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Inledning

På uppdrag av Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad/Plan-bygg har under-
tecknad genomfört en bedömning av de kulturhistoriska värdena hos några 
av byggnaderna i Östra hamnen (se vidstående karta) i centrala Lidköping. 

I detta arbete har inga efterforskningar gjorts för att redovisa byggnadernas 
historia utan rapportens slutsatser baseras på enbart de värden och förhål-
landen som kan observeras okulärt. Bedömningen avser endast byggnadernas 
exteriörer.

I rapporten presenteras de kulturhistoriska värdena relaterat till de olika 
byggnaderna följt av en avslutande rekommendation till skyddsbestämmel-
ser.

Samtliga byggnader ligger utanför Riksintresseområdet för kulturmiljövår-
den och har idag inget lagligt skydd.

Bedömningarna relaterar till Plan- och bygglagen PBL, Kulturmiljölagen 
KML, Riksintresseområden för kulturmiljövården och Boverkets byggregler 
BBR 2012.
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Kortfattad bakgrund 

Området i Östra hamnen kännetecknas av dess historia som industriområde 
och är därmed organsikt framvuxet i takt med de volymförändringar som 
dikterades av produktionen hos de olika företagen. Byggnaderna har upp-
förts under främst första delen av 1900-talet och är företrädesvis gjorda i 
tegel.

Företagen som uppförde de olika byggnadskropparna, var i huvudsak verk-
samma inom träbearbetning och tändsticksproduktion. Observera att en 
historisk beskrivning ej ingår i denna framställning.

Området som behandlas i denna rapport är genomskuret av Rörstrandsleden 
och Kinnekullebanan, vilka tillsammans utgör en infrastrukturkorridor, som 
är en mycket tydlig barriär i miljön. Korridoren särskiljer den högre bebyg-
gelsen i söder där två och trevåningsbyggnader dominerar. På den norra 
sidan av järnvägen är byggnadsvolymerna i ett- eller två plan. Strax norr om 
det genomgångna området finns avsevärt högre volymer i form av Odals 
siloanläggning, etanolfabriken och Lidköpings värmeverk.
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Generella synpunkter

Kommentarerna nedan är en sammanfattning av de kulturhistoriska värdena 
i området, och bör ligga till grund för utformningen av planbestämmelserna.

Byggnads- och takhöjder 
Inom området finns varierande takhöjder och antal våningar, i huvudsak en 
till tre plan. Flera av byggnaderna har höjts genom påbyggnader av en eller 
två våningar i en form av organsik expansion av volymerna, som i sig är kän-
netecknande för oreglerade industrimiljöer. Denna överlagring av årsringar 
är en av de viktigaste markörerna för områdets ursprungliga användning och 
bör värnas.

Byggnadernas nuvarande antal våningar och höjder (taknock och underkant 
takfall) bör bevaras. 
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Kvartersstruktur
Industribyggnaderna är stora både i plan och volym. Särskilt påtagligt är 
detta i den före detta snickerifabriken norr om järnvägen, där byggnaderna 
täcker en avsevärd yta. En uppdelning av de stora volymerna genom rivning 
av vissa partier bör undvikas.

Kvartersstrukturerna med stora volymer bör bevaras, men kan medge viss förtät-
ning. Detta bör villkoras med byggnadslov.
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Socklar 
Flera av byggnaderna har naturstenssocklar av kalksten i en stil som är typisk 
för Lidköping och som vittnar om den ambitionsnivå som fanns hos företa-
gen. 

Naturstenssocklarna har ett högt kulturhistoriskt värde och bör skyddas i plan.



12

Väggar 
Väggarna hos de bedömda byggnaderna är uppförda av flera olika mate-
rial där tegel dominerar. Materialen bidrar påtagligt till områdets karaktär. 
Förutom tegel finns det lokalt framställda materialet palltegel, putsade ytor, 
naturstensomfattningar och träpanel. Variationen i material är viktig för 
området och sänder i viss mån signaler om de olika verksamheternas art. 

Nuvarande väggars utseende och material bör skyddas i plan. Omfogningar, 
lagningar, kompletteringar och eventuella adderingar av volymer ska göras med 
stor omsorg. Material lika ursprungligt ska användas.
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Tak
Trots att flera av byggnaderna under senare tid har försetts med moderna 
plåttak med underliggande isolering, finns fortfarande exempel på ursprung-
liga tak bevarade i området. Detta gäller i huvudsak i kvarteret Sirius, där 
tegeltak och äldre plåttak skapar en skiftande karaktär, vilken är viktig för 
områdets helhetsbild. 

Nuvarande takmaterial och takutformning bör skyddas i plan.

Inget generellt förbud mot takfönster bör införas men alla förändringar av takfall 
oavsett placering, storlek och syfte bör beläggas med bygglovsplikt.
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Fönster
Åtskilliga av områdets originalfönster av trä är utbytta mot modernare 
varianter i aluminium och plast. Fönstren är en viktig del av byggnadernas 
kulturhistoriska värde.

Kvarvarande originalfönster bör därför skyddas i plan. Detta gäller utformning, 
material, färgsättning och originalglas. Alla förändringar som berör fönster bör 
beläggas med bygglovsplikt.
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Plåtskoningar och -detaljer
Plåtskoningar och avtäckningar i original är utförda med nätta dimensioner 
och i traditionell teknik. Grova och moderna plåtinklädningar kan ge ett 
intryck som menligt påverkar de kulturhistoriska värdena.

Vid utbyte av plåtar ska de nya tillverkas med de ursprungliga som förlaga både 
med avseende på material, utformning och färgsättning. Detta bör anges som en 
generell skyddsparagraf i detaljplan.
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Tekniska installationer 
Rester av tekniska installationer som är synliga på utsidan av byggnaderna 
varslar om den produktion som funnits i området. Dessa spår är viktiga för 
den industriella karaktären i området och bör bevaras. 

Särskilt viktigt är att ankarslut, ventilationshuvar, fläktar och ventilationsluckor 
skyddas i plan.
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Färgsättning
Målade detaljer bör få behålla sin ursprungliga färgsättning. Detta är särskilt 
viktigt på dörrar, fönster, plåtavtäckningar och takplåtar.

Förändringar i kulör hos målade detaljer bör villkoras med bygglov i plan.
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Skorstenar
Kvarvarande två tegelskorstenar vid före detta snickerifabriken på östra sidan 
av Kinnekullebanan, tillsammans med den förkortade skorstenen på Rör-
strandsområdet,  är de sista resterna av alla de fabriksskorstenar som en gång 
har funnits i Lidköping. Skorstenarna är viktiga symboler och landmärken 
för verksamheterna vid industrierna och får ej rivas eller förändras.

Skorstenarna bör skyddas i plan genom rivnings- och förvanskningsförbud.



19




