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INLEDNING

Bakgrund
Ett kulturmiljöprogram beskriver samlat kommunens  
kulturmiljöer och kan fungera dels som ett konkret redskap 
i den enskilda planeringssituationen, dels som ett övergri-
pande visionsdokument för att synliggöra kommunens vik-
tigaste kulturhistoriska berättelser och ange en riktning vad 
gäller tillvaratagande och utveckling av de kulturhistoriska 
resurserna som de representeras av bebyggd miljö, landskap 
och fornlämningar.

Programmet ska bidra till att uppnå en hållbar samhällsut-
veckling genom att verka för att en mångfald av kulturmil-
jöer kan bevaras, användas och utvecklas. Det ska beskriva 
kulturmiljön på ett intresseväckande sätt för att engagera 
kommunens invånare, fastighetsägare och besökare att vär-
na och utveckla dessa miljöer på ett för kommande genera-
tioner ansvarsfullt sätt.

Syfte
I kulturmiljöprogrammet ges ett långt tidsperspektiv bakåt 
i tiden och det är på samma sätt lämpligt att ha ett längre 
perspektiv framåt. Att analysera kommunens värdefulla 
kulturmiljöer i relation till klimatrelaterade risker och hot 
är ett sätt att åstadkomma detta. 

Ett stort antal av kommunens värdefulla miljöer är belägna 
kring vattendraget Tidan. I denna rapport fokuseras på ris-
ker och hot för kulturmiljöerna av översvämningar. 

Genom GIS-skikt från översvämningskarteringar av Tidan 
och Vamman kan påverkan på kulturmiljöerna analyseras.

Problemformulering
Klimatförändringars påverkan på kulturarvet har studerats 
bland annat inom projektet Kulturarv och klimatföränd-
ringar i Västsverige. I rapporten Kulturarv för framtida ge-
nerationer framgår det att översvämningar kommer att bli 
vanligare i de flesta vattendrag. Det är en bestående föränd-
ring som ökar successivt.

Översvämningsrisken ökar i Vänerns tillflöden under höst-
vinter-vår samtidigt som denna sjö bara har ett utlopp (Göta 
älv). Ett av Vänerns tillflöden är Tidan - ett vattendrag som 
rinner genom hela Tidaholms kommun i nord-sydlig rikt-
ning. Vattendraget passerar på sin väg flera värdefulla kul-
turmiljöer, varav Tidaholms tätort är en.

Särskilt tätt ligger de värdefulla kulturmiljöerna i Tidaholms 
tätort. Som biflöde till Tidan finns även det mindre vatten-
draget Vamman som rinner genom tätortens västra del.

De framtida flödena gör det troligt att det kommer behövas 
åtgärder mot översvämningar - exempelvis vallar och diken.  
Dessa åtgärder kommer att påverka bebyggelse med höga 
kulturhistoriska värden.

Även kulturlandskapet i stort i anslutning till vattendrag 
kommer att beröras av förebyggande åtgärder som dammar, 
dikningar, släntstabiliseringar och åtgärder för att minska 
flöden. Även mer akuta åtgärder som skyddsvallar och till-
fälliga omledningar kan påverka kulturvärden.

Ett kulturmiljövårdande perspektiv behöver vara med och 
påverka översvämningsskyddens utformning längs vatten-
drag och sjöar. Det är också angeläget att identifiera vilka 
kulturmiljöer/objekt som inte kommer att behöva omfattas 
av samhällets översvämningsskydd (Länsstyrelsen Västra 
Götaland samt Länsstyrelsen Halland 2016).

Befintliga underlag - översvämningskarteringar
Under 2016 har Tidaholms kommun låtit ta fram översväm-
ningskarteringar av Tidan (WSP 2017) och Vamman (WSP 
2018).

Översvämningskarteringen för Tidan visar 100-årsflöden  
(Q100) samt beräknade högsta flöden (BHF) och är en uppda-
tering av en tidigare kartering (MSB, Översvämningskarte-
ring Tidan, 2015). 

WSP har uppdaterat MSBs modell med inmätning av samt-
liga dammar inom kommunen. Den endimensionella model-
len  har också kompletterats med en tvådimensionell modell 
som täcker Tidaholms tätort.

Översvämningskarteringen för Vamman visar 100-årsflöden 
i tre olika scenarier med klimatfaktorerna 0, 1.2 och 1.8 (se 
nästa sida för mer information).

Befintliga underlag - övriga klimatrelaterade ris-
ker och hot för kulturmiljön
Under 2014 har Riksantikvarieämbetet tagit fram fyra del-
rapporter inom området Klimat- och miljöeffekters påver-
kan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Två av del-
rapporterna har använts i detta arbete. Delrapport 2 samt 
delrapport 4 (se källförteckning), där särskilt den senare va-
rit väldigt användbar i denna rapport.
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Översvämning i Tidaholm 1927. Fotografi kommer från Ingemar Karlssons donation. Källa: Tidaholms museums bildarkiv.
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Genomförande
Översvämningar
För att bedöma vilka miljöer och byggnader som berörs av 
översvämningar har översvämningskarteringarna lagts in 
tillsammans med kulturmiljöprogrammets miljöer i GIS. För 
varje miljö görs en bedömning av påverkan på värdefulla 
kulturmiljöstrukturer, bland annat bebyggelse, av 100-års-
flöden samt beräknade högsta flöden. 

Detta gäller följande miljöer (områdets nummer i kulturmil-
jöprogrammet står inom parentes).

- Annefors och Fröjered (31)

- Baltak (1)

- Bälteberga (33)

- Madängsholm (35)

- Brokvarn och Herrekvarn (32)

- Ettak (3)

- Kring Tidaholms tätort (37-43), 

 - Bruksgatan/Karlavägen (37)

 - Kvarteret Tallen (38)

 - Norra Ringvägen (39)

 - Vasagatan/Trädgårdsgatan (42)

 - Runt Tidan med järnvägsstationen (40)

 - Kullö (34)

Övriga klimatrelaterade risker och hot för kulturmiljön
Denna del är ett övergripande avsnitt som kan appliceras ge-
nerellt på alla kulturmiljöer i kommunen (se s. 13). 

Teckenförklaring
Kulturmiljöer

Tidan och Vamman

Kommungräns

0 5 102,5 km

Annefors och 
Fröjered

Miljöer kring 
Tidaholms tätort

Madängsholm

Ettak

Brokvarn och 
Herrekvarn

BältebergaBaltak
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Förklaringar och definitioner
I översvämningskarteringarna för Vamman respektive Ti-
dan har olika scenarier beräknats, vilka förklaras nedan.

Översvämningskartering Tidan (MSB 2015, rev. WSP för 
Tidaholms kommun 2017):
- Q100 översvämningsutbredning (100-årsflöden): SMHI för-
valtar ett rikstäckande observationsnät med hydrologiska 
stationer för vilka historiska flödes- och vattenståndsserier 
har tagits fram. Flöden med en återkomsttid på 100 och 200 
år har tagits fram med individuella beräkningar för varje 
plats och bygger på frekvensanalys av vattenföringsserierna 
från stationsnätet. Q100 avser alltså det vattenflöde som på 
en viss plats i vattendraget statistiskt sett inträffar i genom-
snitt en gång på hundra år.

- BHF (Beräknat högsta flöde): Beräkningen bygger på en sys-
tematisk kombination av kritiska faktorer som bidrar till ett 
flöde (regn, snösmältning, hög markfuktighet, högt vatten-
stånd i sjöar samt magasinsfyllning i reglerade vattendrag). 
Detta motsvarar ett teoretiskt värsta scenario. Det beräkna-
de högsta flödet bedöms grovt motsvara ett flöde med minst 
10 000 års återkomsttid.

Källa: Översvämningskartering Tidan (MSB, 2015), Havs- och 
vattenmyndigheten, Boverket

Teckenförklaring
Delomraden

Kulturmiljoer i programmet

Tidan och Vamman nuläge

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 0,5 10,25 km

Teckenförklaring till kartor. 3 scenarier har beräknats för Vamman och 
två scenarier för Tidan.

Översvämningskartering Vamman (WSP, 2018)
- Q100_6.0 (100-årsflöden, klimatfaktor dagens klimat): Detta 
flöde kan enligt SMHI förväntas om utsläppsnivåer ligger 
kvar på samma nivå som nuläget.

- Q100_7.8 (100-årsflöden, klimatfaktor 1,2): Detta flöde kan 
enligt SMHI förväntas för klimatscenario RCP 8,5. RCP 8,5 
är det av SMHI:s klimatscenarier som innebär att utsläppen 
fortsätter öka ungefär i samma takt som historiskt.

- Q100_10.8 (100-årsflöden, klimatfaktor 1,8): Ytterligare ett 
scenario med en högre klimatfaktor har simulerats med an-
ledning av att forskare på SMHI under hösten 2018 aviserat 
att de klimatfaktorer som tidigare tagits fram för skyfall i 
Sverige (1,2-1,4) kan ha underskattats och istället kan kom-
ma att bli 1,4-1,8. Eftersom Vamman är ett litet vattendrag 
utan större magasin, men sannolik snabb flödesrespons efter 
nederbörd, har det antagits vara relevant att studera en be-
tydligt högre klimatfaktor.

Källa: Översvämningskartering Vamman (WSP, 2018)
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KLIMATRELATERADE RISKER OCH HOT
Bedömningar av framtida klimatscenarier, risker och hot samt åtgärdstips är till stora delar hämtade från Riksantikvarieämbetets rapporter Vilken påver-
kan får klimatförändringarna och Långsamma skadeförlopp - god förvaltning för att förebygga fukt- och andra klimatrelaterade skador i byggnader. Även Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län samt Länsstyrelsen i Hallands läns rapport Kulturarv för framtida generationer har varit en viktig källa.

KLIMATSCENARIO OCH KLIMATEFFEKTER

Höjd medeltemperatur
Tidaholms kommun har historiskt sett haft stabila vintrar 
med medeltemperatur på cirka 3 minusgrader i januari un-
der 1900-talet (Persson). Enligt klimatscenario RCP 8.5 som 
innebär att utsläppen fortsätter öka i samma takt, kommer 
medeltemperaturen öka med 3,6-4 grader fram till 2098 
(Berglöv m.fl.). 

Effekter under vinterhalvåret:

 ■ Ökning av antalet frys- och töperioder (s.k. nollge-
nomgångar). 

 ■ Snömängder kommer att minska och regn och blöt-
snö bli mer vanligt. 

Effekter under sommarhalvåret:

 ■ Växtsäsongen kommer bli 2-3 månader längre inom 
en 100-årsperiod.

Högre vattenflöden, mer fukt samt fler skyfall och 
slagregn
Mildare vintrar bidrar till högre vattenflöden och mer 
markfukt. Samtidigt tyder klimatscenarierna på att det blir 
fler skyfall. Detta innebär att det är extra viktigt att se över 
byggnaders avvattningssystem, dränering samt åt vilket 
håll vattnet rinner. 

Under de kalla perioderna på året blir klimatet fuktigare 
samtidigt som det blir torrare under vissa perioder under 
framförallt sommarhalvåret. 

NOLLGENOMGÅNG - VAD ÄR DET?
Nollgenomgångar definieras som antalet dygn då dyg-
nets högsta temperatur två meter över marken varit 
över 0ºC under samma dygn som dygnets lägsta tempe-
ratur varit under 0ºC.

Källa: SMHI.

Kombinationer av olika effekter
Tidaholms kommun antas under vinterhalvåret få en kom-
bination av ökad nederbörd, ökad luftfuktighet, ökad luft-
temperatur samt minskat snötäcke. 

Särskilt när nollgenomgångar föregåtts av en period med 
riklig nederbörd och hög luftfuktighet antas risken för ska-
dor på byggnader vara större. Detta beror på att byggnaden 
då är vattenmättad när temperaturfallet sker. Det är dock 
osäkert om detta problem kommer öka då mycket talar för 
att nollgenomgångarna totalt sett blir färre i södra Sverige 
(RAÄ, 2014). 
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RISKER OCH HOT SAMT GENERELLA ÅTGÄRDER

Risker och hot för byggnader
 ■ En ökning av antalet frys- och töperioder kan or-

saka skador på puts, tegel, sten, bruk och betong. Om 
byggnaden är vattenmättad när temperaturfallet 
sker kan frostsprängning uppkomma.

 ■ Mer blötsnö och regn under kalla tider gör att 
träbyggnaders konstruktioner och material tillförs mer 
fukt, vilket minskar möjligheten för materialet att 
torka ut. Detta skapar förutsättningar för mögel, röta 
och insektsangrepp. 

 ■ Vatten som dröjer sig kvar kan leda till stora skador 
på byggnader, bland annat röta och mögel. 

Råd och riktlinjer för byggnader
Nedan listas några klimatrelaterade råd och riktlinjer som 
kan tillämpas i kommunens arbete med underhållskravet 
(PBL 8 kap 14 §) samt kan delas ut till fastighetsägare.

Konstruktion och material
 ■ Fukt och vatten behöver kunna avdunsta. För bygg-

nader med trästomme och/eller med murverk med 
kalk- och lerbruk bör tätskikt undvikas och endast 
material med hydroskopiska egenskaper bör använ-
das.

Grunder och källare
 ■ Fukt i torpargrunder och källare kommer bli ett 

ökande problem. Dränering, avfuktning eller isole-
ring kan behöva åtgärdas, men är olika från fall till 
fall.

Tak
 ■ Tak behöver klara tillfälligt hårdare väder och 

stormskurar. Vindskupor och skorstenar behöver 
vara i gott skick. Skorstenar behöver förses med huv 
för att skydda murverk.

Avrinningssystem, hängrännor och stuprör
 ■ Nät kan placeras som filter i stuprör för att förhin-

dra att växtdelar hamnar i rören som gör att vattnet 
rinner utanför och spolar ut över fasaden.

 ■ Vattkupor ska också lutas en aning utåt från bygg-
naden så att inte vatten rinner direkt på fasaden om 
kuporna blir översvämmade.

Fasad - murverk och puts
 ■ Fukt och vatten tar sig igenom i springor i fogar och 

i fasadsprickor. Sprickor och bristfälliga fogar bör 
lagas direkt när skadan upptäcks. 

 ■ Kalkfogar rör sig bättre efter väderförändringar 
än cementrikt bruk. Cementrikt bruk håller kvar/
stänger inne fukt jämfört med kalkbruk eller trä. 
På en fasad i trä eller på murverk med kalkbruk ska 
därför inte cementbruk användas.

 ■ Även plastbaserad färg ska undvikas på murytor då 
den stänger inne fukt. 

Träbyggnader
 ■ Det fuktigare klimatet ökar risken för mögelpå-

växt på träfasader. Fasaderna behöver tvättas med 
kortare intervaller idag än förut. Ett miljövänligt 
diskmedel har visat sig fungera bra för att förhindra 
mögelpåväxt. Undersökning har visat att färgindu-
strins medel för fasadtvätt i några fall snarare har 
påskyndat påväxt. 

 ■ Stående panel bör undersökas särskilt noggrannt i 
nedre änden då denna del är närmast markfukten. 
Marken kring byggnaden behöver även vara väldrä-
nerad och luta från byggnaden så att inte vatten blir 
kvar kring grunden. 

 ■ Vid rötskador på fasad bör endast skadade partier 
bytas.

 ■ Årlig besiktning krävs av vattbrädor över fönster 
och dörrar samt på fasad, då dessa kommer behöva 
bytas oftare.

 ■ Gör även årliga besiktningar av vindskivor samt 
nederkanter av fönster och dörrar.  

Allmänt mot slagregn
 ■ Träfasader är känsliga för slagregn då det tränger in 

i fasaden och kan ge upphov till rötskador. Slagreg-
net gör att fasader vattenmättas fortare och oftare. 
Dåligt underhållna byggnader med sprickor i fasa-
der, ventiler, skorstenar, fönster- och dörröppningar 
eller andra utsatta/mer otäta partier skadas mer av 
slagregn. Fogar och tätningar behöver därför in-
spekteras oftare. Sprickor och otäta partier behöver 
lagas direkt vid upptäckt.

Växtlighet
 ■ Växtlighet som klättrar på fasad och planteringar 

direkt intill fasad undviks då det håller fukt. Rötter 
kan även skada byggnadens bärande konstruktion. 

Risker och hot för landskapet
 ■ Längre växtsäsong kan drabba hävdberoende 

markslag (exv slåttermarker och betesmarker) och 
arter negativt. 

 ■ Även parker och trädgårdar kan behöva hävdas of-
tare. Nya arter kan annars konkurrera ut de gamla 
kulturväxterna.

 ■ Ökad igenväxning innebär också att landskapsele-
ment som fägator, gärdsgårdar, dikesrenar, odlings-
rösen, gravlämningar m.m. osynliggörs.  Den ökande 
igenväxningen i landskapet i stort kan också inne-
bära att kulturhistoriska samband mellan exempel-
vis en by och ett odlingslandskap försvagas. 

 ■ Våtare marker, stående vatten i kombination med 
utebliven tjäle kommer bidra till körskador och ökad 
påfrestning på torra partier i skogen vid skogsbruk. 

Råd och riktlinjer för landskapet
Nedan några klimatrelaterade åtgärdstips som kan tillämpas 
i kommunens arbete samt kan delas ut till fastighetsägare.

Marker och växtlighet
 ■ Den ymnigare växtligheten kräver mer skötsel - ex-

empelvis mer slåtter eller fler betesomgångar.

Parker och trädgårdar
 ■ Parker och trädgårdar kan behöva hävdas oftare för 

att äldre kulturväxter ska kunna bevaras.

Landskapsbild
 ■ Ökad landskapsskötsel kommer krävas av landskaps-

element. Igenväxning påverkar även bebyggelsens 
synlighet negativt, exempelvis kyrkans dominanta 
roll i landskapet.

Skogsmarker
 ■ Mer försiktighet krävs vid skogsbruk med maskiner 

i områden med forn- och kulturlämningar.



15

KLIMATRELATERADE RISKER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN - TILLÄGG TILL KULTURMILJÖPROGRAM FÖR TIDAHOLMS KOMMUN

Den f.d. kraftstationen i Kullö är belägen precis vid Tidan och har en fasad av vitmålad puts. 
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RISKER OCH HOT KOPPLAT TILL ÖVERSVÄMNING

MILDARE VINTRAR, FUKTIGARE SAMT FLER SKY-
FALL OCH SLAGREGN
Mildare vintrar bidrar till högre vattenflöden, mer markfukt 
samtidigt som klimatscenarier tyder på fler skyfall. Det blir 
extra viktigt att se över byggnaders avvattningssystem, drä-
nering samt åt vilket håll vattnet rinner. 

Risker och hot för byggnader

Vatten som dröjer sig kvar kan leda till stora skador, bland 
annat röta och mögel. 

Råd och riktlinjer för byggnader

Grund och dränering
 ■ Se till att vattenkastare, stuprör och dagvatten-

brunnar leder bort vattnet från byggnaden samt att 
marken lutar bort från byggnaden.

 ■ Diken, avlopp och rännstenar behöver vara väl 
underhållna och dimensionerade för större vat-
tenmängder. Förtätning av områden kan innebära 
större hårdgjorda ytor än vad man ursprungligen 
planerat för och innebära större risk för översväm-
ningar.

 ■ Passa på att studera avrinningen vid häftiga skyfall.

 ■ Träd och buskar suger upp stora vattenmängder och 
kan motverka översvämningar kring byggnader. De 
bör dock inte planteras nära byggnader, då rötterna 
kan skada konstruktionen.

 ■ Äldre byggnader håller ofta en hög kvalité och 
traditionella material andas. Fukt och väta brukar 
därför inte vara något problem så länge fukten inte 
blir kvar kring konstruktionen och materialet får 
torka ut.  

Sättningsskador
 ■ Sättningsskador uppstår när en bärande konstruk-

tion har kollapsat vilket kan vara ett resultat av röt-
skador, översvämning eller andra rörelser i marken. 

 ■ Klimatförändringarna mot ett varmare, fuktigare 
klimat ger mer snöfattiga vintrar. Bristen på snö ger 
ofta upphov till djupare tjäle. Eftersom is tar större 
utrymme än vatten så reser sig marken vid tjäle och 
sjunker när isen tinar, vilket kan skapa sättningar.

Motverka vattenskador av omgivningen
 ■ Den lokala topografin och närheten till vattendrag 

riskerar att påverka byggnader. 

 ■ Är byggnaden placerad i en sänka?

 ■ Är ytorna hårdgjorda och vad finns det för avrin-
ningsmöjligheter för dagvatten?

 ■ Även att det är dikat och dränerat runt om är vik-
tigt. 

 ■ Hur ser historiken ut för översvämningar och vad 
orsakade dem tidigare?

 ■ Vid översvämningar måste man vara vaksam på de 
långsamma skadeförloppen som följd av fukt- och 
vattenskador - röta eller sättningsskador. 

 ■ En byggnad som ligger nära ett vattendrag löper 
större risk att drabbas av fuktrelaterade skador och 
kräver därför en högre beredskap.

Risker och hot för landskapet

 ■ Effekterna av växlingar mellan höga och låga flöden 
drabbar framför allt fornlämningar med kulturla-
ger, bland annat gravar med ben och andra organi-
saka material samt metaller. 

DIREKT OCH INDIREKT PÅVERKAN AV ÖVERSVÄMNINGAR

Skador på byggnader och fornlämningar
Effekterna av växlingar mellan höga och låga flöden drabbar framför allt fornlämningar 
med kulturlager, bland annat gravar med ben och andra organisaka material samt metall-
ler. Resta stenars, exv gravstenar och vägmärken, förankring i marken kan försvagas och 
stenarna kan falla och skadas. Även murar och grundläggningar på byggnader och andra 
anläggningar tar skada.

Indirekta skador på kulturmiljöer
De indirekta klimateffekterna på kulturmiljöer, forn- och kulturlämningar kanske får störst 
påverkan, d.v.s. de åtgärder som genomförs för att skydda mot skador som översvämning 
kan medföra. 

Därutöver kommer våtare marker, stående vatten i kombination med utebliven tjäle bidra 
till körskador och ökad påfrestning på torra partier i skogen.

Utdrag ur rapporten "Kulturarv för framtida generationer", (Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands län 2016, s. 58)

Råd och riktlinjer för landskapet

 ■ Besiktningar av lågt liggande områden med kultur-
miljövärden behöver göras oftare. Om områdena har 
en återkommande historik av översvämningsskador 
bör det utredas om och hur invallning kan göras 
med hänsyn till kulturmiljöns värden. En avvägning 
behöver då göras mellan det kulturhistoriska värdet 
samt bland annat allmännyttan av åtgärden samt 
åtgärdens kostnad. 
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ANNEFORS OCH FRÖJERED
KYRKOMILJÖ MED SAMHÄLLSBILDNING, INDUSTRIMILJÖ

Fröjereds tätort har i stor utsträckning bevarat karaktären av äldre sockencentrum. Kulturhis-
toriskt intressant är framväxten av tätorten som en följd av Annefors utveckling som tegelbruk. 
Bruksmiljön vid Annefors är av kulturhistoriskt intresse dels som industriminne,  dels som en 
större egendom med sammansatt näringsliv, där byggnader från olika tider erinrar om de olika 
verksamheterna.

NYCKELVÄRDEN 
Fröjered 
• Kyrkomiljö och ödekyrkogård 
• Sockencentrumkaraktär 
• Skolhus, lanthandel, prästgård 
 

Annefors 
• Stort antal byggnader med  
  olika funktion kopplat till bruks- 
  tiden 
•	Högreståndskaraktär 
• Kopplingen till vatten

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Fröjered
Bebyggelsens	tidstypiska	drag	samt	tidstypisk	disposition	av	byggnader	bör	respekteras.	Här	ska	särskilt	
nämnas lanthandel, skolhus och prästgård.

Kyrkomiljön är skyddad inom Kulturmiljölagen och får inte ändras utan tillstånd. Kontakt med länsstyrelsen 
ska tas innan alla åtgärder som berör kyrkomiljön.

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör värnas.

Ödekyrkogården med träd, murar och lämningar bidrar till den historiska kontinuiteten och bör värnas och 
marken hållas röjd och klippt.

Annefors
Bebyggelsens tidstypiska drag och material bör respekteras. Viktiga är de olika byggnadernas skiftande 
karaktär med ursprung från olika tider och med olika funktion inom bruks- och jordbruksmiljöns helhet. 
Miljön har, med utgångspunkt i mangårdsbyggnaden och dess trädgård drag av högreståndsanläggning, 
vilket bör beaktas.

Vattenmiljön med dämmande anläggningar och dämda ytor är en central del av miljön och bör värnas.

Vägens sträckning genom området med utformning av bro och förekomsten av stenmurar och vägnära träd 
är viktig och erbjuder också utblickar i miljön.

Tillkommande bebyggelse bör utföras med varsamhet mot skala och karaktär hos närliggande bebyggelse 
med särskild tonvikt på gårdsmiljön och norrut fram till trädgård i väster till och med ekonomibyggnaderna 
i öster. Dessutom mellan vägen i områdets norra del och Tidan i söder. Tillkommande ekonomibyggnader 
bör	i	första	hand	förläggas	öster	om	befintliga	och	ges	utformning	som	knyter	an	till	miljön.

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

!( Fornlämning punkt

E Kyrkliga kulturminnen

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

!( Fornlämning punkt

E Kyrkliga kulturminnen

Kyrkomiljö

Skola

Ödekyrkogård

Annefors gård 
och f.d. bruk

Kraftstation 1933, 
lämningar av 
tegelbruket

Boningshus 
från 1900-1950.

Nya tegelbru-
kets byggnader

Vägmärken

Huvudbyggnad F.d. dagsverks-
stuga

Kvarn
Mejeri

Garage

Odlingsland-
skap
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Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 490 980245 m

Påverkan av översvämningar
100-årsflöden
- Delar av Annefors gård och f.d. bruk riskerar att översväm-
mas och skadas, bland annat det gamla mejeriet, det gamla 
garaget samt den mycket värdefulla kvarnbyggnaden (tidigt 
1700-tal).

- Kraftstation och eventuella industrilämningar från tegel-
bruket kan skadas.

- En stor del av odlingslandskapet översvämmas vid 100-års-
flöden men det finns inga identifierade fornlämningar

Beräknade högsta flöden
- Ytterligare byggnader på Annefors gård och f.d. bruk ris-
kerar att översvämmas och skadas, bland annat även huvud-
byggnaden och den mycket gamla f.d. dagsverksstugan (möj-
ligen 1700-tal).

- Ödekyrkogård med lämningar samt skolhusbyggnader 
kommer att översvämmas och skadas vid beräknade högsta 
flöden.

- Vägmiljö med vägmärken (övriga kulturhistoriska läm-
ningar) översvämmas och kan skadas vid högsta flöden.

Kyrkomiljö

Skola

Ödekyrkogård

Annefors gård 
och f.d. bruk

Kraftstation 1933, 
lämningar av 
tegelbruket

Boningshus 
från 1900-1950.

Nya tegelbru-
kets byggnader

Vägmärken

Huvudbyggnad F.d. dagsverks-
stuga

Kvarn
Mejeri

Garage

Odlingsland-
skap

Råd och riktlinjer 
 ■ Se till att vattenkastare och stuprör leder bort vattnet från byggnader samt att marken 

lutar bort från byggnader. Passa på vid häftiga skyfall att studera byggnadernas avrin-
ning. 

 ■ Diken, avlopp behöver vara väl underhållna och dimensionerade för större vattenmäng-
der.

 ■ Var vaksam på sättningar. Verkar det som att delar av bärande konstruktion kollapsat? 
Studera om det kan bero på rötskada, översvämning eller rörelser i marken.

 ■ Träd och buskar suger upp stora vattenmängder och kan motverka översvämningar 
kring byggnader och kulturlager och bör inte avverkas. De bör dock inte planteras för 
nära byggnader.

 ■ En fungerande dränering runt om byggnader är viktigt. 

 ■ Hur ser historiken ut för översvämningar och vad orsakade dem tidigare?

 ■ Är byggnaden placerad i en sänka?

 ■ Är ytorna hårdgjorda och vad finns det för avrinningsmöjligheter för dagvatten?

 ■ En byggnad som ligger nära ett vattendrag löper större risk att drabbas av fuktrelate-
rade skador.

 ■ Växlingar mellan höga och låga flöden drabbar fornlämningar med kulturlager, gravar 
med ben eller annat organiskt material och metall samt murar och grundläggningar på 
byggnader och andra anläggningar.

 ■ Mer genomgripande åtgärder av vattendrag som invallning, breddning eller omlöp kan 
innebära stor påverkan på den värdefulla kulturmiljön och kräver ytterligare utredning. 
Det kan även räknas som vattenverksamhet och kräva anmälen eller tillstånd.
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BALTAK
ÖDEKYRKOGÅRD, BYPLATS OCH GRAVFÄLT

Baltaks ödekyrkogård är platsen för Baltaks gamla sockenkyrka och f d byplats. Mil-
jön pekar på ett tydligt sätt ut ett f d sockencentra där anslutande järnåldersgravfält 
förstärker bilden av en historisk nyttjandekontinuitet. Läget på en höjdrygg är typiskt 
och miljön är väl synlig från landsvägen. 

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Ödekyrkogården har skydd som fornlämning enligt 
Kulturmiljölagen. Kyrkogårdens omgärdande murar 
samt rester av grundmurar bör exponeras genom 
att marken hålls röjd och hävdad. Uppväxta lövträd 
utmed kyrkogårdens avgränsning värnas. 

Vyn från landsvägen om miljön är viktig och områ-
det mellan landsväg och ödekyrkogård bör hållas 
öppet utan beväxning med buskar eller träd. 

Ny bebyggelse bör inte tillåtas i ödekyrkogårdens 
närområde.

Tidstypiska	material	och	karaktärsdrag	hos	befintlig	
bebyggelse invid ödekyrkogården respekteras.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR
Fornlämningen har skydd enligt Kulturmiljölagen 
och får inte ändras eller påverkas utan tillstånd. Kon-
takt med länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder 
som berör fornlämningsmiljön.
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Påverkan av översvämningar
100-årsflöden
- Ödekyrkogård kan  beröras i sin kant, övriga fornlämningar be-
rörs inte.

- Den f.d. kraftstationen med damm (sedan 1971 använd för fiskod-
ling) berörs av ett 100-årsflöde. Även en stenvalvbro längre upp-
ströms som dock ligger utanför det i kulturmiljöprogrammet av-
gränsade området. 

Beräknade högsta flöden
- Samma som ovan.

Råd och riktlinjer 
 ■ Se till att vattenkastare och stuprör leder bort vattnet 

från byggnader samt att marken lutar bort från byggna-
der. Passa på vid häftiga skyfall att studera byggnadernas 
avrinning. 

 ■ Diken, avlopp behöver vara väl underhållna och dimensio-
nerade för större vattenmängder.

 ■ Var vaksam på sättningar. Verkar det som att delar av bä-
rande konstruktion kollapsat? Studera om det kan bero på 
rötskada, översvämning eller rörelser i marken.

 ■ Träd och buskar suger upp stora vattenmängder och kan 
motverka översvämningar kring byggnader och bör inte 
avverkas. De bör dock inte planteras för nära byggnader.

 ■ En fungerande dränering runt om byggnader är viktigt.  

 ■ Hur ser historiken ut för översvämningar och vad orsa-
kade dem tidigare?

 ■ Är byggnaden placerad i en sänka?

 ■ Är ytorna hårdgjorda och vad finns det för avrinningsmöj-
ligheter för dagvatten?

 ■ En byggnad som ligger nära ett vattendrag löper större 
risk att drabbas av fuktrelaterade skador.

 ■ Växlingar mellan höga och låga flöden drabbar fornläm-
ningar med kulturlager, gravar med ben eller annat orga-
niskt material och metall samt murar och grundläggning-
ar på byggnader och andra anläggningar.

 ■ Mer genomgripande åtgärder av vattendrag som invall-
ning, breddning eller omlöp kan innebära stor påverkan 
på den värdefulla kulturmiljön och kräver ytterligare ut-
redning. Det kan även räknas som vattenverksamhet och 
kräva anmälen eller tillstånd.

Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 510 1 020255 m

Ödekyrkogård

Gravfält

Stensättningar

Högar

Stensättning
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BÄLTEBERGA
CORPS-DE-LOGI, LÄMNINGAR AV INDUSTRIMILJÖ

Miljön visar spåren av Bälteberga handpappersbruk i form av corps-de-logi, arbe-
tarbostäder med rötter från tiden kring 1800-talets mitt samt murrester av industri-
byggnaderna. Åmiljön bidrar till en värdefull landskapsbild. Del av området söder 
om Tidan är regionalt värdefull ängs- och hagmark.

NYCKELVÄRDEN 
• Tydlig struktur corps-de-logi -  
  arbetarbostäder 
• Vattenmiljöns brukslämningar 
• Kulturlandskap i samverkan  
  med vattenmiljön

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN

SKYDD ENLIGT KML
Fornlämningar har skydd enligt Kulturmiljölagen 
och får inte påverkas utan tillstånd. Kontakt med 
länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder som berör 
fornlämningsmiljö. 

REGIONALT VÄRDEFULLA ÄNGS- OCH  
HAGMARKER
Av	länsstyrelsen	utpekat	område	"Hage	sydväst	om	
Bälteberga", beläget i den utvalda kulturmiljöns syd-
västra del.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och 
 materialval bör respekteras.

Bebyggelsens disposition med corps-de-logi i höjd-
läge och f d arbetarbostäder längs vägen är en viktig 
del av miljöns karaktär. Tillkommande bebyggelse  
mellan corps-de-logi och Tidan bör utföras med 
varsamhet mot skala och karaktär hos närliggande 
bebyggelse.

Kulturlandskapet kring Tidan med ängsmarker och 
uppväxta lövträd är en central del av miljön och bör 
hävdas och upprätthållas. 

Lämningar av bruksmiljön i åmiljön är en central del 
av miljön. Invid och omkring dem bör hållas röjt så 
att lämningsformerna framträder.
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Påverkan av översvämningar
100-årsflöden
- Gårdsmiljöns ekonomibyggnader kan beröras i sin kant.

- Regionalt värdefullt odlingslandskap kan beröras i sin kant 
men det saknas registrerade lämningar i området så käns-
ligheten är låg.

Beräknade högsta flöden
- Samma som ovan

Råd och riktlinjer 
Inga särskilda åtgärder bedöms vara motiverade för att vär-
na kulturmiljövärden. Se generella åtgärder på s. 13-17.

Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 160 32080 m

Gårdsmiljö med 
äldre ekonomi-
byggnader

Corps-de-
logi

Regionalt värde-
fullt odlingsland-
skap
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MADÄNGSHOLM
INDUSTRIMILJÖ MED TEXTILINDUSTRI OCH TILLHÖRANDE BYGGNADER  

Madängsholm har utgjort en av regionens största textilindustrier i sitt slag. Miljön 
utgör en värdefull helhet av byggnader som genom sina karaktärsdrag på ett tydligt 
sätt berättar om sin industriella funktion. För Tidaholms kommun är miljön ensam 
i sitt slag vad gäller skalan och den samlade bild av textilproduktionen de många 
byggnaderna ger. 

NYCKELVÄRDEN 
• Helhetsmiljö	industri-tätort-gård 
• Mångfalden av industribyggnader med läsbar karak-
tär och tydligt samband med vattnet 
• Gårdsmiljön med bebyggelse samt trädgård med 
stenmurar, stenbro

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och materialval 
bör respekteras. Verksamhetsbyggnader samt bebyggel-
sen vid Madängsholms gård representerar tillsammans 
bebyggelse av särskilt kulturhistoriskt värde. 

Den samlade miljön av verksamhetsbyggnader från olika 
tidsskeden och med skilda funktioner skapar tillsammans 
en helhet som bör värnas.

Befintliga	 byggnadskroppar	 bör	 inte	 föränd-
ras genom tillägg i form av ytterligare tillbyggna-
der. Möjligheten att uppleva anläggningen från  
Fabriksvägen är viktig. Eventuellt tillkommande bebyggel-
se	bör	 inte	placeras	mellan	befintlig	bebyggelse	och	Fa-
briksvägen. Eventuellt tillkommande bebyggelse bör ge-
nom	sin	skala	inte	konkurrera	med	befintlig	bebyggelse.	

Byggnadernas samband med vattnet är viktiga och bör 
inte försvagas visuellt. 

Anläggningen bör ses som en helhet där åtgärder röran-
de byggnader och miljö samordnas. Upprättandet av en 
vård- och underhållsplan kan peka ut viktiga karaktärs-
drag och värden, belysa skadesituation, avgöra lämpliga 
vårdåtgärder och prioritera åtgärderna.

Den samlade gårdsbilden hos Madängsholms gård är vik-
tig. Nya ekonomibyggnader bör i första hand förläggas 
norr	om	befintlig	gårdsanläggning.	

Stenmurar samt vägkantsträd och alléer längs Fabriksvä-
gen och uppfartsväg till Madängsholms gård bör värnas 
som väsentliga delar i miljön. Trädgårdar med odlingar, 
buskar, träd samt avgränsande staket och häckar utgör 
viktiga delar i miljön kring disponentbostad och tjänste-
mannabostad på Fabriksvägen samt Madängsholms gård.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN 
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

DETALJPLAN MADÄNGSHOLM 
Planbestämmelser med särskilda varsamhetsbe-
stämmelser	finns	för	Holmagården.
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Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 240 480120 m

Madängsholms gård

Huvudbyggnad
"Stampen"

Brandstation 
och spinneri

Lager- och bleckeri

Påverkan av översvämningar
100-årsflöden
- De flesta värdebärande byggnader i Madängsholms industrimiljö berörs; som lager- och bleck-
eribyggnaden, panncentral, f.d. tjänstemannabostaden, anlagd kanal med kanalmurar och ka-
nalbroar.

- Vad gäller Madängsholms gård berörs det värdefulla områdets äldsta industribyggnad - "Stam-
pen" troligen uppförd 1844. 

Beräknade högsta flöden
- Ytterligare byggnader i Madängsholms industrimiljö som berörs är brandstation och spinneri.

- Ytterligare byggnader på Madängsholms gård som kan beröras är huvudbyggnaden från 1894 
samt ekonomibyggnader från samma tid.

- Arbetarbostäder vid Holmavägen berörs också av beräknade högsta flöden.

Råd och riktlinjer 
 ■ Se till att vattenkastare och stuprör leder bort vattnet från byggnader samt att marken 

lutar bort från byggnader. Passa på vid häftiga skyfall att studera byggnadernas avrin-
ning. 

 ■ Diken, avlopp behöver vara väl underhållna och dimensionerade för större vattenmäng-
der.

 ■ Var vaksam på sättningar. Verkar det som att delar av bärande konstruktion kollapsat? 
Studera om det kan bero på rötskada, översvämning eller rörelser i marken.

 ■ Träd och buskar suger upp stora vattenmängder och kan motverka översvämningar 
kring byggnader och bör inte avverkas. De bör dock inte planteras för nära byggnader.

 ■ En fungerande dränering runt om byggnader är viktigt. 

 ■ Hur ser historiken ut för översvämningar och vad orsakade dem tidigare?

 ■ Är byggnaden placerad i en sänka?

 ■ Är ytorna hårdgjorda och vad finns det för avrinningsmöjligheter för dagvatten?

 ■ En byggnad som ligger nära ett vattendrag löper större risk att drabbas av fuktrelate-
rade skador.

 ■ Växlingar mellan höga och låga flöden drabbar fornlämningar med kulturlager, gravar 
med ben eller annat organiskt material och metall samt murar och grundläggningar på 
byggnader och andra anläggningar.

 ■ Mer genomgripande åtgärder av vattendrag som invallning, breddning eller omlöp kan 
innebära stor påverkan på den värdefulla kulturmiljön och kräver ytterligare utredning. 
Det kan även räknas som vattenverksamhet och kräva anmälen eller tillstånd.

Arbetarbostäder 
vid Holmavägen
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Kvarn- och sågmiljö. Välbevarat exempel på småskaliga produktionsmiljöer där Tidan 
utgjort kraftkälla. Brokvarn är särskilt intressant som komplett kvarnmiljö. Bebyggel-
sen i miljön har i hög grad bevarade äldre karaktärsdrag.

BROKVARN OCH HERREKVARN
KVARN- OCH SÅGMILJÖ

NYCKELVÄRDEN 
• Småskaliga vattenkraftsmiljöer 
•	Helhet	av	produktionsbyggnader,	uthus	och	bo-
stadshus 
• Välbevarad karaktär 
• Läsbar relation till vattendrag  och kulturlandskap

BEFINTLIGA NATUR- OCH KULTURMILJÖ-
UTPEKANDEN I PLANER OCH BESTÄM-
MELSER

REGIONALT VÄRDEFULLT ODLINGSLANDSKAP
Ingår i av länsstyrelsen utpekat område BOSARP 
85-1 med följande värdeomdöme: Representativ 
odlingsbygd. Artrik och mångformig vegetation. 
Området är som helhet en välbevarad odlingsbygd 
som är välhävdad. Medeltida odlingslandskap med 
stark förhistorisk förankring. Tidigt utnyttjande av 
vattenkraften i Tidan. Mycket småskaligt landskap 
med ålderdomliga drag trots stora förändringar ef-
ter laga skifte. 

BROKVARNS NATURRESERVAT
Öster	 och	 sydost	 om	 delmiljön	 Brokvarn	 finns	
Brokvarns naturreservat. Detta utgörs av markerade 
åskullar, skapade under inlandsisens avsmältning, 
då vattenmassor förde med sig stora mängder grus, 
slam och stenar. Idag betas området och vegetatio-
nen är torrängsartad. Området är och ska vara präg-
lat av människans brukande av jorden.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska drag bör respekteras. Mer-
parten av byggnaderna inom området har välbeva-
rade karaktärsdrag.

Vattendragen med dämmande delar samt övriga 
murkonstruktioner i sten utgör en central del av mil-
jön och bör värnas.

Ny bebyggelse bör utformas med hänsyn till den 
befintliga	bebyggelsens	småskalighet,	material	och	
utförande. 

Kulturlandskapet bör hävdas fortsatt med dess olika 
markslag för att landskapets tidsdjup ska kunna 
upplevas och förstås. De avgränsade brukningsy-
torna omgivna av skog tillhör miljöns karaktär.

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket 
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör värnas.
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Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 510 1 020255 m

Påverkan av översvämningar
100-årsflöden
- Vad gäller Brokvarn berörs med stor säkerhet den värdefulla kvarnbyggnaden uppförd 1890. Även Mjölnar-
bostaden riskerar att beröras. 

- Turaströmmens kvarnbyggnad samt fornlämningsområde i form av kvarn och såg.

- Herrekvarns såg och mjölnarbostad.

- Fornlämningsområde med lämningar av Norka kvarn och såg.

- Medeltida småskaligt odlingslandskap med rikligt av lämningar från vattenkraft.

Beräknade högsta flöden
- Herrekvarns mangård.

Råd och riktlinjer
 ■ Se till att vattenkastare och stuprör leder bort vattnet från byggnader samt att marken lutar bort 

från byggnader. Passa på vid häftiga skyfall att studera byggnadernas avrinning. 

 ■ Diken, avlopp behöver vara väl underhållna och dimensionerade för större vattenmängder.

 ■ Var vaksam på sättningar. Verkar det som att delar av bärande konstruktion kollapsat? Studera 
om det kan bero på rötskada, översvämning eller rörelser i marken.

 ■ Träd och buskar suger upp stora vattenmängder och kan motverka översvämningar kring byggna-
der och bör inte avverkas. De bör dock inte planteras för nära byggnader.

 ■ En fungerande dränering runt om byggnader är viktigt. 

 ■ Hur ser historiken ut för översvämningar och vad orsakade dem tidigare?

 ■ Är byggnaden placerad i en sänka?

 ■ Är ytorna hårdgjorda och vad finns det för avrinningsmöjligheter för dagvatten?

 ■ En byggnad som ligger nära ett vattendrag löper större risk att drabbas av fuktrelaterade skador.

 ■ Växlingar mellan höga och låga flöden drabbar fornlämningar med kulturlager, gravar med ben 
eller annat organiskt material och metall samt murar och grundläggningar på byggnader och 
andra anläggningar.

 ■ Mer genomgripande åtgärder av vattendrag som invallning, breddning eller omlöp kan innebära 
stor påverkan på den värdefulla kulturmiljön och kräver ytterligare utredning. Det kan även räk-
nas som vattenverksamhet och kräva anmälen eller tillstånd.

Kvarnen Brokvarn

Mjölnarbostad

Lämningar av Tura-
strömmens kvarn 
och såg

Turaströmmens 
kvarnbyggnad

Herrekvarns 
såg

Mangård

Mjölnarbostad

Lämningar av Norka kvarn 
och såg. Kraftstation i 
äldre fabriksbyggnad.
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ETTAK
FORNLÄMNINGSMILJÖ MED BLAND ANNAT FÖRE DETTA KYRKPLATS, BORGRUIN OCH HÅLVÄGAR. KUNGSGÅRD, AGRAR BEBYGGELSE I ODLINGSLANDSKAP

Kulturlandskap med kungsgård, förhistoriska och medeltida fornläm-
ningar representerar tillsammans en samlad struktur som minner om en  
historiskt signifikant plats med lång kontinuitet.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska drag bör respekteras. 
Ekonomibyggnaderna vid Ettaks kungsgård har  
tidstpiska karaktärsdrag och bildar en samlad gårds-
miljö som inte bör brytas. 

Fornlämningsmiljöer bör hävdas så att lämningsfor-
merna framträder.

Kulturlandskapet med hävdad mark, uppväxta träd, 
bärande buskar och slingrande vägnät är en central 
del av miljön. Landskapet bör hävdas fortsatt och 
dess delar bevaras för att landskapets tidsdjup kun-
na upplevas och förstås.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN 
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR
Fornlämningar har skydd enligt Kulturmiljölagen 
och får inte påverkas utan tillstånd. Kontakt med 
länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder som berör 
fornlämningsmiljön.

ETTAKS STRÖMMARS NATURRESERVAT
En närmare sex kilometer lång, orörd strömsträcka 
i nordvästra delen av området utgörs av naturreser-
vat. Reservatet består av åfåran, klibbalskog, bland-
skog samt betesmark och har ett mycket rikt fågel-
liv.



31

KLIMATRELATERADE RISKER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN - TILLÄGG TILL KULTURMILJÖPROGRAM FÖR TIDAHOLMS KOMMUN

Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 620 1 240310 m

Naturreservat med 
åfåra och betesmar-
ker m.m

Påverkan av översvämningar
100-årsregn
- Naturreservat - dock saknas kända fornlämningar i reser-
vatet så känsligheten bedöms som låg.

Beräknade högsta flöden
- Samma som ovan.

Råd och riktlinjer
Inga särskilda åtgärder bedöms vara motiverade för att vär-
na kulturmiljövärden. Se generella åtgärder på s. 13-17.
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Teckenförklaring
Miljöer kring tätort

0 800 1 600400 m

TIDAHOLM
CENTRALORT MED TIDAN I CENTRUM. FRÅN MEDELTIDA KYRKBY VIA REDSKAP, SNICKERI OCH VÄRL-
DENS STÖRSTA TÄNDSTICKSFABRIK TILL INDUSTRIORT AV REGIONAL RANG. 

Miljöer i och kring tätorten
Miljöer i kulturmiljöprogrammet som ligger i eller i anslut-
ning till tätorten redovisas på kartan till höger.

Kullö

Bruksgatan/
Karlavägen

Ingemarstorp 
(berörs inte)

Kvarteret Tallen

Norra Ringvägen

Runt Tidan med 
järnvägsstationen

Södra Kungsvägen 
(berörs inte)

Vasagatan/Trädgårdsgatan
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Teckenförklaring
Miljöer kring tätort

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 800 1 600400 m

Kullö

Bruksgatan/Karlavägen

Ingemarstorp 
(berörs inte)

Kvarteret Tallen

Norra Ringvägen

Runt Tidan med 
järnvägsstationen

Södra Kungsvägen 
(berörs inte)

Vasagatan/
Trädgårdsgatan

Påverkan av översvämningar
Listan nedan är de miljöer i tätorten som bedöms påverkas 
av 100-årsflöden (Q100) respektive beräknade högsta flö-
den (BHF). Som nämnts tidigare har för Vamman beräknats 
100-årsflöden med tre olika klimatfaktorer (6.0, 7.2, 10,8). 

Miljöer behandlas i rapporten i följande ordning.

 ■ Bruksgatan/Karlavägen

 ■ Kvarteret Tallen

 ■ Norra Ringvägen

 ■ Vasagatan/Trädgårdsgatan

 ■ Runt Tidan med järnvägsstationen

 ■ Kullö

Kullö

100-ÅRSFLÖDEN (Q100) OCH BERÄKNADE 
HÖGSTA FLÖDEN (BHF) - VAD ÄR DET?
100-årsflöde (Q100): Det vattenflöde som på en viss plats 
i vattendraget statistiskt sett inträffar i genomsnitt en 
gång på hundra år.

Beräknade högsta flöde (BHF): Det motsvarar en situa-
tion där alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt 
flöde samverkar, till exempel snösmältning, nederbörd, 
vattenmättad mark med mera. Detta motsvarar ett teo-
retiskt värsta scenario. Det beräknade högsta flödet 
bedöms grovt motsvara ett flöde med minst 10 000 års 
återkomsttid.

Källor: Havs- och vattenmyndigheten, Boverket
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TIDAHOLM: BRUKSGATAN/KARLAVÄGEN
BOSTADSBEBYGGELSE OCH FRIKYRKA

NYCKELVÄRDEN 
• Frikyrkomiljön Immanuelskyrkan 
• Trädgårdar och alléträd  
• Bostadshus med bevarade  
  karaktärsdrag  
• 1900-1920 
• Välbevarade äldre uthuslängor 
och komplementsbyggnader

Bruksgatan/Karlavägen i Tidaholm ger 
genom Immanuelskyrkan ett gott exempel 
på frikyrkobyggnader i trä från sekelskiftet 
1900. Bostadsbebyggelsen representerar 
panelarkitektur från tiden kring sekelskif-
tet 1900 samt klassicistiskt influerade villor 
från 1920-talet. Trädgårdar och uthus är vik-
tiga delar av miljön.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska drag respekteras.  
Bebyggelsen har i hög grad bevarade äldre karak-
tärsdrag och delar och varsamhet är därmed an-
gelägen. Även äldre komplementsbyggnader och 
uthuslängor är särskilt värdefulla och bör värnas. 

Immanuelskyrkan har påtagliga kulturhistoris-
ka värden och utgör en viktig del av Tidaholms 
folkrörelsebyggnader.

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket 
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd utgör ett 
centralt karaktärsdrag och bör värnas.

Ny bebyggelse bör prövas med hänsyn till områ-
dets särskilda kulturhistoriska värde. En anpassning 
till	den	befintliga	bebyggelsens	karaktär,	skala	och	
struktur utgör grunden.  

Nya komplementbyggnader som tydligt under-
ordnas tomtens huvudbyggnad och som bevarar 
trädgårdens element är att föredra framför tillbygg-
nader till bostadshusen.
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Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 90 18045 m

Påverkan av översvämningar
100-årsflöden Tidan
- Ingen påverkan på högre kulturhistoriska värden.

Beräknade högsta flöden Tidan
- Enstaka äldre trävilla kan skadas i norra delen av området. Bebyggelsen i området i sin helhet 
berörs inte i någon större utsträckning.

Råd och riktlinjer
 ■ Se till att vattenkastare och stuprör leder bort vattnet från byggnader samt att marken 

lutar bort från byggnader. Passa på vid häftiga skyfall att studera byggnadernas avrin-
ning. 

 ■ Diken, avlopp behöver vara väl underhållna och dimensionerade för större vattenmäng-
der.

 ■ Var vaksam på sättningar. Verkar det som att delar av bärande konstruktion kollapsat? 
Studera om det kan bero på rötskada, översvämning eller rörelser i marken.

 ■ Träd och buskar suger upp stora vattenmängder och kan motverka översvämningar 
kring byggnader och bör inte avverkas. De bör dock inte planteras för nära byggnader.

 ■ En fungerande dränering runt om byggnader är viktigt. 

 ■ Hur ser historiken ut för översvämningar och vad orsakade dem tidigare?

 ■ Är byggnaden placerad i en sänka?

 ■ Är ytorna hårdgjorda och vad finns det för avrinningsmöjligheter för dagvatten?

 ■ En byggnad som ligger nära ett vattendrag löper större risk att drabbas av fuktrelate-
rade skador.

 ■ Växlingar mellan höga och låga flöden drabbar fornlämningar med kulturlager, gravar 
med ben eller annat organiskt material och metall samt murar och grundläggningar på 
byggnader och andra anläggningar.

 ■ Mer genomgripande åtgärder av vattendrag som invallning, breddning eller omlöp kan 
innebära stor påverkan på den värdefulla kulturmiljön och kräver ytterligare utredning. 
Det kan även räknas som vattenverksamhet och kräva anmälen eller tillstånd.

Äldre trävilla

Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 490 980245 m

Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 490 980245 m
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TIDAHOLM: KVARTERET TALLEN
BOSTADSBEBYGGELSE OCH SAMLINGSLOKAL.

Kvarteret Tallen är ett bra och enhetligt 
exempel på Tidaholms tidigaste bebyg-
gelse, uppförd i tändsticksindustrins 
expansionsskede och när industrisam-
hället utvecklades till köping och stad. 
Miljön är därför en viktig länk i stadens 
bebyggelsehistoriska utveckling. Logen 
Vulcan utgör ett av landets äldsta beva-
rade ordenshus med ursprunglig karak-
tär och är byggnadsminne.

NYCKELVÄRDEN 
• Delar av stadens äldsta  bebyggelse 
• Byggnadsminnet Logen 206 Vulcan 
• Bostadshus med bevarade karaktärs-
drag  
• Trädgårdar 
• 1800-talets andra hälft - 1900 
• Välbevarade äldre uthuslängor och 
komplementbyggnader

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Befintliga	utpekanden	i	form	av	byggnadsminnet	
Logen Vulcan ska utgöra utgångspunkt för förhåll-
ningssätt till miljön. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och mate-
rialval respekteras. Om- och tillbyggnader prövas 
med hänsyn till områdets karaktär och kulturhis-
toriska värde. 

Äldre komplementsbyggnader och uthuslängor är 
särskilt värdefulla och bör värnas. 

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket 
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd utgör ett 
centralt karaktärsdrag och bör värnas.

Ny bebyggelse bör prövas med hänsyn till områ-
dets särskilda kulturhistoriska värde. En anpassning 
till	den	befintliga	bebyggelsens	karaktär,	skala	och	
struktur utgör grunden. 

Ny bebyggelse bör framför allt utgöras av komple-
mentbyggnader som tydligt underordnas tomtens 
huvudbyggnad och trädgårdens karaktär.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

BYGGNADSMINNE LOGEN VULCAN
En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhis-
toriskt värde får förklaras för byggnadsminne av läns-
styrelsen och omfattas då av skyddsbestämmelser. 
Fastigheten omfattas av skyddsbestämmelser och 
inför åtgärd ska fastighetsägare kontakta länsstyrel-
sen för avgörande om åtgärden är tillståndspliktig. 
(3 kap. Kulturmiljölagen)
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Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 50 10025 m

Påverkan av översvämningar
100-årsflöden Tidan
- Ingen påverkan på högre kulturhistoriska värden.

Beräknade högsta flöden Tidan
- Området berörs i sina ytterkanter. Enstaka äldre bostadshus kan 
skadas, särskilt i södra delen av området. Bebyggelsen i området i sin 
helhet berörs inte i någon större utsträckning.

Råd och riktlinjer
 ■ Se till att vattenkastare och stuprör leder bort vattnet från 

byggnader samt att marken lutar bort från byggnader. Passa 
på vid häftiga skyfall att studera byggnadernas avrinning. 

 ■ Diken, avlopp behöver vara väl underhållna och dimensione-
rade för större vattenmängder.

 ■ Var vaksam på sättningar. Verkar det som att delar av bä-
rande konstruktion kollapsat? Studera om det kan bero på 
rötskada, översvämning eller rörelser i marken.

 ■ Träd och buskar suger upp stora vattenmängder och kan 
motverka översvämningar kring byggnader och bör inte av-
verkas. De bör dock inte planteras för nära byggnader.

 ■ En fungerande dränering runt om byggnader är viktigt.  

 ■ Hur ser historiken ut för översvämningar och vad orsakade 
dem tidigare?

 ■ Är byggnaden placerad i en sänka?

 ■ Är ytorna hårdgjorda och vad finns det för avrinningsmöjlig-
heter för dagvatten?

 ■ En byggnad som ligger nära ett vattendrag löper större risk 
att drabbas av fuktrelaterade skador.

 ■ Växlingar mellan höga och låga flöden drabbar fornlämning-
ar med kulturlager, gravar med ben eller annat organiskt 
material och metall samt murar och grundläggningar på 
byggnader och andra anläggningar.

 ■ Mer genomgripande åtgärder av vattendrag som invallning, 
breddning eller omlöp kan innebära stor påverkan på den 
värdefulla kulturmiljön och kräver ytterligare utredning. 
Det kan även räknas som vattenverksamhet och kräva anmä-
len eller tillstånd.

Logen Vulcan

Äldre bostadshus
Teckenförklaring

Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 490 980245 m

Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 490 980245 m
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TIDAHOLM: NORRA RINGVÄGEN
BOSTADSBEBYGGELSE

Norra Ringvägen i Tidaholm ger goda exempel på 
1920-talets villastilar. Viktiga delar i miljön är träd-
gårdar, garage samt gatans utformning som bred, 
trädkantad esplanad.

NYCKELVÄRDEN 
• Helhet bostadshus med trädgårdar - alléplanterad 
boulevard med gångstråk 
• Bostadshus med samlad karaktär fokus 1920-tal 
• Trädgårdar 
• Välbevarade äldre uthuslängor och komplements-
byggnader

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och  
materialval respekteras. Om- och tillbyggnader 
prövas med hänsyn till områdets karaktär och kul-
turhistoriska värde.  

Även äldre komplementsbyggnader och uthuslän-
gor är särskilt värdefulla och bör värnas. 

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket 
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd är viktiga 
delar i miljön och bör värnas.

Norra Ringvägens utformning som esplanad med 
trädplanteringar och gräsytor är en viktig del i mil-
jön och bör värnas. 

Ny bebyggelse bör prövas med hänsyn till områ-
dets särskilda kulturhistoriska värde. En anpassning 
till	den	befintliga	bebyggelsens	karaktär,	skala	och	
struktur utgör grunden. 

Ny bebyggelse bör framför allt utgöras av komple-
mentbyggnader som tydligt underordnas tomtens 
huvudbyggnad och trädgårdens karaktär.

För ny bebyggelse bör gaturummets karaktär vara 
vägledande avseende indrag från gata. Komple-
mentbyggnader bör inte placeras utmed gatan och 
bör	inte	avvika	från	skala	och	utformning	hos	befint-
liga äldre komplementbyggnader.
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Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 50 10025 m

Påverkan av översvämningar
100-årsflöden Tidan
- Ingen påverkan på högre kulturhistoriska värden.

Beräknade högsta flöden Tidan
- Merparten av villorna översvämmas och tar skada, särskilt i västra delen av området.

Q100 10,8 Vamman
- Enligt översvämningskarteringen för Vamman kan 100-årsflödena med den högsta analyserade 
klimatfaktorn (10,8) beröra enstaka bebyggelse i nordvästra delen av området.

Råd och riktlinjer
 ■ Se till att vattenkastare och stuprör leder bort vattnet från byggnader samt att marken 

lutar bort från byggnader. Passa på vid häftiga skyfall att studera byggnadernas avrin-
ning. 

 ■ Diken, avlopp behöver vara väl underhållna och dimensionerade för större vattenmäng-
der.

 ■ Var vaksam på sättningar. Verkar det som att delar av bärande konstruktion kollapsat? 
Studera om det kan bero på rötskada, översvämning eller rörelser i marken.

 ■ Träd och buskar suger upp stora vattenmängder och kan motverka översvämningar 
kring byggnader och bör inte avverkas. De bör dock inte planteras för nära byggnader.

 ■ En fungerande dränering runt om byggnader är viktigt. 

 ■ Hur ser historiken ut för översvämningar och vad orsakade dem tidigare?

 ■ Är byggnaden placerad i en sänka?

 ■ Är ytorna hårdgjorda och vad finns det för avrinningsmöjligheter för dagvatten?

 ■ En byggnad som ligger nära ett vattendrag löper större risk att drabbas av fuktrelate-
rade skador.

 ■ Växlingar mellan höga och låga flöden drabbar fornlämningar med kulturlager, gravar 
med ben eller annat organiskt material och metall samt murar och grundläggningar på 
byggnader och andra anläggningar.

 ■ Mer genomgripande åtgärder av vattendrag som invallning, breddning eller omlöp kan 
innebära stor påverkan på den värdefulla kulturmiljön och kräver ytterligare utredning. 
Det kan även räknas som vattenverksamhet och kräva anmälen eller tillstånd.

Esplanaden Norra 
Ringvägen kantad 
av villabebyggelse.

Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 490 980245 m

Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 490 980245 m

Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 490 980245 m
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TIDAHOLM: VASAGATAN/TRÄDGÅRDSGATAN
TÄTORTSMILJÖ MED BOSTADSBEBYGGELSE OCH BRUKSKONTOR

Miljön Vasagatan/Trädgårdsgatan tillhör köping-
ens tidigast planlagda. Bebyggelsen representerar 
sekelskiftets stora, tidstypiskt dekorativt utförda 
trävillor som är ovanlig i övriga Tidaholm. De stora 
trädgårdarna ger området en öppen prägel. 

NYCKELVÄRDEN 
• Stadens tidiga utbyggnad och tidiga villabyggande i 
trä 
• Större trävillor, välbevarade karaktärsdrag 
• Sekelskiftet 1900 - det tidiga 1900-talet 
• Trädgårdar  
• Välbevarade äldre uthuslängor och komplements-
byggnader

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och mate-
rialval	 respekteras.	 I	 miljön	 finns	 bebyggelse	med	
hög grad av bevarande gällande/av ursprungliga 
material och karaktärsdrag. Om- och tillbyggnader 
prövas med hänsyn till områdets karaktär och kul-
turhistoriska värde.

Även äldre komplementsbyggnader och uthuslän-
gor är särskilt värdefulla och bör värnas. 

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket 
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd är viktiga 
delar i miljön och bör värnas.

Ny bebyggelse bör prövas med hänsyn till områ-
dets särskilda kulturhistoriska värde. En anpassning 
till	den	befintliga	bebyggelsens	karaktär,	 skala	och	
struktur utgör grunden.

För ny bebyggelse bör gaturummets karaktär vara 
vägledande avseende indrag från gata. Komple-
mentbyggnader bör inte placeras utmed gatan och 
bör	inte	avvika	från	skala	och	utformning	hos	befint-
liga äldre komplementbyggnader.

Ny bebyggelse bör framför allt utgöras av komple-
mentbyggnader som tydligt underordnas tomtens 
huvudbyggnad och trädgårdens karaktär, där öp-
penheten är ett viktigt drag.
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Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 60 12030 m

Påverkan av översvämningar
100-årsflöden Tidan
- Ingen påverkan på högre kulturhistoriska värden.

Beräknade högsta flöden Tidan
- Villor i sydöstra delen av området kan skadas.

Q100 10,8 Vamman
- Enligt översvämningskarteringen för Vamman kan 100-årsflödena med den hög-
sta analyserade klimatfaktorn (10,8) beröra enstaka bebyggelse i nordvästra delen av 
området. Skillnaden mot de lägre klimatfaktorerna (7,2 samt 6,0) är inte jättestor och 
även i dessa scenarier kan området beröras i sin utkant.

Råd och riktlinjer
 ■ Se till att vattenkastare och stuprör leder bort vattnet från byggnader samt 

att marken lutar bort från byggnader. Passa på vid häftiga skyfall att studera 
byggnadernas avrinning. 

 ■ Diken, avlopp behöver vara väl underhållna och dimensionerade för större 
vattenmängder.

 ■ Var vaksam på sättningar. Verkar det som att delar av bärande konstruktion 
kollapsat? Studera om det kan bero på rötskada, översvämning eller rörelser 
i marken.

 ■ Träd och buskar suger upp stora vattenmängder och kan motverka över-
svämningar kring byggnader och bör inte avverkas. De bör dock inte plante-
ras för nära byggnader.

 ■ En fungerande dränering runt om byggnader är viktigt.  

 ■ Hur ser historiken ut för översvämningar och vad orsakade dem tidigare?

 ■ Är byggnaden placerad i en sänka?

 ■ Är ytorna hårdgjorda och vad finns det för avrinningsmöjligheter för dag-
vatten?

 ■ En byggnad som ligger nära ett vattendrag löper större risk att drabbas av 
fuktrelaterade skador.

 ■ Växlingar mellan höga och låga flöden drabbar fornlämningar med kultur-
lager, gravar med ben eller annat organiskt material och metall samt murar 
och grundläggningar på byggnader och andra anläggningar.

 ■ Mer genomgripande åtgärder av vattendrag som invallning, breddning eller 
omlöp kan innebära stor påverkan på den värdefulla kulturmiljön och krä-
ver ytterligare utredning. Det kan även räknas som vattenverksamhet och 
kräva anmälen eller tillstånd.

Äldre trävilla

Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 60 12030 m

Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 60 12030 m
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TIDAHOLM: RUNT TIDAN MED JÄRNVÄGSSTATIONEN
TÄTORTSMILJÖ MED KYRKA, HERRGÅRD, INDUSTRIMILJÖ, BOSTADSBEBYGGELSE OCH OFFENTLIG BEBYGGELSE

Miljön runt Tidan ger en bild av Tidaholms tidiga utveckling med utgångspunkt i 
bruksort, herrgård, kyrka samt 1870-talets industrialisering som gav en snabb sam-
hällstillväxt. Bebyggelsen har överlag en tydlig ursprunglig karaktär och skapar där-
för en stadskärna där det historiska berättandet är tydligt framträdande. 

NYCKELVÄRDEN MILJÖN RUNT 
TIDAN - INDUSTRINÄRA 
• Vulcanöns samlade industribebyggelse bildar en stadens kärna 
• Herrgårdsområdets flygelbyggnader och biblioteket i formation kring det öppna rummet 
• Von Essens plats med modernistisk bebyggelsekärna 
• Turbinhusön med parkmiljö och ditflyttade hantverkshus. Turbinhuset med utloppskanal i 
sten vid Tidan.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR OCH KYRKA
Fornlämningar och kyrka (gamla och nya) har skydd 
enligt Kulturmiljölagen och får inte ändras eller 
påverkas utan tillstånd. Kontakt med länsstyrelsen 
ska tas innan alla åtgärder som berör dessa miljöer.

DETALJPLAN
Inom	 området	 finns	 byggnader	 som	 omfattas	 av	
skyddsbestämmelser.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

VULCANÖN
Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och  
materialval respekteras.

Miljöns samlade industrikaraktär där enskilda 
byggnader har egna karaktärsdrag och uttryck 
är av stor betydelse för den centrala staden och  
upprätthålls. 

Gestaltning av vistelserummen mellan husen är av 
stor	betydelse.	Här	 ingår	delar	 som	marktäckning,	
vegetation, staket och kajer mot Tidan. 

De rumsligheter av olika storlek som skapas mellan 
husen är viktiga och värnas. 

Stråkbildningar utmed Vulcans väg samt mellan 
Vulcans väg och Stämmobron är viktiga och föblir 
tydliga.

De vyer och perspektiv som skapas genom utblickar 
mellan byggnaderna är viktiga och upprätthålls. 

Ett restriktivt förhållningssätt till ny bebyggelse 
tillämpas. 

Framtagande av ytterligare varsamhets- och skydds-
bestämmelser i detaljplan är lämpligt för att identi-
fiera	och	tydliggöra	specifika	kulturhistoriska	värden	
och skydda dem. 
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Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 230 460115 m

Påverkan av översvämningar
100-årsflöden Tidan
- Stora kulturhistoriska värden riskerar att skadas på Turbinhusön. Den värdefulla bebyggel-
sen på västra sidan av ön (bland annat Turbinhuset och smedbostäderna) översvämmas och 
skador kan uppkomma. 

- Det f.d. stationsområdet översvämmas, bland annat godsmagasinet, samt även stadsmässiga 
stenhus från cirka sekelskiftet vid Drottningvägen.

Beräknade högsta flöden Tidan
- Merparten av bebyggelsen på Vulcanön översvämmas och skador kan uppkomma på verk-
stad/smedja (Tidaholms museum), kallmagasin och fosforkällare. Även laboratorium, ingen-
jörskontor, C-magasinet riskerar att ta skada.  

- Även bebyggelsen söder om Turbinhusön på Tidans södra sida berörs i detta scenario. Bygg-
nader som översvämmas är bland annat Gasverket. Risk finns även för de modernistiska fler-
bostadshusen vid von Essens plats.

- Ytterligare karaktärsbyggnader som kan beröras är Kungsbroskolan från 1895, ett äldre 
skolhus i samma kvarter (uppf. 1876) samt Stadshotellet.

Råd och riktlinjer
 ■ Se till att vattenkastare och stuprör leder bort vattnet från byggnader samt att mar-

ken lutar bort från byggnader. Passa på vid häftiga skyfall att studera byggnadernas 
avrinning. 

 ■ Diken, avlopp behöver vara väl underhållna och dimensionerade för större vatten-
mängder.

 ■ Var vaksam på sättningar. Verkar det som att delar av bärande konstruktion kollap-
sat? Studera om det kan bero på rötskada, översvämning eller rörelser i marken.

 ■ Träd och buskar suger upp stora vattenmängder och kan motverka översvämningar 
kring byggnader och bör inte avverkas. De bör dock inte planteras för nära byggna-
der.

 ■ En fungerande dränering runt om byggnader är viktigt.  

 ■ Hur ser historiken ut för översvämningar och vad orsakade dem tidigare?

 ■ Är byggnaden placerad i en sänka?

 ■ Är ytorna hårdgjorda och vad finns det för avrinningsmöjligheter för dagvatten?

 ■ En byggnad som ligger nära ett vattendrag löper större risk att drabbas av fuktrela-
terade skador.

 ■ Växlingar mellan höga och låga flöden drabbar fornlämningar med kulturlager, gra-
var med ben eller annat organiskt material och metall samt murar och grundlägg-
ningar på byggnader och andra anläggningar.

 ■ Mer genomgripande åtgärder av vattendrag som invallning, breddning eller omlöp 
kan innebära stor påverkan på den värdefulla kulturmiljön och kräver ytterligare 
utredning. Det kan även räknas som vattenverksamhet och kräva anmälen eller 
tillstånd.

Turbinhusön

Vulcanön

Gasverket

Kungsbroskolan

Skolhus fr. 1876

Stadshotellet

Godsmagasinet

Stadsmässiga sten-
hus sekelskifte

F.d. kallmagasin i trä

Rudbecksgymnasiet

F.d. ingenjörskontoret 
för Vulcan

Vulcans f.d. verk-
stad/smedja

F.d. laboratorium/
bostäder för Vulcan

F.d. fosforkällare 
Vulcan

"C-magasinet"

"Smedstugorna"

Turbinhuset

Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 490 980245 m

Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 490 980245 m
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KULLÖ
HANTVERK OCH INDUSTRI.

Miljön Kullö med välbevarade byggnader från sent 
1800-tal och tidigt 1900-tal är ett gott exempel på 
de småindustrier som legat invid Tidan.

NYCKELVÄRDEN 
• Tätortsnära småskalig industrimiljö 
•	Helhetsverkan	gårdsbebyggelse	-	kraftverk	-	sågverk 
• Distinkta karaktärsdrag

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och  
material bör respekteras. 

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och sta-
ket samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör  
värnas.

Kopplingen mellan byggnaderna inom Kullö  
gårdsbebyggelse bör förbli tydlig. Tillkommande 
bebyggelse bör utföras med varsamhet mot skala 
och karaktär hos närliggande bebyggelse så att det 
visuella sambandet mellan mangårdsbyggnad och 
sågverksbyggnad bibehålls.
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Påverkan av översvämningar
100-årsflöden Tidan
- Den särskilt värdefulla Kullö kvarn översvämmas i detta scenario och att skador uppkommer 
är troligt. 

- Det är även troligt att f.d. kraftstationen berörs.

Beräknade högsta flöden Tidan
- Utöver byggnader ovan översvämmas även bostadshuset i detta scenario. Även sågverket kan 
beröras.

Råd och riktlinjer
 ■ Se till att vattenkastare och stuprör leder bort vattnet från byggnader samt att marken 

lutar bort från byggnader. Passa på vid häftiga skyfall att studera byggnadernas avrin-
ning. 

 ■ Diken, avlopp behöver vara väl underhållna och dimensionerade för större vattenmäng-
der.

 ■ Var vaksam på sättningar. Verkar det som att delar av bärande konstruktion kollapsat? 
Studera om det kan bero på rötskada, översvämning eller rörelser i marken.

 ■ Träd och buskar suger upp stora vattenmängder och kan motverka översvämningar 
kring byggnader och bör inte avverkas. De bör dock inte planteras för nära byggnader.

 ■ En fungerande dränering runt om byggnader är viktigt. 

 ■ Hur ser historiken ut för översvämningar och vad orsakade dem tidigare?

 ■ Är byggnaden placerad i en sänka?

 ■ Är ytorna hårdgjorda och vad finns det för avrinningsmöjligheter för dagvatten?

 ■ En byggnad som ligger nära ett vattendrag löper större risk att drabbas av fuktrelate-
rade skador.

 ■ Växlingar mellan höga och låga flöden drabbar fornlämningar med kulturlager, gravar 
med ben eller annat organiskt material och metall samt murar och grundläggningar på 
byggnader och andra anläggningar.

 ■ Mer genomgripande åtgärder av vattendrag som invallning, breddning eller omlöp kan 
innebära stor påverkan på den värdefulla kulturmiljön och kräver ytterligare utredning. 
Det kan även räknas som vattenverksamhet och kräva anmälen eller tillstånd.

0 80 16040 m

F.d. kraftstation 
uppf. 1895

Kullö kvarn

Kullö sågverk

Bostadshus uppf. ca 
år 1900

Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 490 980245 m

Teckenförklaring
Kulturmiljöer i programmet

Vamman_Q100_6.0

Vamman_Q100_7.2

Vamman_Q100_10.8

Q100_översvämningsutbredning

BHF_översvämningsutbredning

0 490 980245 m
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KÄLLOR OCH LITTERATUR

Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun. WSP. Förfat-
tare: Andreas Hansen, Amanda Görander Frost, Adam Au-
gustsson.

Sveriges klimat 1860-2014 - Underlag till Dricksvattenutred-
ningen, SMHI Klimatologi nr 13, 2015. Författare: Gunn Pers-
son

Framtidsklimat i Västra Götalands län - enligt RCP-scenari-
er.  SMHI Klimatologi nr 24, 2015. Författare: Gitte Berglöv, 
Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Emil Björck, Jenny 
Axén Mårtensson, Linda Nylén, Alexandra Ohlsson, Håkan 
Persson, Elin Sjökvist

Översvämningskartering Tidan, WSP 2017

Översvämningskartering Tidan, MSB 2015

Översvämningskartering Vamman, WSP 2018

Kulturarv för framtida generationer, Länsstyrelsen Västra 
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