av planer som
berör kulturmiljön. Den ska vara pådrivande för ökad miljöhänsyn och göra
det möjligt att redan i planarbetet väga miljökonsekvenser mot andra
viktiga faktorer.
En miljöbedömning av kulturmiljöplanen krävs eftersom planen är ett
tematiskt tillägg till kommunens gällande översiktsplan (2013) och därmed
per automatik bedöms ha betydande miljöpåverkan.

1.3

PROCESS OCH DOKUMENT

En miljöbedömning är ett förfarande bestående av ett antal processteg
som bland annat omfattar behovsbedömning, avgränsning och samråd.
Inom ramen för en miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) upprättas. Eftersom beslutet om planarbetet togs innan 1 januari
2018 tillämpas övergångsbestämmelserna för miljöbalken och
miljöbedömningsförordningen. Det innebär att de äldre bestämmelser i
miljöbalken och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar används
vad gäller process, krav på miljökonsekvensbeskrivning och kungörelse.
Miljökonsekvensbeskrivningen har utarbetats av en fristående konsultgrupp och, om inget annat anges, är det konsultgruppen som står för de
värderingar och bedömningar som görs i dokumentet.

SYFTET MED MKB

När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett
program, som krävs i lag eller annan författning, ska myndigheten eller
kommunen enligt 6 kap. 11 § första stycket miljöbalken, göra en
miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Syftet med att genomföra en miljöbedömning är ”att integrera miljöaspekter
i planen så att en hållbar utveckling främjas” (miljöbalken 6 kap. 11 §,
5

2

PLANER OCH GÄLLANDE
BESTÄMMELSER

2.1

ÖVERSIKTSPLAN 2013

Kramfors kommuns översiktsplan syftar till att utveckla befintliga tätorter
och utvalda utvecklingsområden, med avseende på boende,
kommunikationer, näringsliv och hållbar utveckling. I kommunen finns cirka
10 000 helårsbostäder (2011), fördelade på 8 000 småhus och 2 000
lägenheter i flerbostadshus. Dessutom finns cirka 4 000 fritidshus. Sedan
översiktsplanens framställning 2013 har behovet av nya bostadsområden
inom kommunen ökat. Det byggs nya lägenheter i Kramfors stad och det
finns en efterfrågan på bostäder även i andra delar av kommunen.
Översiktsplanen fokuserar på följande sex områden:
•
•
•
•
•
•

Folkhälsa, trygghet och säkerhet
Demokrati
Miljömässig hållbarhet
Boendemiljö
Kommunikation
Arbetsmarknad

Översiktsplanens utgångspunkt för den fysiska planeringen är att
implementera en helhetssyn på människor och samhällets behov. Där den
ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen samspelar, skapas
förutsättningar för en hållbar utveckling. Särskilt vikt läggs på
•
•
•

barnens och ungdomars behov av goda livsmiljöer och
participation i demokratiska processer,
jämställdhet avseende makt och inflytande samt aspekter som
berör ekonomi, hemarbete och våld mot kvinnor,
folkhälsa som grund för ekonomiska utvecklingar samt

•

tillgänglighet för personer med funktionshinder.

I översiktsplanen förtydligas att kommunens historia från tiden efter
inlandsisen för 10 000 år sedan fram tills idag utgör en stor del av
kommunens identitet.

2.2

RIKSINTRESSEN

Riksintressen för kulturmiljövården (3 kap 6§ MB)
I Kramfors finns år 2018 11st utpekade riksintressen för kulturmiljövården
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bollsta bruk
Bönhamn
Gallsäter
Högbonden
Norrfällsviken
Norum
Pannsjön
Svanö
Värns-Sund-Fanön
Ytterlännäs gamla kyrka

Riksintresse Naturvård (3 kap 6§ MB)
Hela kommunens kuststräcka utgör riksintresse för naturvård, även
Ångermanälven med biflöden nedströms Sollefteå samt Svartnäsudden
omfattas av riksintresse för naturvården.
Riksintresse Obruten kust (4 kap 3§ MB)
Detta riksintresse sträcker sig en bit in över land från kuststräckan i
Kramfors kommun.
Riksintresse Jord- och skogsbruk (3 kap 5§ MB)
Ytan på jordbruksmarken i kommunen är cirka 8500 hektar, vilket
motsvarar ungefär fem procent (2007) av den totala landarealen för
Kramfors kommun. Den vanligaste användningen av åkerarealen (2007) är
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vall och grönfoder. I kommunen finns det ett antal områden där jordbruket
är mer påtagligt, några exempel är delar av Höga Kusten,
Ångermanälvens dalgång, Bjärtrå och Kyrkdal.
Arealen skogsmark i kommunen är cirka 117 000 hektar (2007), vilket
utgör cirka 70 procent av landarealen. Cirka 75 procent av skogsmarken är
familjeskogsbruk (fysiska personer, dödsbon med mera) och resten är
storskogsbruk (de stora skogsbolagen, kommunen, kyrkan med flera).
Storskogsbruk sker huvudsakligen i inlandet och vid kusten är
familjeskogsbruket dominerande.
Riksintresse Rennäring (3 kap 5§ MB)
En del av Styrnäs berörs av kärnområdet Näsåker som är en del av
Voernese (före detta Frostvikens norra) sameby och som har utpekats
som ett riksintresse för rennäringen.
Riksintresse Yrkesfiske (3 kap 5§ MB)
Kramfors kommun berörs av Bottenhavets fångstområde för lax och sik,
där Högbonden, Storön och Ångermanälven är av riksintresse för
yrkesfisket.
Riksintresse friluftsliv, rörligt friluftsliv (3 kap 6§ MB, 4 kap 2§MB)
År 2013–2014 gjordes en översyn av riksintresse friluftsliv enligt 3 kap 6§
MB. Översynen resulterade i förändring och låg i linje med
ställningstagandena i översiktsplan 2013. Hela Höga Kusten är inte längre
av riksintresse för friluftsliv utan har fokuserats till kärnområden,
exempelvis Vågsfjärden och Omneberget. Ytan i Ångermanälven har
minskats och ligger uppströms Sandslån.
Riksintresse kommunikationer (3 kap 8§ MB)
Vägarna E4, 90, 333, 786 och 796, Ådals- och Botniabanan samt Höga
Kusten Airport är av riksintresse. Även Farlederna 661A, 663 och 670 med
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tillhörande sjösäkerhetsanordningar vid kusten och i Ångermanälven är av
riksintresse.
Riksintresse Försvaret (3 kap 9§ MB)
Kramfors kommun berörs av Härnön R70 – ett skjutområde till havs, som
utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. I övrigt finns inga
riksintressen som kan redovisas öppet.

2.3

SKYDD ENLIGT MILJÖBALKEN

Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling som innebär att nu
levande och kommande generationer ska kunna bo och verka i en god och
hälsosam miljö.
Natur- och kulturreservat (7 kap 4§ samt 9§ MB)
I Kramfors kommun finns ett kulturreservat - Mariebergs
sågverkssamhälle.
Följande (34) naturreservat finns utpekade hos länsstyrelsen inom
Kramfors kommun. 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bråtan - artrikt Högakustenberg
Drickesmyrhöjden - naturskog väster Habborn
Döraberget - klassiskt sydväxtberg
Edsbodskogen - gammal fäbodskog med långskägg
Edskullen - gammal granskog på hög höjd
Finn - Stenbittjärnsbäcken - artrik bäckravin
Gnäggen - alkfåglarnas ö
Godgrubberget - gammelskog med långskägg
Habborsbergen - stort naturskogsområde
Habborskullarna - rikligt med långskägg
Halsviksravinen - frodig lövskogsravin med intressant flora
Herrestaberget - sydväxtberg med fjällväxter

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besok-och-upptack/naturreservat.html (2019-03-14)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hugstmyrhöjden - rik förekomst av laven långskägg
Högbonden - fyrplatsen på berget
Högklinten - milsvid utsikt över världsarvet Höga kusten
Högkälstoppen - gammelskogstopp med magnifik utsikt
Icktjärnsberget - tätortsnära naturskog och fäbodvall
Lidberget - gammelskog med långskägg
Långvattenhöjden - granskog med mycket död ved
Mjältön - landets högsta ö
Norrfällsviken - klapperfält och rösen
Nävertjärnsdalen - i långskäggets rike
Nävertjärnsskogen - långskäggskog i högt läge
Omneberget - artrikt sydväxtberg
Rotsidan - vidsträckta diabashällar
Skuleberget - välkänd profil för resande
Storsand - sandstränder och havsbad
Storön - dramatisk klippö med spännande geologi
Sundsjöhöjden - lavrik naturskog i högt läge
Svartnäsudden - naturskog med gammeltallar
Sör-Lappmyran - naturskog med rik långskäggförekomst
Villmyran - orkidéernas hemvist
Vändåtbäckenskogen - artrik naturskog
Älgberget - Björnberget - naturskog och ängsmark

Nationalpark (Skuleskogen) (7 kap 2–3§ MB)
Södra delen av Skuleskogens nationalpark ligger vid kommungränsen till
Örnsköldsvik kommun och är en av kustlandets återstående storskogar.
Natura 2000
Förutom Skuleskogens nationalpark finns nio Natura 2000-områden inom
Kramfors kommun. Av dessa ligger sju inom Höga kusten som även
omfattas av riksintresse för naturvård. Områdena är utpekade med
hänvisning till art- och habitatdirektivet men ett av områdena är även
utpekat med stöd av fågeldirektivet. (Sör-Lappmyran)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omneberget
Gnäggen
Svartnäsudden
Halsviksravinen
Sör-Lappmyran
Villmyran
Högbonden
Älgberget-Björnberget
Lidängen

Biotopskydd (7 kap 11§ MB)
Biotopskydd finns i två former, vilka båda skyddar biotoper på grund av
sina särskilda egenskaper som livsmiljöer. Den ena formen omfattar
biotoper med ett generellt skydd i hela landet. Följande omfattas av
biotopskydd:
•
•
•
•
•
•

Allé
Källa med omgivande våtmark i jordbrukslandskap
Odlingsröse i jordbruksmark
Pilevall
Småvatten och våtmark i jorbrukslandskap
Åkerholme

Den andra formen omfattar enskilda biotoper som särskilt beslutats av
länsstyrelsen, kommun eller Skogsstyrelsen och utgör då ett
biotopskyddsområde. I Kramfors kommun finns 34 biotopskyddsområden.
Strandskyddsområden (7 kap 13–18§ MB)
För vattenområdena Norasundet-Sursundet, Vågsfjärden, Norafjärden,
Gaviksfjärden och Omnefjärden samt Barstaön med omgivande öar,
Sörleviken samt för Rävsötjärnen och Kindborgstjärnen gäller
strandskyddsbestämmelser. I Kramfors kommun har strandskyddet
utvidgats till 200 meter längs delar av Höga Kusten.
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Kramfors kommun har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen i form av en
LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) på utställning.
Tillägget ska möjliggöra områden där LIS kan utgöra skäl till att upphäva
strandskyddet eller ge dispens. Enligt miljöbalken kapitel sju får inte
bestämmelserna om LIS-områden tillämpas i kust- eller skärgårdsområdet
från Klockestrand till Skataudden vid Näskefjärden.
Vattenskyddsområden (7 kap 21–22§ MB)
Tre ytvattentäkter (Bålsjön, Bussjön och Sjöbysjön) har skydd genom
bestämmelser i lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö.

2.4

ÖVRIGA SKYDD OCH BESTÄMMELSER

Kulturmiljölagen
I Kramfors finns åtta stycken byggnadsminnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Babelsberg (Babelsberg 5)
Barsta fiskekapell (Barsta 1:57)
Fd. Missionskyrkan, Nyadal (Hornön 2:14)
Korsbyggnaden i Kungsgården (Kungsgården 19:2)
Wästerlunds konditori (Lunde 2:27)
Korsbyggnaden i Skoved (Skoved 3:11)
Korsbyggnad i Salum (Ullånger-Salum 3:2)
Rundlogen i Viätt (Viätt 1:1)

Förordning om statliga byggnadsminnen
I Kramfors finns två stycken statliga byggnadsminnen:
•
•

Högbondens fyrplats (Högboden 1:2)
Sandöbron (Sandön 2:2)

Världsarv
I Kramfors är Höga kusten utpekat som ett världsarv. Området Höga
kusten är en av de platser i världen som har isostatisk landhöjning till följd
av inlandsisens försvinnande. Området är ett ‘typexempel’ för forskning

kring isostasi och utgör den plats där fenomenet först upptäcktes och
studerades.
Plan och bygglagen och Boverkets föreskrifter för särskilt värdefull
bebyggelse (BFS 2011:6)
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planarbete och frågor gällande
bygglov. Lagen ställer krav på fastighetsägaren att underhålla sin fastighet
och att visa varsamhet och hänsyn till värdefulla kulturvärden på platsen.
Dessa krav är bland annat varsamhetskravet, som gäller för all bebyggelse
alltid, samt förvanskningsförbudet för särskilt värdefull bebyggelse och
bebyggelseområden. PBL:s behandlar även kriterier för att bestämmer om
en byggnad eller ett bebyggelseområde är särskilt värdefullt, när åtgärder i
en kulturmiljö är bygglovsbefriade eller anmälningspliktiga samt hur
kulturmiljön ska hanteras i detaljplaner.
Enligt plan- och bygglagen har kommunen ett särskilt ansvar vid
planläggning och frågor om lov i särskilt värdefulla miljöer. Det är
kommunens ansvar att det allmänna intresset bevakas och prioriteras och
frågan om kulturmiljö måste testas i alla ärenden enligt plan- och
bygglagen. Kommunen har även ett uttalat ansvar att skydda de särskilt
värdefulla kulturmiljöerna vid planläggning.
En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8
kap. 13 § PBL antingen för att den har sådana värden i sig eller för att den
utgör en väsentlig del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. I begreppet
särskilt värdefull byggnad ligger att byggnaden särskilt väl ska belysa ett
visst förhållande eller i sitt sammanhang har få motsvarigheter som kan
belysa samma förhållande.
I boverkets föreskrifter preciseras kriterier som kännetecknar särskilt
värdefull bebyggelse eller bebyggelseområden. Kriterierna gäller
exempelvis tydliggörande av samhällsförhållanden, samhällsutveckling,
källa till kunskap, konstnärliga synpunkter eller lokala sammanhang.
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Landskapsbildskydd
Inom områden som omfattas av landskapsbildsskydd krävs tillstånd och
dispens från länsstyrelsen för att få utföra vissa åtgärder. Det finns
särskilda föreskrifter för varje område som har ett sådant skydd.
Angränsande till Skuleskogens nationalpark finns det ett stort område med
skydd för landskapsbilden, som delvis överlappar med en utpekat värdefull
kulturmiljö som även omfattas av riksintresse för kulturmiljövård.

3

METOD OCH
BEDÖMNINGSGRUNDER

Konsekvenserna av planen beskrivs utifrån idag kända fakta. Om inget
annat anges används nuläget som grund för de jämförelser som görs i
miljökonsekvensbeskrivningen. För att beskriva och värdera de
förändringar som planen medför för olika miljökvaliteter används olika
juridiska, eller på annat sätt vedertagna, mål, riktlinjer och regelverk.
Kulturmiljöplanen syftar till att bevara och värna olika kulturmiljöer. För att
bedöma planens påverkan har ett angreppssätt använts som syftar till att
ringa in både vilka effekter planen får på olika miljöaspekter men också om
de värden som pekas ut i planen riskerar att påverkas negativ eller positivt
av att de sammanfaller med dessa. Till exempel bedöms planen påverka
miljöaspekten Kulturmiljö och Landskapsbild se den bruna pilen i Figur 1.
Effekten av planens påverkan på aspekten är förmodligen positiv, eftersom
värden bevaras och värnas. Andra miljöaspekter kan påverkas av (gul pil)
eller påverka (grön pil) de utpekade kulturhistoriska värdena. Vid
miljökonsekvensbedömning används just detta sätt för att analysera
påverkan, effekt och konsekvens samt måluppfyllelsen av
kulturmiljöplanen.
2

Figur 1. Diagram över kulturmiljöplanens påverkan och effekt på miljöaspekter och
resulterande och konsekvenser.

Följande mål, riktlinjer och regelverk utgör bedömningsgrunder.
De nationella och regionala miljökvalitetsmålen
Riksdagen har beslutat att det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik
är att till nästa generation lämna över ett samhälle där landets stora
miljöproblem är lösta (generationsmålet). För att uppnå detta har 16
miljökvalitetsmål antagits. Målen beskriver den miljömässiga dimensionen
av politiken för en hållbar utveckling och anger det tillstånd i miljön som det
samlade miljöarbetet ska leda till senast år 2020 (år 2050 för klimatmålet).
De regionala och kommunala miljömålen är samma som de nu gällande
nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar. Nationella
(befintliga och kommande) etappmål som beslutas av regeringen, antas
automatiskt som regionala etappmål för Västernorrlands län2.

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/stat-och-kommun/miljo/miljomal.html
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Av de 16 miljökvalitetsmålen bedöms följande vara av särskild relevans för
denna miljöbedömning:
•
•
•
•

God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Giftfri miljö
Begränsad klimatpåverkan

Nationella folkhälsomål
Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhällsenliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Ansvaret för folkhälsoarbetet är fördelat mellan olika sektorer och nivåer i
samhället och utgår från elva målområden. Målområdena grupperar de
faktorer i människors livsvillkor och vanor som har störst betydelse för
hälsan. Dels faktorer som är kopplade till människors livsvillkor och dels
faktorer knutna till människors levnadsvanor och livsstil. Av de elva
övergripande målområdena är fem relevanta att beakta i den fysiska
samhällsplaneringen.
•
•
•
•
•

Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomisk och social trygghet
Trygga och goda uppväxtvillkor
Sunda och säkra miljöer och produkter
Ökad fysisk aktivitet

Riksintresse Kulturmiljö
Sverige har cirka 1700 riksintressen för kulturmiljövården, vilka bedöms
vara av nationellt intresse. Syftet med dessa utpekade kulturmiljöer är att
de ska representera en bred och samlad bild av historien. I miljöbalken
anges att riksintressen ska skyddas från påtaglig skada. Det är de värden
som legat till grund för utpekandet som ska skyddas från påtaglig skada.
En åtgärd som berör ett riksintresse måste därmed utformas så att den
inte medför påtaglig skada på riksintresset för att vara tillåtlig.

Kulturmiljölagen
Kulturmiljölagen (KML) konstaterar att det är en nationell angelägenhet att
skydda och vårda kulturmiljön och ansvaret delas mellan såväl
myndigheter och enskilda personer, som är skyldiga att visa hänsyn och
aktsamhet mot kulturmiljön. Lagen innehåller bland annat bestämmelser
för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga
byggnadsminnen och vissa kulturföremål.
Förordning om statliga byggnadsminnen
I Sverige är många byggnader, parker, trädgårdar, andra anläggningar
eller bebyggelseområden förklarade som statliga byggnadsminnen. Dessa
förvaltas av flera olika myndigheter och tillsynsansvaret ligger hos
Riksantikvarieämbetet. I förordningen om statliga byggnadsminnen finns
bestämmelser om de statliga byggnadsminnena. En byggnad som tillhör
staten får förklaras som statligt byggnadsminne om den har ett synnerligen
högt kulturhistoriskt värde eller ingår i ett bebyggelseområde med ett
synnerligen högt kulturhistoriskt värde.
Världsarv
Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om
människan eller jordens historia. Det är UNESCO:s världsarvskommitté
som beslutar om vad som ska bli ett Världsarv. I dag finns drygt 1 000
objekt fördelade på 160 länder upptagna på världsarvslistan, varav 15
världsarv finns i Sverige. Världsarven i Sverige har olika ägare och
förvaltare. Förvaltningen sker i enlighet med gällande lagstiftning för
fysiska miljöer, främst Plan- och bygglagen, miljöbalken och
kulturminneslagen. Det finns ingen specifik lagstiftning för världsarven.
Världsarven ska skyddas och vårdas kontinuerligt, där dessa ska brukas
och förvaltas så dess kvaliteter och grund för deras kvalificering finns kvar
och bevaras.
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3.1

OSÄKERHETER I UNDERLAG OCH
BEDÖMNING

Miljökonsekvensbeskrivningar är alltid förknippade med osäkerheter. Det
finns dels genuina osäkerheter i alla antaganden om framtiden och dels
finns det osäkerheter förknippade med analytisk kvalitet och kunskapsläge,
så kallade hävbara osäkerheter.
Osäkerheter ligger exempelvis i att de underlag och källor som använts för
miljöbedömningen kan vara behäftade med olika brister. Prognoser och
beräkningar kan exempelvis vara missvisande på grund av felaktiga
antaganden, felaktiga ingångsvärden eller begränsningar och brister i
bakomliggande modeller. Arten och omfattningen av osäkerheter framgår
heller inte alltid av källrapporterna.

4

PLANFÖRSLAGET

Kulturmiljöplanen är ett tematiskt tillägg till Kramfors kommuns
översiktsplan (2013). Planen vänder sig främst till kommunens tjänstemän,
fastighetsägare och exploatörer, men även till en bredare allmänhet.
Planen är ett sammanställt kunskapsunderlag vilket är tänkt att underlätta
avvägningar samt möjliggöra prioriteringar vid olika planeringsskeden samt
bygglovshandläggningar och beslut.
Syftet med kulturmiljöplanen är att ge förutsättningar för hur olika typer av
kulturmiljöer kan tas tillvara och utvecklas. Detta görs dels genom att
inventera kommunens kulturmiljöer, med tanke på förändringar i
förhållningssätt och lagstiftning, och dels genom att öka kunskapen om
kulturmiljöer samt utforska kulturmiljöernas potential som besöksmål och
livsmiljö.

I Figur 2 nedan visas utpekade särskilt värdefulla kulturmiljöer i Kramfors
kommun som miljökonsekvensbeskrivningen kommer att fokusera på i
bedömningen.

5

NOLLALTERNATIV

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av miljöns
sannolika utveckling om kulturmiljöplanen inte genomförs; det så kallade
nollalternativet. Nollalternativet innebär att den föreslagna
kulturmiljöplanen inte genomförs och att översiktsplanen 2013 med
kulturmiljöprogrammet från 1990 är gällande.
Bedömning av miljöpåverkan för nollalternativet kan läsas i
miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande översiktsplan 2013.

6

AVGRÄNSNING

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de uppgifter som är rimliga
med hänsyn till
•
•
•
•

bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
allmänhetens intresse och
att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av
andra planer och program eller i tillståndsprövningen av
verksamheter eller åtgärder.

Innan en kommun bestämmer omfattningen av, och detaljeringsgraden för
en miljökonsekvensbeskrivning ska kommunen samråda med den eller de
kommuner och länsstyrelser som berörs av planen (6 kap. 13 §
miljöbalken). Ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen hölls den 12
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mars 2019. Avgränsningarna presenterade nedan diskuterades under
samrådet.

6.1

NIVÅAVGRÄNSNING

Miljökonsekvensbeskrivningens detaljeringsgrad har anpassats till
översiktsplanens övergripande karaktär. Det betyder att planens
miljöpåverkan beskrivs relativt översiktligt och inte går ner på enskilda
detaljer och objekt. För aspekterna landskap och kulturmiljö, naturmiljö,
rekreation och friluftsliv, förorenad mark samt översvämningsrisk har det
dock varit motiverat att göra mer ingående analyser och bedömningar
eftersom frågan om en ny kulturmiljöplan är förenlig med dessa aspekter
och är central i det fortsatta kulturmiljöarbetet i samband med
översiktsplanen.

6.2

AVGRÄNSNING I TID

Varken översiktsplanen eller kulturmiljöplanen har något horisontår.
Bedömningarna i denna MKB görs med hänsyn till miljöeffekterna på kort,
medellång och lång sikt.

6.3

AVGRÄNSNING I RUM

Miljökonsekvensbeskrivningens rumsliga avgränsning utgörs av gränsen
för kulturmiljöplanen, som är samma som Kramfors kommungräns. En
bedömning är gjord att påverkan utanför Kramfors kommun med avseende
på kulturmiljöplanen inte är sannolik.

6.4

AVGRÄNSNING I SAK

En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera och värdera den
betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma avseende ”biologisk
mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft,
klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och
kulturlämningar och annat kulturarv” samt det inbördes förhållandet mellan
dessa miljöaspekter (6 kap. 12§ p.6 (SFS 1998:808)).
Följande aspekter kan potentiellt komma att påverkas av kulturmiljöplanen
eller påverkar planen (positivt eller negativt) och ingår i miljöbedömningen:
•
•
•
•
•

Landskap och kulturmiljö (forn- och kulturlämningar och annat
kulturarv, bebyggelse)
Befolkning och människors hälsa (rekreation, friluftsliv,
besöksnäring)
Naturmiljö (djur- och växtliv, biologisk mångfald)
Mark (markföroreningar, risk för skred och ras)
Klimatfaktorer (översvämningsrisk)

Följande aspekter bedöms inte påverka kulturmiljöplanen och planen
bedöms heller inte påverka dessa aspekter. Aspekterna tas därför inte
med i miljöbedömningen:
•
•
•
•

Vatten
Luft
Buller
Materiella tillgångar
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Figur 2. Planförslagets karta visar indelningen av landskapet samt särskilt värdefulla kulturmiljöer i Kramfors kommun.
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7

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

7.1

LANDSKAP OCH KULTURMILJÖ

Förutsättningar
Enligt Landskapskonventionen definieras landskap som ”ett område
sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av
påverkan och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”.
Landskapsbilden påverkas av landskapets karaktär, identitet och visuella
kvalitet som i sin tur är ett resultat av landskapets naturgeografi,
kulturhistoria och pågående processer. Förståelsen för landskapsbildens
känslighet bidrar till bättre förutsättningar att bevara landskapets karaktär
vid exploatering. Samspelet mellan natur- och kulturmiljöer utgör en
förutsättning för hur landskapet har formats men också för hur det kommer
att bestå och utvecklas.
En fornlämning är enligt kulturmiljölagen en lämning efter människors
verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk
och som är varaktigt övergiven. En byggnad som har ett synnerligen högt
kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett
synnerligen högt kulturhistoriskt värde kan skyddas som byggnadsminne.
Det kan gälla såväl bostadshus som industrianläggningar, parker och
broar. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har
stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och
att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet.
Kulturarv – avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar,
föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter,
traditioner, namnskick, kunskaper etc.) för mänsklig påverkan. Fyra typer
av landskap kan noteras i Kramfors kommun. De representeras av
älvdalslandskap, dalgångslandskap, storkuperat mosaiklandskap vid Höga
kusten och skogskuperat bergkullelandskap. Inom dessa landskapstyper
finns ett flertal fornlämningar och övriga förhistoriska lämningar, kulturarv

och värdefull bebyggelse vilka i sin tur ger möjligheten att avläsa
kommunens historiska djup. Demografiska förändringar i kommunen har
även effekt på diverse processer som återspeglas delvis i sättet och i
vilken utsträckning kulturmiljön skyddas, bevaras samt vårdas idag.
Upplevelsen av landskapsbilden och kulturmiljöer kan i stor utsträckning
påverkas av inslag av natur och grönska (se avsnitt 7.3. Naturmiljö
Effekter och konsekvenser
Kulturmiljöplanen visar och förtydligar kommunens kulturhistoriska värden
och arv i tydlig koppling till de olika karaktärerna i landskapet. Genom att få
bred och djup kunskap om kulturmiljöernas värden och känsligheter,
skapas goda förutsättningar ett bevarande av dessa värden.
Kulturmiljöplanen beskriver Kramfors särart och identitet utifrån
kulturmiljöer och kulturarv med utgångspunkt i de historiska skeendena.
Kunskap tillgängliggörs om vilka kulturhistoriska värden som kan hittas, var
man kan förvänta sig hitta dem, hur de skyddas av gällande lagstiftning
och hur de kan bevaras för framtiden.
Vissa utpekade värden i kulturmiljöplanen sammanfaller med skyddet för
landskapsbild och är även utpekade områden för riksintresse
kulturmiljövård. Den synergistiska effekten mellan dessa skydd kan
komma att påverkas negativt om skyddet för landskapsbild upphävs, vilket
är föreslaget i översiktsplan 2013. Risken bedöms som liten eftersom
området ändå har ett starkt skydd. Förutsatt att planens tydliga råd,
riktlinjer och rekommendationer beaktas vid fortsatt planering, bedöms
möjligheterna för en vidare utveckling av kommunens kulturhistoriska
värden och miljöer som mycket goda.
Kulturmiljöplanen bedöms ha en stor positiv effekt på skydd och
bevarande av befintliga kulturhistoriska värden inom kommunen.
Rekommendationer
Om skyddet för landskapsbild hävs bör eventuell påverkan på de utpekade
kulturmiljövärdena samt påverkan på riksintresset utredas så att dessa inte
riskerar att skadas.
15

Figur 3. Landskap och kulturmiljöer. (Länsstyrelsen, 2019)
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7.2

BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA

Förutsättningar
Året 2013 levde 20 000 människor i Kramfors kommun på en yta av cirka
1700 kvadratkilometer. En stor utmaning är de demografiska förändringar
med en kontinuerlig befolkningsminskning och ett markant underskott av
invånare i åldern 20–40 år. Genom Ådals- och Botniabanans tillkomst år
2011 finns det nu en ökad regional tillgänglighet till bland annat
arbetsmarknader, service och rekreation och Kramfors kommun har blivit
ett regionalt alternativ för boende och företagande.
Jämställdhet och jämlikhet
Miljöaspekten befolkning behandlar den sociala dimensionen av
miljöbegreppet. Det går inte att se befolkning som ett enhetligt begrepp
utan det måste förstås som en sammansättning av olika grupper med olika
behov. En förändring påverkar grupper olika, en kan gynnas medan en
annan missgynnas. Historia och kulturarv kan även aktivt användas för att
ena människor, där likheter kan belysas och förståelse för vår och andra
kulturer kan skapas. Kulturarvet kan likväl användas för att skilja på
människor, skapa och ge grupper av människor ett arv och därigenom
kanske en egenskap.
Rekreation och friluftsliv
Begreppet rekreation definieras som natur- och friluftsrelaterade aktiviteter
och upplevelser samt andra avkopplande aktiviteter som främjar
återhämtande av krafter. Även passiva eller observerande interaktioner
såsom estetiska natur- och kulturupplevelser främjar välmående och kan
vara en källa till inspiration och konst. Därmed har rekreativa kulturmiljöer
positiva effekter på människors välbefinnande och hälsa och av betydelse
för boende, besöksnäring och turism. (Naturvårdsverket, 2015).
Kramfors kommun har goda förutsättningar för ett rikt och varierat utbud
året runt av såväl rekreation som friluftsliv. Naturen är omväxlande och ger
möjlighet till bland annat båtliv, jakt och fiske, klättring och vandring.
Utbudet av sevärdheter och utflyktsmål samt kulturlivet bidrar ytterligare

rekreations- och friluftsmöjligheterna. I närhet eller i anslutning till
tätorterna finns bland annat idrotts- och fritidsanläggningar, elljusspår,
vandrings- och skoterleder, skidspår och skidbackar. Särskilt värdefulla
besöksmål är Ådalens industrilandskap, Skuleskogens nationalpark och
världskulturarvet Höga Kusten.
En avgörande faktor för utvecklingen av turism är en väl utbyggd och
fungerande infrastruktur. I dagsläget finns det ett måttligt utbud av hotell
och campingplatser i kommunen. EU projektet ”Besöksnäring i Höga
kusten – en resa i tid och rum” ska bidra till att utveckla regionen genom
ekonomiskt stöd och kunskapsfördjupningar.
I Kramfors kommun finns det ett stort område som är ett utpekat
riksintresse för friluftsliv samt utpekade områden för utveckling av turism
och rekreation (se Figur 5). Inom dessa områden finns även ett flertal
särskilt värdefulla kulturmiljöer.
Effekter och konsekvenser
Kramfors kulturmiljöplan definierar tydligt jämställdhets- och
jämlikhetsperspektivet som en grundförutsättning för hållbar
kulturmiljövård. Behovet att integrera olika gruppers roll i kulturhistorien
tydliggörs. Kulturmiljöplanen anses även som ett levande dokument som
ska utvecklas vidare i dialog med Kramfors befolkning. Eftersom planen
bygger på befintliga material och det äldre kulturvårdsprogrammet från
1990 bedöms medborgardialogen som ett viktigt verktyg i den
demokratiska processen. Detta bedöms kunna bidra till en positiv
utveckling i samband med befolkningens kulturella identitet samt ge
ytterligare stöd i fortsatt jämställdhets- och jämlikhetsarbete.
Kulturmiljöplanen bidrar till uppfyllelse av det nationella folkhälsomålet
Delaktighet och inflytande i samhället.
I samband med framtagandet av Kramfors kulturmiljöplan pågår ett projekt
för kommunens besöksnäring – En resa i tid och rum. Kulturmiljöplanen
anses bidrar till projektet genom att öka kunskap och engagemang för
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kommunens kulturmiljö hos invånare samt lyfta värdefulla kulturmiljöer
med potential som besöksmål och livsmiljö.
Kulturmiljöplanen anses bidra positivt till kommunens mål att främja
rekreation och besöksnäring genom att tillgängliggöra kunskap och
möjliggöra engagemang hos kommunens befolkning. Detta kan leda till ett
ökat interess att skydda och bevara samt utveckla och tillgängliggöra
kulturmiljöer för rekreativa syfte och som besöksmål. Detta kan i sin tur
leda till en effekt där möjligheten för investeringar i kulturvården ökar se
Figur 4. Skapande av målpunkter för rekreation och friluftsliv är inte den
enda förutsättningen för en ökning av besökare. Utvecklingen av
kulturmiljövård är dock en betydande faktor.
Kulturmiljöplanen bedöms bidra till uppfyllelse av de nationella
folkhälsomålen Ekonomisk och social trygghet samt Ökad fysisk aktivitet.
Sammantaget bedöms kulturmiljöplanen bidra till positiva konsekvenser för
befolkning och människors hälsa.
Rekommendationer
Inga ytterligare råd och riktlinjer anges här utöver de som anges i
kulturmiljöplanen.

Figur 4. Diagrammet visar effekterna av kulturmiljöplanen på rekreation, hälsa och
besöksnäring. Positiva återkopplingsmekanismer kan leda till långfristiga förändringar i form
av en ökad kunskap, större engagemang och bättre investeringsmöjligheter.
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Figur 5. Riksintressen friluftsliv samt turism och rekreation. (Länsstyrelsen, 2019)

19

7.3

NATURMILJÖ

Förutsättningar
Naturmiljöns värden utgörs dels av sammanhängande naturområden och
dels av enskilda växt- och djurarter. Skyddet och vården av naturmiljöer är
en förutsättning för att kunna bevara den biologiska mångfalden och i
förlängningen allt biologiskt liv. Biologisk mångfald avser
variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive
från bland annat land-baserade, marina och andra akvatiska ekosystem
och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar
mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.
Naturen i Kramfors kommun är omväxlande och bildar en avgörande del
av landskapens karaktär. Höga Kusten har en starkt kuperad topografi och
landhöjningen är åtta millimeter per år. Ångermanälven är landets tredje
största älv och omgiven av ett mosaikartat odlingslandskap. Biflöden som
Strinneån, Loån och Kramforsån är viktiga lekområden för havsöring, harr
och sik. I de västliga och nordliga delarna av kommunen finns
skogsområden och berg som har höga naturvärden med bland annat den
rödlistade och sällsynta långskägglaven. I skogarna finns vattendrag med
utter och flodpärlmussla. En annan naturtyp som är typisk för kommunen
är brandpräglad skog. Flera områden är skyddade enligt miljöbalken och
även klassade som riksintresse för naturvård och/eller Natura 2000 samt
naturreservat. Det finns även en nationalpark, flera naturreservat, djur- och
växtskyddsområden, biotopskyddsområden och strandskyddsområden
som delvis överlappar med utpekade värdefulla kulturmiljöer.
Biologiskt kulturarv
Kunskaperna om hur människans nyttjande och brukande i kulturmiljön har
samspelat med den biologiska miljön bidrar till att utforma den skötsel som
bäst bevarar och utvecklar ett områdes innehåll av historia och behåller
dess biologiska mångfald. Skötsel och bevarande av biologisk mångfald
knuten till människopåverkade naturtyper i jordbrukslandskapet kallas för
biologiskt kulturarv (RAÄ, 2019). Stora delar av de utpekade värdefulla
kulturmiljöerna i Kramfors kommun är nära sammankopplade med

naturmiljöer som har biologiskt kulturarv och är skyddade enligt lag, till
exempel Världsarvet Höga kusten (Figur 6).
I norra delen av kommunen finns det ett område som är ett utpekat
riksintresse för rennäring. Även om det råder oklarheter om i vilken omfattning arealen används som vinterbetesmark i dagsläget, så har renskötseln bidragit att forma även dessa landskap och skapa biologiskt
kulturarv. Dagens renskötsel upplever stora kumulativa effekter på grund
av ökande markanvändningar och klimatförändringar i Sápmi (Kløcker
Larsen et al., 2016) som ökar sannolikheten att marken kommer fortsätta
att användas i framtiden.
Effekter och konsekvenser
Kulturmiljöplanen tydliggör sambanden mellan särskild värdefulla kulturoch naturmiljöer samt landskap. Planen beskriver de synergistiska
effekterna som uppstår där båda miljötyperna samverkar för att skapa
stora positiva effekter, som exempelvis stora upplevelsevärden eller
särskilda karaktärsdrag. Under avsnittet råd och riktlinjer för varje
landskapskaraktär rekommenderas bland annat att hänsyn ska tas till
omgivande landskapsbild i form av skötsel och bevarande av biologiskt
kulturarv. Vissa utpekade värden i kulturmiljöplanen sammanfaller med
Nordingrå naturreservat. Den synergistiska effekten och dess utpekade
värden kan komma att påverkas negativt om naturreservatet upphävs,
vilket är föreslaget i översiktsplan 2013. Kulturmiljöplanen bedöms att ha
en stor positiv effekt på skyddade djur- och växtarter samt biologisk
mångfald i övrigt – särskilt när planens tydliga råd, riktlinjer och
rekommendationer beaktas vid fortsatt planering. Detta eftersom
naturmiljöernas och kulturmiljöernas olika skydd skapar synergistiska
effekter och goda förutsättningar för en positiv utveckling av det biologiska
kulturarvet tillsammans med kulturarvet.
Rekommendationer
Inga ytterligare råd och riktlinjer anges här utöver de som anges i
kulturmiljöplanen.
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Figur 6. Naturmiljö. (Länsstyrelsen, 2019)
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7.4

MARK

Aspekten mark bedöms i två separata kategorier – förorenade områden
samt risk för skred och ras.

7.4.1

Förorenade områden

Förutsättningar
Markföroreningar kan uppstå genom att en verksamhet på en plats eller
angränsande områden hanterat kemikalier ovarsamt, till exempel genom
spill eller läckage. Föroreningar kan även komma till en plats med tillförda
massor. Ansvaret för utredning och efterbehandling av förorenad mark
återfinns huvudsakligen i 2, 9,10 och 26 kap. miljöbalken. Enligt
huvudregeln i miljöbalken är det verksamhetsutövaren som är ansvarig för
avhjälpande av föroreningar. Verksamhetsutövaren är den som bedriver,
har bedrivit verksamhet eller på något sätt vidtagit en åtgärd som har
bidragit till föroreningen. Som verksamhetsutövare räknas även den som
skapar förutsättningar för att föroreningar från ett område sprids,
exempelvis en entreprenör som schaktar eller gräver i ett förorenat
område.
Kramfors kommun har många förorenade områden på grund av sin
industrihistoria. Sågverk har belastat marken med dioxin. Restprodukter
från massabruk, kisaska, innehåller höga halter av metaller och har även
används som utfyllnadsmaterial i exempelvis vägar. Det finns även
områden som har förorenats av till exempel bensinstationer, kommunala
deponier och andra verksamheter. År 2012 identifierades tio områden med
högsta riskklass och 18 områden med näst högsta riskklass enligt MIFO
(Metod för Inventering av Förorenade Områden). Undersökningar visade
på höga föroreningsnivåer vid Mariebergs före detta sågverk, Köja sågverk
samt vid fiberbankarna utanför Hallstanäs och Svanö. Kramfors kommun
har tidigare sanerat olika områden och saneringsarbetet och ansökningar

för detta fortsätter. Exempelvis har Marieberg sanerats sedan dess. Även
på Svanö som idag är rekreationsområde har saneringar genomförts.
Effekter och konsekvenser
Särskilt värdefulla kulturmiljöer inom Kramfors kommun som finns på
samma plats som potentiell förorenade områden (Figur 7) är till största
delen kopplat till industrimiljöer längs med Ångermanälven. Även vissa
särskilt värdefulla landsbygdsområden finns på eller i omedelbar närhet till
potentiellt förorenade områden, som exempelvis norr om Lesjön och
Bönhamn. Dessa områden är även av riksintresse för kulturmiljövården.
Det finns en risk att enskilda objekt och områden utpekade med höga
kulturhistoriska värden förvanskas eller förstörs vid sanering av förorenad
mar om inte särskilda försiktighetsmått tas.
Rekommendationer
Utöver de råd och riktlinjer som nämns i kulturmiljöplanen gäller följande
rekommendationer där det även finns potentiellt förorenade markområden:
•

•

•

Eventuella markarbeten inom misstänkt förorenade områden
innebär att miljötekniska markundersökningar blir nödvändiga. I fall
av en projektering bör föroreningssituationen studeras i större
detalj för att närmare kunna bestämma behov och omfattning av
fortsatt arbete.
Inför en byggnation ska ett kontrollprogram upprättas för projektet
där det bland annat framgår hur hantering av jordmassor ska ske. I
programmet bör det framgå hur fortsatt arbete med provtagning,
analyser och klassificering ska genomföras.
Särskilda försiktighets- och skyddsåtgärder ska vidtas vid sanering
av markföroreningar angränsande utpekade miljöer i
kulturmiljöplanen.
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Figur 7. Potentiell förorenade markområden. (Länsstyrelsen, 2019)
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7.4.2

Risk för skred och ras

Förutsättningar
Skred och ras kan uppstå både av naturliga skäl och på grund av
människans påverkan på naturen. Ofta handlar det om en kombination av
flera faktorer. Störst risk för skred och ras är det i jordslänter som
innehåller jordlager med låg hållfasthet och i bergslänter med svagheter i
berggrunden. (MSB, 2019).
Skred inträffar genom att brott uppstår längs en glidyta i jorden. Jordlagren
ovanför glidytan påverkas dels av pådrivande krafter, dels av mothållande.
Före skredet är dessa krafter i jämvikt. (MSB, 2019).
Året 2007 genomfördes en geoteknisk utredning av risk för ras och skred
inom kommunen (Elvin Lena, Müller Rasmus, 2007). Jordlagren i
dalgångar intill Ångermanälven består i Kramfors kommun ofta av 7–15
meter lösa sediment i form av sand, silt och sandig/siltig lera. Sedimenten
underlagras av morän som bitvis även förekommer i markytan. De lösa
sedimenten är mycket erosionskänsliga, antingen av älvarna och dess
biflöden eller av grundvattenflöden. Älvslänterna är oftast långsträckta men
branta slänter förekommer. Risken för ras eller skred och erosion kan öka
till följd av yttre påverkan som schaktning, vattenreglering och
skogsavverkning.
Kramfors kommun har starkt kuperad terräng och i dalgångarna närmast
Ångermanälven och kusten finns djupa lager lera. Där finns risk för ras och
skred. Erosion förekommer både längs vattendragen och vid kusten. Den
kuperade terrängen gör dock att de områden som kan drabbas av
översvämning blir ganska små. Havsvattenståndet kommer att öka globalt,
vilket innebär att även vattennivån i Östersjön stiger. Enligt framtagna
prognoser kommer den ökande vattennivån för norra Norrlandskusten
enligt SMHI att minst kompenseras av landhöjningen (Översiktsplan,
2013).

Effekter och konsekvenser
Nästan alla värdefulla kulturmiljöer i Kramfors kommun befinner sig i
områden där det potentiellt finns risk för skred och ras i olika omfattningar
(Figur 8). Risken för skred och ras avtar med ökande distans till
Ångermanälven och kustområden.
Det finns en risk att enskilda objekt och områden utpekade med höga
kulturmiljöhistoriska värden förvanskas eller förstörs på grund av skred och
eller ras.
Rekommendationer
Utöver de råd och riktlinjer som nämns i kulturmiljöplanen med hänsyn till
kulturmiljöer gäller följande rekommendationer där det potentiellt finns risk
för skred och ras:
•
•
•
•

•

•

Förändring av markens naturliga geometri genom schaktning och
fyllning av massor bör undvikas.
Belastning med byggnader och upplag bör undvikas.
Åtgärder, exempelvis skogsavverkning, som kan leda till en
förändring av grundvattennivåer och ytvattenflöden bör undvikas.
Eventuella markarbeten inom områden där det finns risk för skred
och ras innebär att geotekniska markundersökningar blir
nödvändiga.
Valet av förebyggande åtgärd är beroende av problemets art.
Åtgärden måste väljas med hänsyn till förhållandena i den aktuella
slänten, tillgängligt utrymme och ekonomi.
Särskilda skyddsåtgärder bör övervägas för att säkra utpekade
objekt med höga kulturhistoriska värden när dessa sammanfaller
med områden där det finns risk för skred och ras. Dessa områden
kan med fördel pekas ut i samband med revidering av
översiktsplanen.
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Figur 8. Risk för skred och ras. (Länsstyrelsen, 2019)
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7.5

KLIMATFAKTORER

Förutsättningar
Temperaturen i Västernorrlands län beräknas öka med drygt 3 grader
enligt RCP4.5 och uppemot 6 grader enligt RCP8.5 till slutet av seklet.
Vegetationsperiodens längd ökar med ca 1–2 månader beroende på
scenario och antalet varma dagar blir fler.
Årsmedelnederbörden bedöms öka med 20–30 %. Nederbörden ökar mest
vintertid, RCP8.5 visar på en 50% ökning i länet. Den kraftiga nederbörden
ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med ca 20%. För länet ses
en ökning av årstillrinningen med uppemot 15% vid mitten av seklet.
Ökningen fortsätter mot slutet av seklet och är störst i den norra delen av
länet. Tillrinning med återkomsttid 10 år respektive 100 år ser ut att minska
i de västliga delarna av länet men i kustområdena ser den ut att öka. För
vattendragen i Västernorrland kvarstår årstidsförloppet men
vårflödestoppen kommer tidigare och i medeltal är flödet lägre då. Under
hösten och vintern blir flödena högre. Enligt klimatscenarierna minskar
snötäcket generellt i länet. Antalet dagar med låg markfuktighet ökar i
framtiden, från 10 dagar till 25–40 dagar mot slutet av seklet beroende på
scenario. (Nylén Linda, 2015) (SMHI, 2019).
Effekter och konsekvenser
Risken för översvämningar på grund av havsnivåhöjningar bedöms inte ha
någon betydelse för särskilt värdefulla kulturmiljöer i Kramfors
kustområden.
Översvämningar längs Ångermanälven vid ett 100-årsflöde anses som
liten sett till utbredning (Figur 9). Risken för påtaglig skada på kulturmiljöer
längs älven bedöms som stor. Detta eftersom vissa av kulturmiljöerna är
utpekade som riksintresse för kulturmiljövård samt övriga är av särskilt
höga värden och därmed känsliga i fall att det sker en skada. Delar av
Sandslån och Bollstabruk samt enskilda byggnader i omedelbar närhet till
älvens stränder riskerar att drabbas vid ett 100-årsflöde. Höga vattenstånd

i sjöar, åar, diken etc. kan medföra inströmning i fastigheter genom till
exempel ledningssystem för avlopp och dagvatten.
Ovanstående gäller även för risk vid dammbrott uppströms
Ångermanälven.
Höga vattenstånd i sjöar, åar, diken etc. kan medföra inströmning i
fastigheter genom till exempel ledningssystem för avlopp och dagvatten.
Att klimatsäkra befintliga kulturmiljöer och byggnader är av stor betydelse
för att minska risker för översvämningar.
Rekommendationer
Utöver de råd och riktlinjer som nämns i kulturmiljöplanen med hänsyn till
kulturmiljöer gäller följande rekommendationer där det finns risk för
översvämningar:
•

•

•

Permanenta eller tillfälliga vallbyggnationer kan vara nödvändiga.
Tillfälliga barriärer, som sandsäcksinvallning eller jordvallar kan
antingen komplettera eller ersätta permanenta vallar. Val av metod
och teknisk lösning beror främst på förväntad vattennivå och
grundläggningsförhållanden.
Det finns flera tillvägagångssätt för att förhindra isproppar och
minska konsekvenserna vid islossning. Åtgärderna kan inriktas på
vattendraget, isen eller på att skydda skadeobjekten och kan vara
dels av permanent karaktär, dels sådana att de måste upprepas
för varje säsong.
Särskilda skyddsåtgärder bör övervägas för att säkra utpekade
objekt med höga kulturhistoriska värden när dessa sammanfaller
med områden där det finns risk för översvämning. Dessa områden
kan med fördel pekas ut i samband med revidering av
översiktsplanen.
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Figur 9. Översvämningsrisk längs Ångermanälven vid 100årsflöden. (Länsstyrelsen, 2019)
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8

PLANENS BIDRAG TILL
MÅLUPPFYLLELSE

En MKB ska enligt miljöbalken innehålla ”en beskrivning av hur relevanta
miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen eller
programmet”. Planförslagets och nollalternativets påverkan på de
nationella miljökvalitetsmålen har bedömts och redovisas i tabellform
nedan. Bedömningen ska främst ses som en riktningsanalys som
redovisar om de olika alternativen bidrar till eller motverkar uppfyllelse av
miljömålen.

Nedanstående symboler har använts för att beskriva nuläget.

Nuläget, det vill säga måluppfyllelsen idag, redovisas som referenspunkt
mot vilken riktningsangivelserna för de olika alternativen kan jämföras.
Nuläget motsvaras av den bedömning för Västernorrlands län av de
nationella miljömålen som gjordes år 2018 (Länsstyrelsen, 2018). Endast
de miljökvalitetsmål som bedömts kunna påverkas betydande av
kulturmiljöplanen har tagits med.

Det är inte möjligt att nå målet till 2020
med idag beslutade eller planerade
styrmedel

Målet nås med i dag beslutade styrmedel
och med åtgärder genomförda före 2020.
Målet är nära att nås. Det finns i dag
planerade styrmedel som beslutas före
2020.

Nedanstående symboler har använts för att beskriva kulturmiljöplanens
bidrag till måluppfyllelse.
KMP bedöms bidra till måluppfyllelse.

KMP bedöms varken bidra till att uppfylla
eller motverka målet.

KMP bedöms motverka måluppfyllelse.

Oklar om KMP bidrar eller motverkar
målet.
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Tabell 1. Sammanställning av kulturmiljöplanens bidrag till uppfyllelse av de relevanta nationella miljömålen.

Miljökvalitetsmål

Nuläge/Nollalte
rnativ

Riktning i
dagsläget
(2018)

Kulturmiljöplanen bidrar till måluppfyllelse genom att ge en ökad
kunskap om kulturmiljöer i kommunen. Planen ger vidare råd och
riktlinjer om hur kulturmiljöer ska värnas och skyddas för att bevara och
säkerställa en hållbar utveckling vid fortsatt planering samt beslut kring
bygglov.

God bebyggd miljö

Kulturmiljöplanen bedöms inte förändra situationen för målet.

Giftfri miljö

Kulturmiljöplanen bedöms kunna bidra till måluppfyllelse då den ger råd
och riktlinjer till att vidare värna och bevara värdefulla natur- och
kulturmiljöer samt biologiskt kulturarv.

Ett rikt växt- och djurliv

Begränsad klimatpåverkan

Kulturmiljöplan

Ej bedömt på
regional nivå

Ej bedömt på
regional nivå

Kulturmiljöplanen bedöms inte förändra situationen för målet.
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9

UPPFÖLJNING AV
MILJÖPÅVERKAN

Enligt miljöbalken 6 kap. 11§ ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla
en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och
övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av
planen eller programmet medför. Såväl den förutsedda som den
oförutsedda betydande miljöpåverkan ska följas upp. Med tanke på de
värden som kulturmiljöplanen berör bör en uppföljning av påverkan på
natur- och kulturmiljö, rekreation och friluftsliv samt eventuell
översvämningsrisk göras. Vid en framtida revidering av den gällande
översiktsplanen bör kulturmiljöplanen integreras. Biologiskt kulturarv
rekommenderas att inkluderas antingen i översiktsplanen eller
kulturmiljöplanen för att minimera risken för skada på områden utpekade
som riksintresse för rennäring.
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