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Revidering av område av riksintresse för kulturmiljövården inom 

Västra Götalands län 

 

Beslut  

Riksantikvarieämbetet beslutar med stöd av 2 § förordningen (1998:896) om 

hushållning med mark- och vattenområden m.m. om revidering av område av 

riksintresse för kulturmiljövården inom Västra Götalands län; Göta kanal (O 99).   

 

Ändringarna innebär att riksintresset Göta kanal i Västra Götalands län omfattar 

hela farleden från Sjötorp vid Vänern till länsgränsen mot Östergötlands län i 

Vättern, samt siktlinjen till fyrarna på Harnäsudde utanför Sjötorp. Den totala 

riksintressearealen minskar kraftigt. 

 

Följande beskrivningstext och geografiska avgränsning gäller enligt detta beslut: 

 

Motivering:  

Kanalmiljö  som illustrerar det tidiga 1800-talets utveckling av nationella 

kommunikationsnät genom en inre vattenburen kommunikationsled. Speglar 

industrialiseringens tekniska utveckling tillsammans med organiseringen av arbete 

och boende för de anställda vid kanalen. Tydligt exempel på den tidiga 

rekreationsverksamheten, organiserad med persontrafik. Kanalens 

militärhistoriska betydelse illustreras genom kopplingen till byggandet av 

Karlsborgs fästning. (Kanalmiljö, kommunikationsmiljö, farledsmiljö, hamnmiljö, 

rekreationsmiljö, industrimiljö, militär miljö). 

 

Uttryck för riksintresset generellt: 

Kanalen som ett sammanhängande farbart stråk genom landskapet, på långa 

sträckor genom ett öppet landskap och kantad av alléträd, samt på vissa delar 

förhöjd i förhållande till omgivande mark. Den för kanalen specifikt skapade 

fastigheten Kanaljorden, ett grönt område som följer kanalen och bitvis avgränsas 

av stenmurar eller diken. Återkommande miljöer inom Kanaljorden med slussar av 

natursten och slussportar av järn och trä, broar, varav en del rullbroar av järn, och 

tillhörande boställen med ljusmålade mindre bostadshus och rödfärgade 

ekonomibyggnader och staket. Dragvägen på ena sidan av kanalen som gör det 

möjligt att även uppleva kanalen gående eller cyklande. Industrianläggningar och 

byggnader som funktionellt hänger samman med farleden och sjöfarten samt dess 
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betydelse som transportled. Anläggningar som visar på kanalens tekniska 

konstruktion och företeelser med koppling till turismen, som hotell, kiosker och 

restauranger från 1800-talet eller början av 1900-talet. Ledmurar, sjömärken, 

lastageplatser och andra anordningar för kanalsjöfarten utmed farleden genom 

sjöarna. Siktlinjer i båda riktningar i det öppna landskapet som är betydelsefulla för 

upplevelsen av kanalen. Utblickar från kanalen mot det omgivande landskapet och 

bebyggelsen. 

 

 

 

 

 

 

Ny avgränsning för riksintresset Göta kanal i sin helhet inom Västra Götaland  

Karta: Länsstyrelsen Västra Götaland 
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Uttryck för riksintresset i Mariestads kommun: 

Kanalmiljön genom Mariestads kommun med pirar, fyrar, slussar, broar, boställen 

och andra tjänstebostäder med uthus och staket, samt hamnbassänger, magasin, 

kanalkontor, pollare, alnstenar och andra byggnader och anordningar för kanalen. 

Fyrplatser för insegling till Sjötorp från 1865, med Harnäsuddes gamla fyr med 

rödfärgat bostadshus och två vita ensfyrar som är synliga från Sjötorp. Sjötorps 

samhälle med småskalig träbebyggelse i oregelbundna kvarter som uppkommit 

runt kanalen. Hamnbassäng med stort rödfärgat hamnmagasin, gulmålat 

kanalkontor och ljust putsad, tidigare kanalingenjörsbostad. Varvsplats med 

torrdocka, smedja och stora röda industribyggnader av trä vid hamnbassängen i 

Sjötorp. Den tidigare pensionatsbyggnaden i Sjötorp. Hamnbassäng med stort 

rödfärgat hamnmagasin och gammal broplats i Lyrestads samhälle. Kalkboden 

och resterna efter en arbetsstation i Norrkvarn, med husgrunder, kalkugnsrester, 

damm- och pumpverksrester, fundament för stånggång och vattenhjul i anslutning 

till en bigrav som avledde vatten från Fredsbergs mosse och nyttjades för 

vattenkraft. Kulverten av sten med fyra valv under kanalen vid Norrkvarn. 

Norrkvarns stora ljusputsade kvarnbyggnad som numera rymmer hotell och 

restaurang. Utblickar och siktlinjer från och mot kanalen i det öppna landskapet vid 

Rogstorp, Lyrestad, Norrkvarn och Höglunda. 
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Uttryck för riksintresset i Töreboda kommun: 

Kanalmiljön genom Töreboda kommun med pirar, fyrar, slussar, broar, boställen 

och andra tjänstebostäder med uthus och tillhörande anläggningar som tomter och 

staket, samt hamnbassänger, magasin, pollare, alnstenar och andra byggnader 

och anordningar för kanalen. 

Byggnader och anläggningar i Hajstorp som har historiskt samband med kanalens 

vård och underhåll, såsom stor ljusmålad kanalingenjörsbostad i vidsträckt 

trädgård, smedja, rödfärgade verkstäder av trä med snickeri och därtill hörande 

anordningar. 

Byggnader och anläggningar som påminner om kanalens byggnadshistoria, 

såsom Riddarhagens gård, bebyggd med tvåvånings mangårdsbyggnad av trä 

från anläggningsarbetena, Lanthöjden med obelisk, minnesstenen vid Hajstorp.  

Ny avgränsning för riksintresset Göta kanal 

inom Mariestads kommun markerad med blått.  

Karta: Länsstyrelsen Västra Götaland 
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Korsningen mellan kanal och järnväg i Töreboda med stationsbyggnad, magasin 

och gemensam öppen plan. Den gamla limträfabriken som visar på kanalens 

betydelse för lokalisering av industrier. 

Anläggningar som visar på kanalens betydelse som transportled för det inre av 

landet såsom sjömärken, lastageplatser, bryggor, fyrar och andra anordningar för 

kanaltrafiken runt sjön Viken. 

Utblickar och siktlinjer från och mot kanalen i det öppna landskapet norr om 

Riksberg och söder om Töreboda.  

 

 

 

 

Ny avgränsning för riksintresset Göta kanal 

inom Töreboda kommun markerad med blått.  

Karta: Länsstyrelsen Västra Götaland 
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Ny avgränsning för riksintresset Göta kanal inom 

Töreboda kommun markerad med blått.  

Karta: Länsstyrelsen Västra Götaland 
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Uttryck för riksintresset i Karlsborgs kommun: 

Kanalmiljön genom Karlsborgs kommun med pirar, fyrar, slussar, broar, boställen 

och andra tjänstebostäder med uthus och tillhörande anläggningar som tomter och 

staket, samt hamnbassänger, magasin, pollare, alnstenar och andra byggnader 

och anordningar för kanalen. 

Anläggningar och byggnader med koppling till farleden genom sjöarna Viken, 

Dammsjön och Bottensjön, såsom lastageplatser, bryggor, magasin, ledmurar, 

sjömärken, dykdalber, fyrar, fyrvaktarbostad och andra anordningar för 

kanaltrafiken. 

Kanalens sträckning med sluss, den gamla järnbron, tvåvånings 

slussinspektorsbostad av rödfärgat trä, brovaktarboställe med ljusputsade fasader, 

rödfärgat magasin och andra byggnader och anordningar för kanalen i Forsvik. 

Villor från tiden omkring sekelskiftet 1900 i tidstypisk stil samt kanalhotellet med 

träfasader och glasverandor, alla med orientering mot kanalen vid Rödesund i 

Karlsborg. 

Utblickar och siktlinjer från kanalens sträckning över sjöarna Viken, Dammsjön 

och Bottensjön. 
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Ny avgränsning för riksintresset Göta kanal 

inom Karlsborgs kommun markerad med blått.  

Karta: Länsstyrelsen Västra Götaland 
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Ärendet 

Länsstyrelsen Västra Götaland har i samverkan med länsstyrelsen Östergötland 

under ett flertal år utrett ett förslag till ny avgränsning för riksintresset Göta kanal 

för att det ska omfatta hela farleden i båda länen1. Riksantikvarieämbetet har 

                                                           
1 Sveriges blå band - Ett förslag till ny avgränsning av kulturmiljövårdens riksintresse Göta 

kanal (R2 respektive E9). Länsstyrelserna Västra Götaland och Östergötland  

Ny avgränsning för riksintresset Göta kanal inom 

Karlsborgs kommun markerad med blått.  

Karta: Länsstyrelsen Västra Götaland  
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kommit med synpunkter på förslaget och samtal har även först vid fältbesök och 

även genom seminarium där också berörda kommuner deltagit. Materialet har 

sedan bearbetats och färdigställts. Detta beslut omfattar endast delen i Västra 

Götalands län, Östergötland beslutas enskilt. 

 

Revideringen innebär att följande delar numera ingår i riksintresset Göta kanal (O 

99): 

 

 Det som tidigare var riksintresset Göta kanal (R 2), från Sjötorp till 

Tåtorp vid utloppet i sjön Viken. Markområdet har minskats betydligt och 

omfattar i princip det område där det finns synliga och till kanalen 

hörande uttryck.  

 

 Tidigare del av riksintresset Forsvik (R 4), som utgjordes av farleden från 

Brosundet till Forsvik.  

 

 Rödesund; del av riksintresset Karlsborgs fästning med Vaberget (R 5), 

utgörs av farleden mellan Bottensjön och Vättern och därtill gränsande 

områden.  

 

Riksintresset Göta kanal innebär sammanlagt kraftiga areala minskningar enligt 

tabellen nedan2. 

 

Göta Kanal Tidigare RI NY RI  

Totalt 62,65 8,3 km2 

Mark 60,62 3,86 km2 

Vatten 2 4,4 km2 

 

 

Skälen för beslutet 

Farleden Göta kanal skapades för att förbinda Östersjön med Västerhavet. 

Avsikten med revideringen är därför att spegla kommunikationsmiljön som en del 

av ett större kulturhistoriskt sammanhang3. Denna förändring av motiveringen 

innebär att de uttryck som är relevanta för den riksintressanta berättelsen har 

renodlats och därmed har också avgränsningen justerats. 

 

                                                           
2 Beräkningar av länsstyrelsen Västra Götaland 
3 Sveriges blå band - Ett förslag till ny avgränsning av kulturmiljövårdens riksintresse Göta 

kanal (R2 respektive E9). Länsstyrelserna Västra Götaland och Östergötland 
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Beskrivningstexterna förs in i Riksantikvarieämbetets förteckningar och görs 

tillgängliga på webben. De geografiska avgränsningarna görs tillgängliga i 

länsstyrelsens Web-GIS. 

 

Detta beslut har fattats av enhetschefen Solveig McKenzie efter föredragning av 

handläggaren Tina Mathiesen. Även handläggaren Johan Aspfors har deltagit i 

beredningen. Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför 

namnunderskrift. 

 

 

Kopia till:  

Boverket 

Mariestads kommun 

Töreboda kommun 

Karlsborgs kommun 

 

 

 


