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Bakgrund 
Metsä Tissue AB planerar utöka produktionen av mjukpapper 
och avser därför hos Mark- och miljödomstolen ansöka om nytt 
tillstånd för befintligt pappersbruk på fastigheten Gärdet 4:2 
samt del av Katrinefors 1:1 i Mariestad.

Med utgångspunkt i att bolagets planerade utbyggnad bl.a. 
innefattar en ny lagerbyggnad om ca 40 meter byggnadshöjd 
har kommunen gjort bedömningen att gällande planer behöver 
ändras för att planerad bebyggelse ska kunna komma till.

Vid samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län har myn-
digheten framfört att den planerade bebyggelsen behöver be-
skriva eventuell påverkan på riksintresse kulturmiljö med Ma-
riestads Domkyrka.

Kulturmiljöutredningens syfte och metoder
Denna rapport bedömer påverkan, effekter och konsekvenser 
för riksintresse för kulturmiljövården, Mariestad [R17]. Analys 
och bedömning sker med hjälp av fotomontage. 

Som grund har det tagits fram en kartläggning av stadens be-
byggelsestrukturer. De strukturer som har betydelse för riksin-
tresset och kan upplevas i respektive sikbild har varit utgångs-
punkt för konsekvensbedömningen.

Metoderna i rapporten bygger på Riksantikvarieämbetets 
handbok för kulturmiljövårdens riksintressen.

ÖVERBLICK
BAKGRUND OCH SYFTE MED UPPDRAGET
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Tänkt plats för ny 
byggnad

Siktbild 2 från norr och Skeberga. Ny byggnad illustrerad som en grå volym.

Siktbild 1 från söder och väg 26. Ny byggnad illustrerad med transparens eftersom trädrader och mer samlad grönska delvis eller helt 
täcker för den nya byggnaden. Av ortofotot till vänster framgår vilken grönska som ligger framför i siktbilden.

Siktbild 2

Siktbild 1
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FÖRUTSÄTTNINGAR
RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ

Riksintresse
I Sverige finns ca 1700 områden som är av riksintresse för 
kulturmiljövården.

Riksintresseområdena ska tillsammans avspegla hela landets 
historia och kan t.ex. vara förhistoriska gravfält, jordbruks-
byar, förortsområden från 1900-talet eller ett industriom-
råde. De utpekade riksintressena ska hanteras i kommunens 
översiktsplanering, i dialog med länsstyrelsen. En kommun 
ska i sin översiktsplan redogöra för hur riksintressena ska 
tillgodoses.

Riksintressena regleras sedan 1998 av miljöbalken då natur-
resurslagen lyftes in i denna balk. Hanteringen av ett riksin-
tresseområde regleras i 3 kap. 6 §:

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur-
värden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet 
ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada natur- eller kulturmiljön. Riksintressen skall skyddas 
mot påtaglig skada.

Påtaglig skada kan uppstå om:

-En åtgärd mer än obetydligt skadar något eller några av de 
värden som utgör grunden för riksintresset.

-Den negativa inverkan blir så stor att området i något avse-
ende förlorar sitt värde som riksintresse.

I bedömningen av vad som är påtaglig skada utgås från om-
rådets läsbarhet. Det vill säga hur väl miljön fortsättningsvis 
kommer att karaktäriseras av eller återspegla det riksintres-
santa sammanhang som ligger till grund för utpekandet. I 
denna bedömning utgås från påverkan på miljön som helhet 
samt påverkan på enskilda objekt som har betydelse för riks-
intressets läsbarhet.

I Riksantikvarieämbetets handbok för kulturmiljövårdens 
riksintressen lyfts fyra frågor i bedömningen av påtaglig 
skada:

• Vad försvinner och vad tillkommer?

• Är påverkan visuell eller funktionell?

• Är påverkan direkt eller indirekt?

• Är påverkan tillfällig eller bestående?

Riksintresset Mariestad [R 17]
Motivering: 

Förvaltningsstad med välbevarad trädstadsbebyggelse som 
speglar hertig Karls stadsgrundningspolitik och strävanden 
inom kyrkans och handelns områden, 1600-talets stadsreg-
leringsambitioner samt det sena 1800-talets stadsbyggande 
och den välbevarade trästadsbebyggelsen. 

Uttryck för riksintresset: 

Domkyrkan och de oregelbundna kvarteren norr om denna 
från 1500-talsstaden. Den i övrigt rätvinkliga rutnätsplanen 
som tillkom vid regleringen 1693. Småskalig träbebyggelse 
med välbevarade bakgårdar från främst 1700- och 1800-ta-
len. Stadspartier som uttrycker det sena 1800-talets espla-
nadstadsideal, med sluten stenhusbebyggelse uppförd kring 
sekelskiftet 1900. 

Residensstadens institutionsbyggnader med bl a residenset 
– d.v.s. kungsgården Marieholm som utgör stadens ursprung 
- och fängelset.

Bebyggelsestrukturer som omfattas av 
riksintressets avgränsning
En kartläggning av bebyggelsestrukturer i staden visar att 
riksintressets avgränsning omfattar Gamla staden, Marie-
holm, Järnvägsområdet, Gamla hamnen och en del av Tidan. 
Detta ger en fingervisning om vilka fysiska uttryck som ska 
ingå i bedömningen av påverkan.

0 300 600150 m

RAA_Riksintresse_Kulturmiljovard_MB3kap6

Infartsvägar med historisk grund

Bebyggelsestrukturer
Gamla staden och stadskärnan

Marieholm

Gamla hamnen och Karlsholme

Nya staden, trädgårdsstad

Järnvägsområdet

Pappersbruket

Tidan

Villastad

Slättbygd vid Tidan

1900-talets andra hälft

Koloniområde

Industri och verksamhetsområde

Utkantsområde med blandad karaktär

Småbåtshamnen

0 300 600150 m

RAA_Riksintresse_Kulturmiljovard_MB3kap6

Infartsvägar med historisk grund

Bebyggelsestrukturer
Gamla staden och stadskärnan

Marieholm

Gamla hamnen och Karlsholme

Nya staden, trädgårdsstad

Järnvägsområdet

Pappersbruket

Tidan

Villastad

Slättbygd vid Tidan

1900-talets andra hälft

Koloniområde

Industri och verksamhetsområde

Utkantsområde med blandad karaktär

Småbåtshamnen

0 300 600150 m

Illustration som visar vilka bebyggelsestrukturer som ligger inom område av riksintresse - Gamla 
staden, Marieholm, Järnvägsområdet, Gamla hamnen och Tidan. Därigenom ges en bild av vilka 
egenskaper och samband som omfattas av anspråket. Källa: Lantmäteriet Geodatasamverkan.
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Vy från vattensidan mot staden och Mariestads Domkyrka år 1904. Källa: Digitaltmuseum.se
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KULTURHISTORISKA SAMMANHANG
BEBYGGELSESTRUKTURERS BAKGRUND

Gamla staden och stadskärnan
Stad grundad 1583. Handels- och köpstad i ett strate-
giskt läge vid Vänern och Tidans utlopp. Domkyrkosä-
te för häraderna Värmland, Vadsbo och Valle - dom-
kyrka uppförd 1593-1625, en av få renässanskyrkor i 
Sverige.

1693 skedde en brand som ödelade all bebyggelse 
förutom kyrkan och några hus norr om kyrkan. En-
ligt stadsplan från 1700 lades staden ut i ett rutnät. 
Staden växer under 1700-talet till Västsveriges näst 
största stad efter Lidköping.

I slutet av 1800-talet sker den andra omfattande 
stadsbranden. Återuppbyggandet av nerbrunna kvar-
ter sker med nya material och metoder, stenhus istäl-
let för trähus. Esplanaden anläggs som en brandgata 
mellan Gamla torget och och Kungsgatan. 

Bebyggelsen har bibehållit en karaktär från 1700- och 
1800-talen i form av en låg träbebyggelse i det som 
idag kallas ”Gamla stan”. Den 82 meter höga kyrkan 
dominerar stadsbilden.

Marieholm
Staden grundades vid sätesgården Tunaholm, och fick 
namnet Marieholm. Blev 1660 säte för landshövding-
en i Skaraborgs län. Symbol för Mariestad som resi-
densstad.

I mitten av 1700-talet flyttades länshäktet från Lidkö-
ping till Marieholm. 

Hamnområdet och Karlsholme
Handelsstaden expanderade under 1700-talet. Där Ti-
dan möter Vänern växte hamnområdet fram. Impor-
ten av varor från Ostindiska kompaniet var då en av 
de viktigaste verksamheterna.

På det tidiga 1800-talet anlades Trollhätte kanal och 
Göta kanal vilket innebar en fortsatt utveckling för 
den hamnanknutna handeln.

Vid järnvägens tillkomst år 1874 leddes spåret vidare från 
stationen till hamnen.

Hamnområdet ligger kvar på sin ursprungliga plats, men in-
dustriverksamheten har ersatts av en småbåtshamn.

I anslutning till hamnområdet ligger parkområdet Karls-
holme. Från slutet av 1700-talet ett rekreationsområde, men 
från 1928 använd som Folkets park. 

Tidan
Tidans vatten gav förutsättningarna för framväxten av fler-
talet kvarnar och pappersbruket Katrinefors under 1700-ta-
let. 

Flera olika bebyggelsestrukturer möts vid vattendraget och 
avspeglar olika tidsperioder och skeenden i stadens historia.

Pappersbruket
Katrinefors pappersbruk anlades på 1760-talet vid Harin-
narsmedsströmmen. Pappersbruket tillverkade post-, skriv- 
och omslagspapper. 

Katrinefors hade en stor expansion decennierna kring sekel-
skiftet 1900. En ny sulfitfabrik färdigställdes 1915. Samtidigt 
genomfördes ombyggnader av pappersbruket och ångcen-
tralen. Denna förnelseperiod präglade anläggningens bebyg-
gelse under första halvan av 1900-talet. 

I slutet av 1940-talet skedde två bränder som enligt uppgift 
förstörde en stor del av fabriksområdet och dess byggna-
der. Genom en snabb återuppbyggnad i form av en helt ny 
modern anläggning var verksamheten igång igen. Förutom 
några få äldre byggnader avspeglar fabriksområdet särskilt 
1940-talet till 2000-talet.

Pappersbruket ligger fortfarande kvar och ger historisk kon-
tinuitet. 

Järnvägsområdet
Järnvägen mellan Mariestad och Moholm (station på Väs-
tra Stambanan) invigdes år 1874. Därigenom fick staden och 

hamnen förbindelse med stamnätet. Järnvägen mellan Ma-
riestad och Kinnekulle, med stopp i Skara, invigdes 1889 och 
skapade en regional knutpunkt för tågtrafiken i Mariestad.

Nya staden, trädgårdsstad
Industrialiseringen under andra halvan av 1800-talet driver 
på inflyttningen till staden. Befolkningsökningarna innebär 
att nya områden måste tillkomma utanför den gamla stads-
kärnan. ”Den nya staden” anläggs på sydöstra sidan mel-
lan järnvägen och Tidan. Den äldre delen av den nya staden 
kännetecknas av påkostade palatsliknande villor med om-
givande trädgårdar. Under 1900-talets första decennier blir 
villabebyggelsen mindre påkostad och mer regelmässig i ut-
förandet, dock fortfarande med stora trädgårdar.  

Villastad 1930-framåt
Staden fortsatte att byggas ut mot sydöst och blir nu en ut-
präglad villastad. De äldre villorna från perioden är belägna 
längs infartsvägarna. Inåt i kvarteren blir bebyggelsen yngre 
- främst uppförda under efterkrigstiden. Tomterna tycks då 
bli mindre samtidigt som villorna blir större ytmässigt. Be-
byggelsematerial i området är en blandning av trä och tegel. 

Slättbygd vid Tidan
Slättbygden kring Tidan är sedan mer än 100 år tillbaka helt 
uppodlad. Ett fullåkerslandskap möte industri- och verk-
samhetsområdena i stadens södra delar. Längre tillbaka har 
det varit ängsmarker som en del av stadens södra inägomark 
(källa Västarvet). 

1900-talets andra hälft
Odlingslandskapet väster om Tidan, omfattande Marieholms 
historiska marker söderut till och med Leverstad, togs i an-
språk för den växande stadsbebyggelsen först under andra 
halvan av 1900-talet. Då tillkom bostadsområdet Gärdet. 
Den norra delen av området uppfördes uppskattningsvis un-
der första halvan av 1950-talet och den södra delen under 
1950-talets andra hälft/1960-talets början.
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Karta över bebyggelsestrukturer 
och infartsvägar till staden med 
historisk förankring.

Infartsvägar med historisk grund

Bebyggelsestrukturer
Gamla staden och stadskärnan

Marieholm

Gamla hamnen och Karlsholme

Nya staden, trädgårdsstad

Järnvägsområdet

Pappersbruket

Tidan

Villastad

Slättbygd vid Tidan

1900-talets andra hälft

Koloniområde

Industri och verksamhetsområde

Utkantsområde med blandad karaktär

Småbåtshamnen

0 1 000 2 000500 m

Koloniområde
Koloniområdet Västeräng tillkommit efter 1950-talet.

Industri- och verksamhetsområde
Industri- och verksamhetsområden, dels vid järnvägsom-
rådet med delvis mer småskalig äldre bebyggelse, dels i ett 
storskaligt stråk väster om Tidan. 

Utkantsområde med blandad karaktär
Området omfattar historiskt ett agrart landskap där en stor 
del av marken tillhört gården Sund. Övriga brukningsenhe-
ter var småjordbruk vilket enstaka kvarvarande rödfärgade 
små hus i landskapet avspeglar.  

I södra delen av området, söder om Marieforsleden, ligger 
verksamhetsområdet Västeräng.

Blandningen av industrier och äldre agrara strukturer samt 
den glesa bebyggelsen ger en utkantskaraktär.

Småbåtshamnen
Senaste förändringen av hamnen har skett under andra 
halvan av 1900-talet. Hamnens industriella prägel och an-
vändning har då ersatts av en mer rekreationell prägel med 
en småbåtshamn. 
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SIKTBILD 1 FRÅN SÖDER, VÄG 26
BESKRIVNING AV BEBYGGELSESTRUKTURER OCH VÄRDEN SYNLIGA FRÅN VYPUNKTEN

0 1 000 2 000500 m

Från vypunkten - värden och motive-
ringar kopplat till riksintresset
- Av riksintressets värdebärande bebyggelsestrukturer syns 
enbart kyrkan från vypunkten. Domkyrkans synlighet är 
värdefull genom att den signalerar stadens ursprungliga roll 
som superindentia och från 1600-talet som residensstad. De 
visuella sambanden visar på kyrkans och statens makt över  
staden och omlandet.

- Då denna del av väg 26 ungefär sammanfaller med den 
gamla infartsvägen är anblicken av kyrkan från denna punkt 
historiskt grundad och av värde för riksintresset.  

- Genom kopplingen till den medeltida sätesgården Tuna-
holm markerar kyrkan också en strategiskt viktig punkt i 
landskapet med medeltida grund.

Från vypunkten - övriga noteringar
Övriga bebyggelsstrukturer

- Övriga bebyggelsestrukturer som präglar landskapsrum-
met är Slättbygden vid Tidan och framförallt industri- och 
verksamhetsområden. Dessa bebyggelsestrukturer utgör 
inget grundläggande värde för riksintresset. 

Kyrkan en del av siluetten i bakgrunden (visuellt)

- Kyrkans byggnadsmaterial eller detaljer kan inte skönjas 
på detta långa avstånd. Härigenom upplevs kyrkan som en 
del av bakgrunden/siluetten, dock som en mycket markant 
uppstickande del av denna.

- Som komplement till bakgrunden/siluetten är industrier-
nas skorstenar som från detta perspektiv har ungefär sam-
ma upplevda höjd som kyrkan. De är dock betydligt smalare 
och även avfärgade i ljusa kulörer vilket gör att de i högre 
grad upplevs som att de ”smälter in” i himlen/horisonten.

Industrierna i den direkta förgrunden (fysiskt)

- Industri- och verksamhetsbebyggelsen ligger i förgrunden 
och har därmed till skillnad mot kyrkan en upplevd fysisk 
närhet i landskapsrummet, och är därigenom mer präglande. 

Tänkt plats för ny 
byggnad

- Industri- och verksamhetsbebyggelsen döljer landskapets 
topografi liksom det döljer stadsbebyggelsen i gamla stads-
kärnan.

Sammantagen bedömning av värde
- Landskapsrummet präglas främst av bebyggelsestrukturer 
som saknar värde för riksintresset (odlingslandskap, indu-
stri- och verksamhetsområden). Kyrkan upplevs mer som 
en del av bakgrunden. Kyrkans värde för riksintresset från 
denna plats är därför främst kopplat till kyrkans fortsatta 
synlighet.

- Följdaktligen är karaktär och utformning hos omgivande 
bebyggelsestrukturer runt omkring kyrkan sekundära för 
riksintresset, så länge inte kyrkans synlighet eller dominans 
påtagligt påverkas.

Noteringar om alternativa vypunkter
- Kyrkan är återkommande synlig från flera punkter längs 
väg 26 på väg in mot staden (se markeringar på kartan). Kyr-
kans synlighet är därmed inte beroende av en enskild punkt.

- Någon bedömning av alternativa vypunkter har inte gjorts.
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Kyrkan

Siktbild från söder

Alternativ vypunkt 1, längre söderut på väg 26 Alternativ vypunkt 2, längre norrut på väg 26

Kyrkan

Kyrkan
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Bedömning av påverkan, effekter och 
konsekvenser
Förutsättningar för bedömningen

- Nytt höglager på 40 meters höjd och 170 meters bredd som 
en del av en ny storskalig anläggning. 

- Övriga byggnadsdelar i nya anläggningen är såpass låga att 
de inte kommer synas i detta landskapsrum.

Grad av påverkan

Kyrkans visuella dominans

- De nya byggnaderna har en höjd som konkurrerar med kyr-
kan, dock kommer spiran fortsatt vara klart högst. De nya 
byggnaderna täcker inte för kyrkan så att dess synlighet på-
verkas (gäller även från andra punkter längs väg 26). 

- Ny byggnad döljs bakom befintliga trädrader och industri-
byggnader.

- Visuell påverkan bedöms som liten eller måttlig.

Historisk bebyggelsestruktur

- De nya byggnaderna bygger på den storskaliga industrika-
raktären. Denna karaktär är dock redan idag en stor kon-
kurrent till kyrkan från denna vypunkt (gäller även från 
andra punkter längs väg 26). 

- Påverkan på historisk bebyggelsestruktur bedöms som li-
ten.

Graden av påverkan på kyrkans visuella dominans och den histo-
riska bebyggelsestrukturen bedöms som liten till måttlig.

Identifiering och värdering av effekter

Kyrkans visuella dominans

- Identifiering: Påverkan bedöms innebära att riksintressan-
ta värden försvagas. Detta motiveras av att värdena påverkas 
negativt, dock inte i så stor utsträckning att de försvinner/
förvanskas. Kyrkan kommer fortsatt vara synlig.

- Värdering: Kyrkans synlighet i siluetten kommer inte att 
påverkas. Negativa effekter kommer dock att uppkomma 

genom att byggnadernas höjd och horisontella avtryck kon-
kurrerar med kyrkans dominans i siluetten. Industrikarak-
tären är dock redan dominerande i landskapsrummet. För-
svagningen bedöms därför vara liten till måttlig.

Historisk bebyggelsestruktur

- Identifiering och värdering: Vyn präglas främst av bebyg-
gelsestrukturer  som saknar värde för riksintresset. Därmed 
bedöms effekten vara neutral.

Negativa effekter bedöms sammantaget som små.

Konsekvenser utifrån siktbilden

- Negativa konsekvenser bedöms som små. 

Utifrån bedömningen av denna siktbild är det inte troligt att 
åtgärden

• mer än obetydligt skadar något eller några av de värden 
som utgör grunden för riksintresset

• att den negativa inverkan blir så stor att området i något 
avseende förlorar sitt värde som riksintresse

Påtaglig skada avgörs av Länsstyrelsen.

Bedömningen av konsekvenser bygger på

- Nya byggnader kommer av fotomontaget att döma hamna 
bakom befintliga trädrader och grönska och vara synlig en-
dast i begränsad omfattning.

- Stort upplevt avstånd mellan ny byggnad och kyrkan

- Industri- och verksamhetsbebyggelse präglar redan land-
skapsrummet i hög grad. 

- Landskapsrummet präglas också av flera olika tidsskikt 
fram till idag vilket gör landskapsrummet mindre känsligt 
för ifrågavarande förändring.
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Kyrkan

Fotomontage för vybild från söder. Nya byggnader kommer av fotomontaget att döma hamna bakom befintliga trädrader och grönska. Under vinterhalvåret (då fotot är taget) kan byggnader sticka fram något genom träden. Under 
sommarhalvåret torde synligheten vara begränsad eller obefintlig på grund av mer ymnig växtlighet. Värt att notera, då det medfört mindre negativa konsekvenser i bedömningen, är även ett ganska stort upplevt avstånd mellan ny 
byggnad och kyrkan, samt att industri- och verksamhetsbebyggelse tillsammans med odlingslandskap redan präglar landskapsrummet i hög grad. Landskapsrummet präglas också av flera olika tidsskikt. Detta gör landskapsrummet 
mindre känslig för ifrågavarande förändring.
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SIKTBILD 2 FRÅN NORR, SKEBERGA
BESKRIVNING AV BEBYGGELSESTRUKTURER OCH VÄRDEN SYNLIGA FRÅN VYPUNKTEN

0 1 200 2 400600 m

Tänkt plats för ny 
byggnad

Från vypunkten - värden och motive-
ringar kopplat till riksintresset
- Av riksintressets värdebärare syns flera viktiga bebyggel-
sestrukturer från vypunkten - däribland den gamla stads-
strukturen vid kyrkan liksom läroverket samt den uppstick-
ande stenstaden vid Gamla torget och Hamngatan. 

- Domkyrkans synlighet i vattenrummet är värdefull genom 
att den signalerar stadens ursprungliga roll som superinten-
dentia och från 1600-talet som residensstad. De visuella sam-
banden visar på kyrkans och statens makt över omlandet.

- Särskilt tydligt visar kyrkans synlighet på Mariestads roll 
som handelsstad under 1600-1800-talen, en handel som till 
stor del utgick från hamnen vid Vänern.

Från vypunkten - övriga noteringar
Övriga bebyggelsstrukturer

- Övriga bebyggelsestrukturer som präglar landskapsrum-
met är rykande skorstenar, bland annat tillhörande KKABs 
värmeverk. 

Kyrkan i förgrunden (fysiskt)

- Kyrkan ligger i förgrunden av vybilden. Beroende på hur 
nära kyrkan fotot är taget kan även byggnadsmaterial och 
arkitektoniska detaljer, samt det rumsliga förhållandet till 
andra viktiga byggnader i staden, skönjas. Kyrkan har här-
med en direkt fysisk betydelse i landskapsrummet från Vä-
nern, till skillnad mot siktstråket från söder där betydelsen 
är mest visuell.

Skorstenarna en del av siluetten i bakgrunden (visuellt)

- Kyrkan dominerar siluetten men som komplement i bak-
grunden sticker pappersbrukets skorstenar upp. Röken från 
skorstenarna gör dem visuellt tydligare i landskapsrummet. 
De är dock betydligt smalare och lägre samt även avfärgade 
i ljusa kulörer vilket ger dem en underordnad roll till kyrkan 
och ”den gamla staden”. 

Topografin och grönskan dominerar siluetten

- Förutom kyrkan och skorstenarna är det främst den omgi-
vande grönskan och topografin kring staden som dominerar 
siluetten.

Sammantagen bedömning av värde
- Landskapsrummet präglas av flera bebyggelsestrukturer av 
grundläggande värde för riksintresset - däribland kyrkans 
direkta fysiska närhet, den gamla stadsstrukturen nedanför 
kyrkan liksom läroverket, hamnen och den täta stenstaden 
som sticker upp.  

- Kyrkans värde för riksintresset är därför inte bara kopplat 
till synligheten visuellt, utan även hur kyrkan relaterar till 
omgivande bebyggelsestrukturer. 

- Följdaktligen är karaktär, skala och utformning hos omgi-
vande bebyggelsestrukturer runt omkring kyrkan - inklu-
sive nya tillskott - avgörande för riksintresset.

Noteringar om alternativa vypunkter
-  Ju närmre staden fotot tas, desto större roll får kyrkan i 
landskapsrummet. 

- Övriga objekt som ligger längre bort, exempelvis skorste-
narna, blir upplevelsemässigt mindre i förhållande till kyr-
kan. Topografi och grönska täcker även för uppstickande 
byggnader i större utsträckning ju närmre fotot är taget. 

- Någon bedömning av alternativa vypunkter har inte gjorts.
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Stenstad vid 
Gamla torgetLäroverket

Gamla hamnen

Stenstad vid 
Hamngatan

Skorstenar tillhörande 
KKAB värmeverk beläget 

vid pappersbruket

Småbåtshamnen

Läroverket

Stenstad vid 
Hamngatan

Skorstenar 
KKABs värmeverk

KyrkanPlats för tänkt ny 
byggnad

Plats för tänkt ny 
byggnad

Siktbild från norr och vattensidan, vypunkt Skeberga.

Siktbild från norr och vattensidan. Alternativ vypunkt från vattnet nordväst om staden. För platsen har inte tagits fram fotomontage.
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Bedömning av påverkan, effekter och 
konsekvenser
Förutsättningar för bedömningen

- Nytt höglager på 40 meters höjd och 170 meters bredd som 
en del av en ny storskalig anläggning. 

- Övriga byggnadsdelar i nya anläggningen är lägre/såpass 
låga att de inte kommer synas i detta landskapsrum.

Grad av påverkan

Kyrkans visuella dominans

- De nya byggnaderna har från vattensidan ungefär samma 
upplevda höjd som taket på kyrkans långhus. Det horison-
tella avtrycket på siluetten upplevs som något större än kyr-
kans. Dock är kyrktornet fortsatt överlägset högst. 

- Grönskans och topografins skönjbarhet i siluetten med be-
tydelse för kyrkans dominans påverkas påtagligt genom de 
nya byggnadernas höjd och horisontella avtryck.

- Visuell påverkan bedöms som måttlig-stor.

Historisk bebyggelsestruktur

- Det äldre sammanhanget kopplat till handels- och hamn-
staden får en större konkurrens av ett ökat industriellt av-
tryck. Det industriella sammanhanget är dock redan närva-
rande genom de uppstickande skorstenarna. 

- Påverkan på historisk bebyggelsestruktur bedöms som 
måttlig.

Graden av påverkan på kyrkans visuella dominans och den histo-
riska bebyggelsestrukturen bedöms som måttlig till stor.

Identifiering och värdering av effekter

Kyrkans visuella dominans

- Identifiering: Påverkan bedöms innebära att riksintressan-
ta värden försvagas. Detta motiveras av att värdena påverkas 
negativt, dock inte i så stor utsträckning att de försvinner/
förvanskas. 

- Värdering: Kyrkan kommer fortsatt dominera siluetten ge-
nom att kyrktornet är markant högre än  den nya bebyggel-
sen. Negativa effekter kommer dock att uppkomma genom 
att byggnadernas höjd och horisontella avtryck konkurrerar  
med kyrkan genom att vara i nivå med långhuset. Försvag-
ningen bedöms därför vara måttlig.

Historisk bebyggelsestruktur

- Identifiering: Påverkan bedöms innebära att riksintressan-
ta värden försvagas. Detta motiveras av att värdena påverkas 
negativt, dock utan risk att de försvinner eller förvanskas. 

- Värdering: Stadens historiska bebyggelsestruktur kommer 
fortsatt vara tydligt skönjbar och spela en avgörande roll för 
siluetten. Placeringen av de nya byggnadskropparna sker 
på ett tydligt sätt bortanför riksintresset som inte påverkar 
synligheten hos den riksintressanta bebyggelsestrukturen. 
Industrikaraktären får dock en starkare prägel på land-
skapsrummet, på ett sätt som konkurrerar med den riks-
intressanta bebyggelsestrukturen. Försvagningen bedöms 
därmed vara måttlig.

Negativa effekter bedöms som måttliga.

Konsekvenser utifrån siktbilden

- Negativa konsekvenser bedöms som måttliga. Förhållningssätt  
(se nästa uppslag) blir viktiga för att minimera konsekven-
serna för riksintresset och undvika påtaglig skada. Utfört 
med hänsyn och hög kvalitet är det inte troligt att förslaget

• mer än obetydligt skadar något eller några av de värden 
som utgör grunden för riksintresset

• den negativa inverkan blir så stor att området i något avse-
ende förlorar sitt värde som riksintresse

Påtaglig skada avgörs av Länsstyrelsen.
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Läroverket

Stenstad vid 
Hamngatan

Skorstenar 
KKABs värmeverk

KyrkanFöreslagna 
byggnader
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MILDRING AV KONSEKVENSER
ETT RESONEMANG

Från norr, vattensidan
Motverka fortsatt fragmentisering:

- Undvika ytterligare storskalig bebyggelse inom eller i di-
rekt anslutning till de bebyggelsestrukturer som är av riks-
intresse.

Generellt (även från söder)
Motverka fortsatt fragmentisering:

- Använda material och uttryck för de nya byggnaderna som 
lättar upp det horisontella avtrycket mot horisonten. Ex-
empelvis med ljusa kulörval och med avtrappande volymer 
(som bygger vidare på topografin och bebyggelsens höjdva-
riationer).

Hindra utarmning:

- Undvika ytterligare storskalig bebyggelse som konkurrerar 
med kyrkans dominans. 

Komplettera varsamt och skapande av nya kvaliteter:

- Eftersträva att stadens bebyggelsekaraktärer och områden 
fortsatt avspeglar sina historiska sammanhang. Nya tillskott 
ska stärka läsbarheten av de historiska sammanhangen.

- I händelse av ytterligare storskalig bebyggelse, eller annan 
påtaglig negativ förändring inom eller utanför riksintresset, 
behöver riksintresset i motsvarande mängd kompenseras el-
ler stärkas. Exempelvis genom att verka för att

 ■ det blir lättare att röra sig till fots genom staden, 
historiska stråk (infartsvägar och Tidan m.fl.) till-
gänggliggörs och knyts samman, barriärer motver-
kas 

 ■ gestaltning och utformning på historiska platser har 
en tydligare förankring i historiska förhållanden

 ■ återställande av stadens bebyggelsehistoriska ka-
raktärer
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GIS
 ■ Grundkarta: Topografiska kartan, Lantmäteriet Geo-

datasamverkan.

Internet
 ■ Erica Ek Boman, Karlsholme Folkets park - en 80-

årig historia 1928-1980. Examensarbete http://me-
dia.karlsholme.nu/2010/05/historia.pdf

 ■ Prisma Västra Götaland. https://www.prismavg.se/
exhibits/show/katrinefors

 ■ Västarvet, Kulturarvsanalys E20 - Förbifart Marie-
stad, https://mariestad.se/download/18.31cba8f116a
53b6b2591cc13/1556789965013/Kulturarvsanalys%20
2016_1.pdf

Lagar, förordningar och föreskrifter
 ■ Miljöbalken

Metoder och rekommendationer
 ■ Riksantikvarieämbetet, Plattform för kulturhisto-

risk värdering och urval. http://www.raa.se/kultur-
arvet/vardering-och-urval/

 ■ Riksantikvarieämbetet, Handbok för kulturmiljö-
vårdens riksintressen. https://www.raa.se/app/up-
loads/2014/07/Handbok-riksintressen-140623.pdf

Historiska kartor, Lantmäteriet
 ■ Ekonomiska kartan 1955

 ■ Häradsekonomiska kartan 1877

 ■ Stadskarta 1720

KÄLLFÖRTECKNING




