
Björn Ekelund
Luleå tekniska universitet
Inst för samhällsbyggnad

Avd för arkitektur och infrastruktur

2005:5

Sociospatial och rumslig integration
av energisystemet i Ulricehamn

en studie av befi ntlig och framtida plats för
produktions- och distributionsanläggningar



FoU-programmet Uthållig kommun
Energimyndigheten

Arbetsrapport 2005:5
Författare: Björn Ekelund
Titel: Sociospatial och rumslig integration av energisystemet i Ulricehamn; 
en studie av befintlig och framtida plats för produktions- och distributions-
anläggningar

Luleå tekniska universitet
Institutionen för samhällsbyggnad
Avd för arkitektur och infrastruktur
971 87 Luleå



Förord
Denna arbetsrapport är del av slutrapporteringen från första etappen i FoU-projektet Uthållig 
kommun; fysisk planering. Projektet Uthållig kommun har initierats av Energimyndigheten där 
kommunal och mellankommunal samverkan varit ledord. I projektet ingår kommunerna Borås, 
Ulricehamn, Solna, Örnsköldsvik och Vingåker. Uthållig kommun, som pågår mellan åren 
2003-2007, är ett av Energimyndighetens mer lokala engagemang för att ställa om energisyste-
met så att det blir ekonomiskt och ekologiskt hållbart. 

Mitt engagemang i projektet under våren 2005 har varit mer från hjärtat än från min egen kun-
skapshorisont eftersom jag under denna period hade fullt upp med att avsluta min licentiatav-
handling. Däremot har jag under sommaren och hösten samma år aktivt deltagit i projektet 
vilket har resulterat i den här rapporten och en liknande för Dalsjöfors i Borås kommun. 

Mitt arbete har bedrivits i Ulricehamns kommun och Borås kommun. Anledningen till mitt 
urval beror framför allt på de lagom avgränsade och passande planeringsuppgifter som valts i 
respektive kommun. Mitt arbete har möjliggjorts tack vare en härlig stämning och en positiv 
ambition från de personliga drivkrafter som funnits på kommunen, stort tack till just er för ett 
gott samarbete. 

Tack också till finansiären Energimyndigheten som har tagit ett föredömligt initiativ att enga-
gera lokal kompetens i arbetet med hållbar utveckling. Detta har personifierats av Tore Carlsson 
som med lugn, positiv inställning och en rejäl dos nyfikenhet har drivit på detta arbete. Tillsam-
mans med professor Ulf Ranhagen, arbetets inspiratör och kunskapskälla, har projektet Uthållig 
kommun; fysisk planering riktigt goda förutsättningar att bibehållas och vidareutvecklas till ett 
starkt lokalt engagemang.

Björn Ekelund

Stockholm & Luleå 

2005-12-15



Sammanfattning
Arbetsrapporten är resultatet av ett inledande samarbete i Energimyndighetens projekt Uthållig 
kommun. I detta ingår att göra en energisystemanalys i Dalsjöfors (Borås) och Ulricehamns 
tätort utifrån företrädesvis dess plats men också delvis dess form. Resultaten fokuserar på ener-
gisystemets befintliga rumsliga artefakter samt de som föreslås i upprättade framtidsbilder i 
enlighet med den metodik som förordas i projektet. Studien är genomförd vid Luleå tekniska 
universitet (LTU) med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. 

Studien är gjord i kvalitativa förtecken med ett formulerat ramverk för bedömning av artefak-
ternas plats. Ramverket förhåller sig till byggnadens plats utifrån begreppen sociospatial och 
rumslig integration. I dessa inkluderas stråk, visuellt influensområde samt anläggningens relation 
till omgivande natur- och parkmark och bebyggelse. Med stråk menas de naturliga möjligheter 
till rörelse som finns i närheten eller i betydande anslutning till anläggningen, med visuellt 
influensområde avses anläggningens synbarhet och med relation till omgivningen avses de 
kopplingar som anläggningen har till dess rumsliga kontext.  

Anläggningarna som har studerats är distributions- och produktionsanläggningar för el respek-
tive värme. Sammantaget visar redovisad analys att det befintliga energisystemet i Ulricehamn i 
nästan samtliga studerade fall är sociospatialt integrerade i sin kontext. Det finns vissa som är 
mer tydligt placerade nära större stråk och med stort visuellt influensområde, jag tänker närmast 
på fördelningsstationerna vid Sturebadet och Ulricehamns Energi, mottagningsstationen vid 
Markuslyckan och närvärmeverket vid Sim- och Sporthallen. 

Analysen pekar vidare på att det befintliga systemet i flera fall är rumsligt integrerat. Med detta 
inte sagt att delarna har rumslig legitimitet eller acceptans från allmänheten. Utan endast att det 
finns en relation mellan anläggningens material, färg och former som samspelar med omgivande 
dito. De som är mer märkbart integrerade än andra är mottagningsstationen vid Vist industri-
område, fördelningsstationerna vid Ulricehamns energi och Götaplatsen samt fjärrvärmenätets 
synbara sträckning längs Storgatan.      

Kommunens upprättade framtidsbilder är framtagna med ett tydligt proaktivt förhållningssätt 
till energisystemet. Det ställer också krav på medvetenhet om gestaltning. Det finns flera före-
slagna anläggningar där rumslig legitimitet är avgörande för deras tillkommande över huvudta-
get. Jag tänker närmast på alla de småskaliga vattenkraftverk som förordas och de närvärmeverk 
som i flera fall är lokaliserade nära bebyggelse. För att börja med de förstnämnda är det inte bara 
gestaltningen av byggnaden för funktionen som är av vikt utan detta är i högsta grad en uppgift 
som mer handlar om landskapsarkitektur än gestaltning av byggnader. De närvärmeverk som 
föreslås ligger i flera fall i närheten av enfamiljshus. Med anledning av detta är inte minst bygg-
nadens volym viktig att hantera på ett sätt som samspelar med småskalig bebyggelse. Vidare är 
det även i dessa fall av yttersta vikt hur omkringliggande mark hanteras. 

Sammantaget visar studien att det befintliga anläggningarna i energisystemet är relativt varierat 
och väl integrerat i sin sociala och rumsliga kontext. Det finns dock fortfarande enstaka behov 
av ombyggnationer om ambitionerna är att uppnå rumslig legitimitet. De upprättade framtids-
bilderna visar på ett positivt och proaktivt förhållningssätt till energisystemets utveckling. Det 
belyser också att vikten av god gestaltning är central i eventuellt fortsatt arbete.   
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Inledning
Projektet Fysisk planering har som övergripande uppgift att försöka svara på frågan hur kom-
munal fysisk planering kan förstärkas som styrmedel för en fördjupad behandling av uthållig-
hetsfrågorna. En av de mer adekvata uthållighetsfrågorna för vår tid är hur vi ska klara framti-
dens energiförsörjning utan att påverka människor och miljö negativt. Här har mången formu-
lering förklarat att lösningen är en ökad användning av förnybar energi samtidigt som det sker 
en minskning av den totala användningen av el och värme/kyla. 

Sverige står - som så många andra västerländer - inför en förändring av energisystemet till något 
nytt, något annat, något som vi ännu inte känner till formen av fullt ut. Kvarstår gör de ambitio-
ner som förespråkar och driver på förändringsprocessen till att i allt större utsträckning frångå 
den kärnkraftbaserade elproduktionen samtidigt som oljebaserad uppvärmning och elförsörj-
ning skall överges, detta till förmån för förnybar el- och värmeproduktion eller avfallsförbrän-
ning och naturgasanvändning. Sammantaget kommer den nya ordningen för energisystemet 
med stor sannolikhet resultera i att framtiden kommer bestå av en större divergens mellan olika 
energislag och ett ökat antal anläggningar av olika storlek för el- och värmeproduktion. Det här 
är en förändringsprocess som vi i Sverige redan kan märka av där nya Ryaverken i Göteborg, 
nytt kraftvärmeverk i Örnsköldsvik och ytterligare vindkraftsetableringar i Östersjön bara är 
några i en rad av nya anläggningar som kommer att se morgondagens ljus.  

Historisk bakgrund
Sveriges storskaliga energisystem har sitt ursprung i vattenkraftens etablering i början av 1900-
talet samt större förbränningsanläggningar med olja som bas. Detta fortsatte fram till tidigt 70-
tal då förutsättningarna förändrades på grund av ett politiskt maktspel för att kontrollera den 
dessförinnan dominerande oljan. De samlade ambitionerna med energiplaneringen under tiden 
närmast därefter innebar bland annat satsningar på vidare utbyggnad av vattenkraft och omfat-
tande etablering av kärnkraft. Samtidigt skedde en övergång i bränsleanvändandet i förbrän-
ningsanläggningar från olje- till biobränsleanvändning. Energisystemet så som vi känner det 
idag baseras därför sedan mitten/slutet av 70-talet huvudsakligen på vattenkraft och kärnkraft 
för elproduktion och på fjärrvärme med biobränslen och en mindre del olja som bas för värme-
produktion (Kaijser, 2000). 

Detta nya energisystem hämtade till stor del sina gestaltningsmässiga intryck från den senare 
perioden av modernismen då den naturvetenskapliga synen på arkitekturens möjligheter att 
förbättra människors liv (Werne, 1998) tog sig uttryck i rationella former och effektiva storska-
liga infrastruktursystem. Genomslaget i samhället för det storskaliga energisystemet kom således 
i samband med tidsperioder under vilka det rationella och effektiva systemtänkandet var 
rådande och där estetik och symbolvärde i flera fall kunde förbises. Arkitekt Sune Lindström 
uttryckte i samband med formgivningen av sedermera karaktäristiska vattentorn i såväl Kuwait 
som Örebro att anledningen till varför många av vattentornen i Sverige kom att bli arkitekto-
niskt ointressanta var att ”vattentornet som teknisk lösning utvecklades under en epok då arki-
tekterna själva förnekade arkitekturens konstnärliga innehåll” (VBB, 1972). 
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Problembeskrivning
Ur ett historiskt perspektiv har energisystemets tekniska anläggningar haft större rumslig legiti-
mitet än vad det har i Sverige idag. Industriarkitekturens och –planeringens historia innehåller 
under tidigt 1900-tal en fascination och stolthet över vad som då betecknades som en symbol 
för ett välfärdssamhälle i vardande vilket givetvis skulle avspeglas i den fysiska formen som ofta 
kom att symbolisera såväl framgång som tillväxt (Brunnström, 2001). Därför blev detta inte 
minst för vattenkraftverken en av de förnämsta arkitektuppgifterna under sin tid där bl.a. stora 
glasytor som förmedlade den innanförliggande spetsteknologin till omvärlden var ett omtyckt 
formgrepp. Idag har vi tappat den kunskap som gav upphov till denna acceptans hos allmänhe-
ten och som gjorde att anläggningar fick en rumslig legitimitet, det vill säga en plats och en 
form som gillas både av människor och omkringliggande natur och byggd miljö. 

Däremot har andra delar av infrastruktursystemet som tidigare lydde under funktionstänkandet, 
exempelvis vägutformning och trafikplanering, givits en mer medveten plats i samtidens arki-
tektur och stadsplanering. Tidigare blev detta verksamhetsområde dikterat utifrån ett antal nor-
mativa riktlinjer där snabbhet, effektivitet och tekniska åtgärder var ledstjärnor, vilket ledde till 
att stadens miljöer blev funktionsseparerade där arbete, boende, service, handel, rekreation o.s.v. 
blev zonerade delar inom stadens helhetsuttryck. Idag ser man på trafik som en del av stadens 
miljöer och behandlar den i allt större utsträckning som ett livgivande element i det offentliga 
rummet, trafik utvecklas nu allt mer på stadens villkor (Lagerqvist, 2000). I och med denna 
insikt har andra värdegrunder än funktion och rationalitet som allenarådande fått utrymme i 
planerings- och projekteringsskeden av dessa typer av anläggningar och gjort dem till viktiga 
delar i stadsbyggandet och den urbana utformningen. 

Vägars utveckling kan ställas i kontrast till lokalisering och utformning av energisystemets 
rumsliga artefakter som fortsätter att in i vår tid i stor utsträckning vara en fråga om rationalitet 
och optimering.  Det här kommer mycket av att energi är en strikt sektoriell fråga som behand-
las separat från den fysiska planeringens verksamhetsområde, åtminstone i den fråga som mest av 
allt berör planering och arkitektur, den rumsliga. Vid en tidigare genomförd studie av kommu-
ners översiktliga planering visade det sig att samtliga studerade kommuner saknade i stort ett 
proaktivt förhållningssätt till energi som ett rumsligt system (Ekelund, 2005). Samtidigt fanns 
det på en fördjupad nivå planerade bostadsområden, verksamhetsområden, rekreationsområden 
och i vissa fall t.o.m. enstaka bollplaner eller andra utrymmen för fritidsverksamheter.  En av 
anledningarna till denna brist på logik och denna sektoriella indelning är med största sannolik-
het att det finns en kulturell skillnad i vem som är ägare till frågor om energi. Tidigare var det 
det så kallade Planverket som ägde frågan där forskningssatsningar initierades av Byggforsk-
ningsrådet. Under denna tid var planering och energi nära förknippade, även om det handlade 
om frågor som kom i oljekrisens kölvatten och i flera fall inte visade sig relevanta (Statens ener-
giverk m.fl., 1988). Senare kom detta ansvar att överföras till Statens energiverk och Energi-
myndigheten som via bland annat Energiforskningsnämnden tillgodosåg FoU inom energi. 
Idag tillhör energi ett verksamhetsområde där exakthet utifrån ekonomi och teknik dikterar 
ordningen. En ekonomi som minimerar kostnaden för kund och producent och en teknik som 
minimerar produktionsförluster och negativ miljöpåverkan. Det innebär att vid nya etableringar 
prioriteras storskaliga och effektiva anläggningar som kommer av tekniska och ekonomiska 
optimeringar där frågor om plats och form ofta är starkt marginaliserade (Ekelund, 2005). 



8

Möjligheter med proaktiv planering
Visionär, framtidsbaserad och förebyggande planering, proaktiv planering, är inte en verklighet 
för energisystemet på kommunal nivå. Istället bortser man ofta i den fysiska planeringen från att 
behandla frågan som en rumslig företeelse och nöjer sig med att formulera verbala ambitioner 
om att öka användningen av förnybar energi och att minska energianvändningen genom ener-
gieffektivisering (Ekelund, 2005).  Arbetet i Uthållig kommun, delprojekt Fysisk planering, 
innebär bland annat att arbetsmetodiken utvecklad inom SAMS (Samhällsplanering med miljö-
mål i Sverige) (Boverket, Naturvårdsverket, 2001) ska appliceras på ett specifikt planeringsfall. 
Vilket detta planeringfall är bestämmer kommunerna själva. I denna metodik ingår bland annat 
att upprätta framtidsbilder för det valda planuppdraget. Framtidsbilder är ett sätt att våga 
utveckla ett framtida önskat tillstånd för hur samhället geografiskt bör och kan se ut. Att upp-
rätta framtidsbilder – eller rumsliga planförslag – är ett klassiskt proaktivt förhållningssätt. Om 
energisystemet undantas i detta läge finns risk att man bortser från viktiga samordningsvinster 
av infrastuktursystemet eller missar källor som kan ge upphov till problem.    

Att arbeta med proaktiv planering av energisystemet har stora sociala, ekologiska och ekono-
miska fördelar. Fördelarna kommer dock inte av att förlita sig på förutbestämda uppfattningar 
och givna normer för hur riskfyllt energisystemet är i alla sina delar, vilket ofta kan upplevas 
vara fallet när man studerar offentliga planer närmare. Många planerare och arkitekter har redan 
insett att minska värdet av allmänna riktlinjer för normativa avstånd mellan bebyggelse och 
verksamheter av teknisk karaktär. Precis som med all annan nyproduktion är det ofta konse-
kvenserna som är intressanta, inte normerna. Att kunna motverka negativa konsekvenser och 
uppfylla positiva dito är en uppgift som kräver såväl det tekniska kunnandet som den rumsliga 
förståelsen. Den proaktiva planeringens största fördel är också just att man kan belysa problem 
och möjligheter ur ett rumsligt perspektiv i ett tidigt skede. Därmed ökar möjligheten att före-
bygga sociala problem med exempelvis förväntade NIMBY-effekter (Not-In-My-Backyard) 
eller dålig luftkvalité genom att peka på var behovet av särskilt sofistikerad teknik och gestalt-
ning är extra viktigt. Dessutom är den förebyggande planeringen också en belysning av möjlig-
heternas planering på ett sätt som visar en politisk ambition att främja upprättade mål och visio-
ner för energisystemet. Att ge energisystemet ett rumsligt uttryck i planeringen skapar också 
bättre förutsättningar för dialog mellan olika professioner och ökar möjligheten att verka för 
gemensamma mål mellan olika intressenter i planeringsprocessen (Madanipour, Healey, 2001). 
På detta vis finns det större möjligheter att uppnå delmål 1 i miljömålet God bebyggd miljö; att 
bygga ut produktionsanläggningar för förnybar energi. I viljan att öka andelen energianlägg-
ningar finns det också ett ekonomiskt perspektiv. 

”Energipolitikens strävan att dämpa energianvändningen med höga skatter går ut över jobben, 
begränsar löneökningar, och försvårar möjligheterna att korta arbetstiden. I industrins investerings-
kalkyler är energikostnader och löner tunga poster, gör konkurrensen allt tuffare med länder där både 
lönerna och energiskatterna ligger på lägre nivåer. ”Man kan inte energispara sig till ekonomisk 
utveckling”, säger Jonsson. ”Planar energikonsumtionen ut, då planar också jobben ut.”

Anders Isaksson kommenterar ett outgivet manuskript, ”Den ekonomiska energiteorin” av Dan 
Jonsson, i DN ledare 2005-04-26

Enligt Isakssons resonemang innebär fler anläggningar desto större mängd energi att fördela 
mellan användarna. Ju större mängd el och värme desto hårdare konkurrens vilket på en väl 
fungerande marknad leder till pressade priser. Samtidigt ökar arbetstillfällena då en marknad 
utvecklas och expanderar.



9

Möjligheter med acceptans och rumslig legitimitet
I Sverige har vi under en längre tid förlitat oss på ett energisystem som tillåter oss att till stor del 
gömma undan produktionsanläggningar från de platser där människor befinner sig. Det gäller 
inte minst för elproduktion i form av vattenkraft och kärnkraft där det undangömda fungerar 
väl för den stora majoriteten av folk. Värmesystemet baserat på fjärrvärme har samma ambition 
att gömmas undan men lyckas sällan lika bra eftersom den måste lokaliseras relativt nära bruka-
ren. En ökad övergång till förnybar energi innebär att vi kommer behöva en större mängd 
anläggningar än vad vi har idag, ofta nära brukaren. Det innebär med ett något pragmatiskt 
synsätt att ersättningen kommer att kräva betydligt mer plats än vad som behövs idag för att 
kunna ersätta kärnkraften och andra icke-förnybara energikällor (Ekelund, 2005). 

Eftersom vi i Sverige länge har baserat vårt energisystem på strävan efter det icke-visuella har vi 
med stor sannolikhet en svårare process för etablering av nya anläggningar för förnybar energi 
framför oss. Eller som samhällbyggnadsminister Mona Sahlin uttrycker det ”Alla energislag 
märks, syns och tar plats. Det måste vi acceptera, om vi ska lyckas med energiomställningen” 
(NyTeknik, 050427). Acceptans är inte bara en inställningsfråga, utan ett mentalt tillstånd som 
präglas av förståelse. Det har länge gjorts försök att skapa förståelse genom att belysa de ekolo-
giska risker som föreligger om Sverige, liksom andra länder, inte gör något åt växthusproblema-
tiken eller andra stora miljöhot för vilka energifrågorna har fått en central roll. Ett annat mer 
lokalt sätt att påverka en opinion för att vinna acceptans är att arbeta med gestaltningen av de 
rumsliga artefakter som ingår i energisystemet. Jag skulle även våga hävda att det är mycket san-
nolikt att en anläggning som upplevs som vacker eller på annat sätt tilltalande har större möjlig-
het att accepteras av allmänheten än en anläggning som enbart är en funktion och som motive-
ras av en ekologisk strävan. Med detta inte sagt att målet är annorlunda, det handlar bara om 
synsättet på hur ett uthålligt energisystem bör utvecklas. Man skulle kunna säga att förståelsen 
av sambandet mellan acceptans och estetik är en förutsättning för att kunna lyckas med den 
eftersträvade omställningen av energisystemet och nå fram till en hållbar utveckling. 

Ett viktigt steg i denna kunskapsprocess är att förstå anläggningens rumsliga legitimitet, det vill 
säga vad det är i dess relation till sin omgivning och till sig själv som fenomenologiskt bygg-
nadsverk som skapar ett positivt mervärde. Förståelsen av anläggningars rumsliga legitimitet 
kommer jag dock inte att studera närmare i den här analysen utan det kommer istället att för-
djupas i separat rapportering inför min doktorsavhandling. Det jag däremot kommer att foku-
sera på är att förstå när särskild uppmärksamhet behöver riktas mot en anläggnings utformning 
för att möjliggöra rumslig legitimitet. Det vill säga att belysa den fysiska platsens roll för att 
uppnå acceptans. 

Utöver de rent ekologiska vinster som kan göras – genom att öka andelen förnybar energi – 
ackompanjeras också viljan att arbeta med rumslig legitimitet av både ekonomiska och sociala 
fördelar. Med ett ekonomiskt perspektiv finns såväl processuella som långsiktiga vinster att göra 
genom god gestaltning (CABE, 2002) och risken för NIMBY-effekter kan troligen förväntas 
minska om acceptans uppstår i ett tidigt skede. För vi ska minnas att det inte huvudsakligen är 
energiproduktion i sig som är negativt för vår globala överlevnad och en hållbar utveckling, 
utan på vilket sätt det genomförs och i vilken omfattning.
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Metod / Teoretiskt ramverk
Studien är av kvalitativ karaktär där objekten studeras i sin befintliga eller planerade miljö och 
beskrivs i huvudsak utifrån sitt rumsliga sammanhang, sin rumsliga kontext. Datainsamlingen 
sker genom fotografering, skisserande och egna reflektioner på plats vid respektive objekt. Ana-
lysen av insamlad data följer det ramverk som formuleras nedan och som utgör utgångspunkt 
för beskrivningen av anläggningarnas plats.

Sociospatial integration
I den fysiska miljön finns såväl naturliga som artificiella föremål eller objekt. Exempelvis sjöar 
och skogar eller byggnader och vägar. Anledningen till varför de artificiella artefakterna har 
uppkommit beror på ett mänskligt behov av transporter, handel, verksamhet eller någon annan 
nödvändig funktion som samhällssystemet kräver. Synbara artefakter kommer att upplevas av 
människor på ett eller annat sätt, som målpunkter, förbipasserande element eller tillfälliga platser 
att vistas på. Beroende av hur dessa artefakter är synbara och hur många som har möjlighet att 
se dem kan man säga att de har en grad av sociospatial integration. Det vill säga en grad av hur 
mycket och hur ofta de upplevs. Ju fler som har möjlighet att uppleva en rumslig artefakt desto 
mer sociospatialt integrerad kan den sägas vara. Min användning av begreppet sociospatial inte-
gration har varken ett normativt eller kvantitativt innehåll även om detta är möjligt bland annat 
genom Space-syntax analyser eller liknande avancerade analysverktyg. Istället är det en intuitiv 
och kvalitativ bedömning som görs i respektive fall.  

Stråk och fl öden
Anledningen till varför jag inkluderar stråk i min studie av plats är främst för att försöka se till 
människors möjligheter att uppleva objektet och i vilken hastighet denna upplevelse presente-
ras. Med stråk menar jag huvudsakligen de vägar, gator och informella rörelseriktningar som 
människor använder i anläggningens övergripande närhet och i vilken uppskattade omfattning 
det görs (Lynch, . Det blir således en studie av både de fysiska objekten stråk och människors 
användning av dem. Dessutom hur denna användning relaterar till det studerade objektet. 
Genom att beskriva stråk och deras användning avser jag att på ett övergripande plan sätta 
fingret på huruvida anläggningarna är integrerade i sin omgivande stadsbyggnad eller inte 
utifrån ett sociospatialt perspektiv (Hillier, 1998). 

Visuellt infl uensområde
Med begreppet visuellt influensområde, som inte är ett vedertaget begrepp, vill jag belysa den 
tekniska anläggningens rumsliga dimension och dess relation till människan. Begreppet är av 
icke-normativ natur och innehåller inga kvanitativa värderingar. Med visuellt influensområde 
syftar jag på vilka förutsättningar anläggningen har att bli/vara integrerad i staden, eller det 
rumsliga sammanhang inom vilken den finns, som rumslig artefakt. En anläggnings visuella 
influensområde härstammar även till vad studien av stråk ger upphov till. Ett större flöde genom 
platser där det visuella influensområdet breder ut sig desto större är chanserna att mötas av 
anläggningens gestalt. Dessa två begrepp är alltså nära förknippade med varandra. 

Anläggningens visuella influensområde ger upphov till en närvaro som inte är av något direkt 
egenintresse om man bara ser till den som en funktion. Den har ju exempelvis inget beroende 
av tillgänglighet för allmänheten och den utgör sällan en målpunkt för andra än tekniker eller 
bränsleleverantörer. Men med utgångspunkt i att anläggningar explicit är rumsliga artefakter 
som har påverkan på staden och människors uppfattning och bild av staden så bör de också 
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bedömas därefter. Det vill säga att till bedömningen av ekonomiska, tekniska, sociala och ekolo-
giska formuleringar finns det också en rumslig dimension. 

Anläggningens närvaro i sitt rumsliga sammanhang kan tänkas ge ett genomslag på dess lokali-
sering och utformning. En sådan analys avser jag att göra genom att studera om anläggningen 
på något sätt exponeras för sin rumsliga kontext. Om anläggningen exponeras kan det givetvis 
göras på flertalet sätt. I min studie handlar det framför allt om att diskutera anläggningens eleva-
tion och relation till rörelsers riktning, utgör den en fond, är den perifert placerad, finns den 
närvarande från flera vinklar, är alla frågor som är relevanta för att besvara frågan om exponering 
(Sitte, 1909).

Rumslig integration
Med rumslig integration menas en byggnads förmåga att relatera till sin kontext på ett mer eller 
mindre uppenbart sätt. Det finns inget rätt eller fel i hur denna integration ska gå till, utan bara 
en grad av relation till ett tredimensionellt rumsligt sammanhang. Man kan säga att rumslig 
integration i sig inte är något självändamål, utan bara ett ramverk för att bedöma befintliga 
byggnaders rumsliga influenser.

Natur, landskap och park
Runt de flesta anläggningar finns oftas någon form av park- eller naturmark. Dessa naturliga 
element bildar ofta ett sammanhang för platsen och den bebyggelse som finns där. Vid uppfö-
rande av en rumslig artefakt är det således viktigt att på något sätt förhålla sig till detta samman-
hang, denna gröna kontext. Med det inte menat att byggnaden måste underordna sig naturen, 
utan snarare att det bör finns en synbar relation mellan det bebyggda och det anlagda eller 
naturliga i omkringliggande park- eller naturmark. I min studie försöker jag belysa just denna 
relation mellan natur, landskap eller park och anläggningen som rumslig artefakt. 

Omgivande bebyggelse 
Att beskriva en anläggnings relation till omgivande bebyggelse handlar om att belysa rumsliga 
samband mellan ett objekt och dess artificiella kontext. Det kan innebära att utröna om anlägg-
ningen är en stark/svag solitär i den samlade helheten eller om den kan sägas vara en mer 
lågmäld del av sin kontext. Men det kan också innefatta att hantera om det finns en funktionell 
och estetisk närhet/distansering till omgivande bebyggelsestrukturer och –mönster. Graden av 
relation till omgivande bebyggelse kan beskrivas genom att belysa anläggningens relation till 
andra byggnader vad gäller form, färg och material, men kan också gälla omgivande byggnaders 
funktion och på vilket sätt det eventuella samspelet – eller frånvaron av detsamma – tar sig 
uttryck (Cullen, 1961).



12

Planeringsförutsättningar
Ulricehamn är en medelstor svensk stad i sydvästra Sverige och centralort till kommunen med 
samma namn. Staden ligger i Västra Götaland längs riksväg 40 mellan Jönköping och Göteborg.  
Orten med omnejd har en väl utvecklad detaljhandel inte minst inom textilier och kommunen 
har en hög sysselsättningsgrad och förlitar sig inte på någon enstaka verksamhet som förser 
Ulricehamnsborna med jobb. Här finns en ganska stor diversitet med bland annat en hel del 
mindre industrier. I centrum finns en fullt utvecklad handels- och serviceverksamhet för de 
närmare 10 000 invånarna som bor i de centrala delarna. I centrala Ulricehamn har det sedan 
1999 funnits en viss befolkningstillväxt vilket gjort att nybyggnation återigen har blivit ett alter-
nativ för utveckling (Ulricehamns kommun, 2002). 

Figur 1. Utblick österut mot Ulricehamns centrum på andra sidan sjön Åsunden. 

Kommunens engagemang i Uthållig kommun innebär – inte för hela projektet utan för den del 
som berör fysisk planering – att arbetsmetodiken utvecklad inom SAMS (Samhällsplanering 
med miljömål i Sverige) ska appliceras på ett specifikt planeringsfall. Vilket detta planeringfall är 
bestämmer kommunerna själva. Ulricehamn har valt att arbeta med Bronäsområdet strax norr 
om centrum. Det ligger nära en eventuell ny förbifart för såväl spårbunden som vanlig trafik 
och kan vara intressant för stadens fortsatta expansion. Ur ett energiperspektiv har man dock 
valt att arbeta med hela Ulricehamns tätort eftersom flera av energisystemets delar är beroende 
av varandra och sammanlänkade på ett sätt som gör att de skulle sträcka sig utanför så snäva 
avgränsningar. Trots väl tillaget kartutsnitt har vissa anläggningar ändå inte kommit med på ned-
anstående redovisning. Detta kan bara beklagas och istället hänvisas till bilder och text om de tre 
anläggningar som det berör. De tre anläggningarna som saknas och ligger norr om kartutsnittet 
är mottagningsstation och Fjärrvärmeverk vid Vist industriområde samt en av Vattenfalls större 
mottagningsstationer.    

I kartunderlaget är också de befintliga förslag som har arbetats fram i översiktsplanen redovisade. 
Anledningen till detta är tudelad. Dels har det inte funnits ett lämpligt kartunderlag att använda 
annat än detta och dels ger det en ganska bra bild av eventuella konflikter som kan komma att 
uppstå mellan energisystemet, dess utveckling och andra förslag till förändring av stadens fysiska 
struktur. 
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Figur 2. Planeringsförutsättningar för energisystemet i r energisystemet i r energisystemet centrala Ulricehamn. I kartan är förslag från ÖP förslag från ÖP för
redovisade. 

Energisystemet i Ulricehamn består av lokal eldistribution sällan synbart annat än som mottag-
nings- och fördelningsstationer. Det finns ett större fjärrvärmeverk som nyttjar spillvärme från 
Svensk Brikettenergi AB. Detta förser delar av centralorten med värme via ett storskaligt fjärr-
värmenät. Det finns också ett mindre närvärmeverk med tillhörande småskaligt närvärmenät 
som förser området vid Sim- och sporthallen i stadens östra delar. Energisystemet i Ulricehamn 
är varierat i dess estetiska innehåll. Här finns allt från vackra men avställda vattenkraftverk till 
brutala betongbunkrar för eldistribution från tidigt 70-tal. De rumsliga artefakter som fortfa-
rande är i bruk och som har studerats kommer från delvis olika tidsepoker vilket ger ett varierat 
helhetsintryck. 

Produktion och distribution av el 

Kraftverk
I kommunen finns en anläggning för elproduktion. Det är ett privatägt småskaligt vattenkraft-
verk som framför allt är till för privat bruk. Det producerar dock under stundom ett överskott 
som distribueras på det allmänna elnätet.
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Anläggningen har ett pittoreskt läge längs Ätran i Vista by strax norr om Ulricehamns centrum.  
Den är inbäddad i en massiv grönska och har rejäla vattenspeglar både i dammen och efter 
fallet. Vid stationshuset finns en liten gräsyta där servicefordon och turister kan parkera (när jag 
var där kom ett par fiskeglada tyskar... trots fiskeförbudet). Platsen är vackert iordningsställd med 
informationsskyltar där historiskt intressanta artefakter, såsom en gammal kvarnsten, presenteras. 

Anläggningen är ganska undangömd från de större stråken och förbifarterna. Den enda plats där 
den är synbar är när man färdas på bron över Ätran strax söder om anläggningen. Annars måste 
anläggningen vara en målpunkt i form av utflyktsmål eller liknande för att den ska upptäckas. 

Dess gestaltning är inte särskilt spänstig utan uttrycker det förväntade; en faluröd stuga med vita 
knutar. Det här gör att den passar in i landskapet och sin bebyggda omgivning som består av ett 
par enstaka gårdar och hus. Vid närmare skärskådning av stationshuset visar det sig dock att 
fasaden och taket är av korrugerad plåt och endast de äldre fönstren verkar äkta. Stationshuset är 
utformat som en pastich av en pastich. En teknisk anläggning som är en ursvensk stuga i fejkad 
form. Dammen är av rå obehandlad betong krönt av ett vitmålat räcke. Dammen är formad som 
en rutschkana som lotsar vattnet från den övre nivån till den nedre samtidigt som en viss del 
leds åt sidan för kraftproduktion. 

Kraftledningar
I Ulricehamns tätort finns inga synliga större kraftledningar, utan det är framför allt i stadens 
periferi som eldistribution blir synbart. Strax norr om Ulricehamn går en 130 kV kraftledning i 
öst-västlig riktning.

Figur 3. Vattenkraftstation i Vista by. 
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Distributionsstationer
I Ulricehamn har jag studerat ortens större distributionsstationer i form av en stor mottagnings-
station 130-40 kV, tre stycken mottagningsstationer 40-10 kV respektiver tre stycken fördel-
ningsstationer 10 kV. Dessa är huvudsakligen placerade centralt i staden, både tillsammans med 
bebyggelse och i parkmark. Det finns några undantag strax norr om Ulricehamn som istället är 
placerade i industriområden.

Mottagningsstation Vist industriområde
Vist industriområde är ett område för tung industri. Här återfinns en av kommunens 
mottagningsstationer direkt öster om Industrivägen som löper rakt igenom området. 
Anläggningen som byggdes 1978 och reviderades 1988 ligger i nära anslutning till vägen och är 
insprängd mellan större industribyggnader. Norr och öster om anläggningen finns Svensk 
Brikettenergi AB som bland annat förser Ulricehamnsborna med fjärrvärme.  

Mottagningsstationen ligger i nära anslutning till områdets huvudgata och exponeras mot 
kontorsbyggnader på andra sidan vägen. Det enda som stänger den ute från att upplevas är ett 

grönt Gunnebostängsel med taggtråd vilket förvisso starkt symboliserar dess otillgänglighet men 
som inte påverkar dess visuella influensområde nämnvärt. Anläggningen är väldigt tydligt 
integrerad i sin sociospatiala kontext, medvetet eller omedvetet.  

Blandningen av de cylindriska och kubiska formerna, den gråblå och brunvita färgen, plåt och 
betong i fasadmaterial stämmer väl överens med sammanhanget av andra industri- och 
teknikanläggningar. Anläggningen fungerar således tillsammans med sin omgivning både vad 
gäller detaljer och områdets helhesuttryck.  Det här är svensk industri uttryckt så som den 

Figur 4. Mottagningsstation 40-10 kV vid Vist industriområde. 
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brukar uttryckas och jag måste säga att på den här platsen fungerar den strikta och samtidigt 
luftiga organisationen av anläggningens delar på ett sätt som nästan tillför en positiv upplevelse 
till området. 

Mottagningsstation Vattenfall OT63
Strax söder om Vist industriområde finns en större mottagningsstation som ägs och drivs av 
Vattenfall. Anläggningen ligger avskilt från några egentliga personflöden genom en bred 
skogsremsa mot Bjättlundavägen, den enda väg i dess närhet. Däremot är den en central punkt i 
den breda kraftledningsgata som ledningen till och från anläggningen ger upphov till. 

Anläggningen har ingen närliggande bebyggelse utan är omgiven av en relativt tät barrskog 
vilket gör den till en ensam solitär ute i skogen. Den består av en ny och en äldre del som är på 
väg att fasas ut. Fackverket i den äldre delen av anläggningen är tilltalande men utgör ändå 
ingen tydlig ambition för gestaltning. Dess avskildhet innebär att dess brist på gestaltning kanske 
inte är av särksilt stor betydelse. Det här är en teknisk funktion utan varken sociospatiala eller 
rumsliga samband.    

Figur 5. Mottagningsstation 130 kV Vattenfall OT 63. 
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Mottagningsstation Vistaholm
Direkt väster om mottagningsstationen i Vistaholm ligger naturmark med skog och en bergs-
knalle som utgör bakgrund till anläggningen. Norr och öster om finns ett industriområde som i 
dagsläget är delvis under omvandling, i anläggningens direkta närhet ska det nya huvudkontoret 
för Ulricehamns energi ligga. Söder om stationen ligger viss industri, gården Vistaholm och 
annan villabebyggelse. Det finns inga större eller mindre vägar som leder förbi eller i nära 
anslutning till anläggningen.

Anläggningen ligger isolerad från några större personflöden annat än till och från verksamhe-
terna vilket gör att den inte upplevs av särskilt många i dagsläget. Detta kan förändras i samband 
med etableringen av det nya huvudkontoret för Ulricehamns energi. En sådan målpunkt kan 
säkert komma att generera både besökare och arbetande på kontoret som kan blicka ut mot 
anläggningen. 

Anläggningen är naket exponerad med ett stängsel och taggtråd som enda skydd. Den har tre 
olika rumsliga element att förhålla sig till i sin omgivning; småskalig verkstadsindustri, villabe-
byggelse och natur. I sammanhanget saknar den rumslig relation till samtliga. Istället blir det 
samlade uttrycket av de prefabricerade betongelementen, fackverksställningen och porslinsde-
taljerna en sällsynt ensam solitär på platsen, med en gestaltning som knappast gör detta till något 
positivt. Detta är en teknisk anläggning som fyller sitt funktionella syfte. 

Figur 6. Mottagningsstation 40-10 kV vid Vistaholm. 
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Fördelningsstation Sturebadet
Stureparken är en av de mer vitala parkerna i stadens centrala periferi. Den har nyligen byggts 
om för att öka tillgängligheten och förbättra närmiljön för motionärer och flanörer. Här plane-
ras också ett nytt kallbadhus ligga. I Stureparken, väster om den nyligen iordningsställda gång- 
och cykelbanan längs vattnet, ligger fördelningsstationen Sturebadet som byggdes 1976. Bredvid 
anläggningen ligger ett mindre vattenkraftverk från tidigt 1900-tal som idag är ett litet museum. 
Anläggningen är annars omgiven av gräsmatta och fortfarande små, nyplanterade träd. Mot 
väster skuggas den av en vacker björk som täcker anläggningens utsikt mot sjön Åsunden. Strax 
öster om anläggningen ligger Ågatan, en bilväg för transporter till industriområdet som ligger 
ytterligare öster om denna. 

Det finns ett betydande stråk i anläggningens närhet. Det är inte det mest trafikerade i kommu-
nen eftersom det är ett gc-stråk, men är ändå ett mycket omtyckt stråk av allmännheten. Det 
finns i dagsläget inget som skyler anläggningen annat än den björk som står mellan stationen 
och gc-vägen. Nyplanteringarna avslöjar dock en ambition att dölja den mer än tidigare. 
Oavsett åtgärd tror jag att det blir svårt att dölja en så pass stor volym i ett så väl exponerat läge 
och i en så vacker parkmark. Anläggningen är och kommer med all säkerhet fortsätta att vara 
sociospatialt integrerad i det rörelsemönster som finns på platsen. 

Anläggningen är ett barn av sin tid men där finns ändå vissa försök att arbeta med gestaltning. 
Dess prefabricerade betongelement är väldigt tydliga med att det inte handlar om att säga något 
annat än vad det just är, en funktion. Däremot verkar det som att excesser såsom den övergkra-
gande takplåten, plåtslitsar och den färgade eller målade betongsockeln ändå är ett tecken på viss 
medvetenhet om dess läge. Det ger en viss förtröstan att det ändå finns nyanser i den ganska så 
slätstrukna utformningen av teknikanläggningar. Anläggningen saknar egentligen inte andra 
byggnader eller natur att förhålla sig till utan det är uteslutande dess utformning och gestaltning 
som har valt bort den relationen.   

Figur 7. Fördelningsstation 10 kV vid Sturebadet. 
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Fördelningsstation Elverket
Fördelningsstationen Elverket är den mest centralt placerade anläggningen och samtidigt kanske 
den mest diskreta. Den ligger i direkt anslutning till nuvarande huvudkontor för Ulricehamns 
Energi AB och byggdes senast om invändigt 1967. Arkitekturen känns dock äldre och med en 
kvalificerad gissning uppskattar jag den till ett ursprungligt 40-tal. Fasaden byggdes om med 
puts och blindfönster 1993 i samband med uppförandet av det intilliggande serviceboendet. 

Anläggningen vänder sig mot Grodparken som är ett parkområde med närhet till både Lilla 
torget och Järnvägsparken. Anläggningen passeras av vägar för transport både till hotell Boge-
sund och för genomfart av centrum. Mängden trafik är dock ganska begränsad. Det har inte 
gjorts några försök att dölja anläggningen utan fasaden livar med andra byggnader ut mot trot-
toaren och är ett lika rumsskapande element som andra byggnader i dess närhet. Anläggningen 
har givits och tar plats men är ändå anmärkningsvärt anonym i den upplevda helheten. 

En anledning till varför anläggningen upplevs som diskret är att man har jobbat med att i största 
möjliga mån integrera byggnaden med andra rumsliga uttryck i dess närhet. Där finns putsen, 
som för övrigt bara finns på de sidor som syns från parken, där är fiktiva blindfönster monterade 
längs långsidan mot parken och där är en rabatt anlagd vid sockeln. Sammantaget uppfattar man 
anläggningen delvis som ett bostadshus, eller åtminstone ett hus för människor att vistas i, vilket 
överensstämmer väl med sin omgivning. Man har också skilt på anläggningen och kontorsbygg-
naden som den är en del av genom att tillföra en putsad fasad. Det gör att fasadlivet längs gatan 
upplevs som varierat och dynamiskt.  

Figur 8. Fördelningsstation 10 kV Elverket vid Ulricehamn Energi.  
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Fördelningsstation Götaplatsen
Stationen vid Götaplatsen ligger i anslutning till en parkeringsyta för boende i flerbostadshusen 
bakom anläggningen. Fördelningsstationen som byggdes omkring 1959 har dock ingen 
ursprunglig relation till flerbostadshusen från tidigt 90-tal. Söder om anläggningen ligger ett 
äldre villaområde med relativt stora fastigheter. Väster om anläggningen och parkeringen ligger 
Grönahögsvägen. Bortanför vägen ligger ytterligare villaområde. 

Den parkering som stationen är en del av och Grönahögsvägen som genomfartsväg för boende 
i området är upphov till de mest betydande personflödena i anläggningens närhet. Anläggningen 
är inte nämnnvärt undangömd från vägarna, utan förhålllandet mellan rörelser och anlägg-
ningen innebär att den utan tvekan är sociospatialt integrerad i sin kontext. Men det räcker inte 
bara med det, eftersom den ligger i ett så pass väl exponerat läge för boende så är den också när-
varande i en stor del av de utblickar som boende i området har från sina lägenheter och villor. 

Anläggningen har ett fasadmaterial av vackert gult tegel medan tak och sockel är enkelt gestal-
tade betongkonstruktioner. De nyare dörrarna känns något överdådiga för anläggningens rums-
liga uttryck, men de fyller säkert sin funktion. Anläggningen saknade vid uppförandet med stor 
sannolikhet en rumslig relation till sin omgivning. Den äldre omgivningen består företrädesvis 
av äldre större villor med putsade eller slammade fasader även om det finns enstaka tegelhus. 
Det är därför högst anmärkningsvärt att de nybyggda flerbostadshusen har givits samma färg 
och fasadmaterial som fördelningsstationen. Det anmärkningsvärda ligger i att det delvis känns 

som att flerbostadshusen har hämtat inspiration från fördelningsstationen. Det är alltså inte sta-
tionen som har anpassats eller gestaltats utifrån sin omgivning utan precis tvärtom. Den har 
blivit rumsligt integrerad i sin omgivning på ett sätt som med stor sannolikhet saknades dessför-
innan och den utgör därför inte längre en ensam solitär. Med dess relativt diskreta uttryck känns 
det som en utveckling åt rätt håll. 

Figur 9. Fördelningsstation 10 kV vid Götaplatsen.  
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Mottagningsstation Markuslyckan
Mottagningsstationen Markuslyckan ligger i kanten av ett bostadsområdet från 70-talet med 
samma namn. Bostadsområdet ligger i Ulricehamns östra delar ovanför Tre rosors väg. Anlägg-
ningen ligger i en korsning mellan infarter till Markuslyckan norr om anläggningen och infar-
ten till bostadsområdet Fällorna söder därom. Direkt söder om anläggningen ligger den tillfart-
sväg som försörjer dels bostadsområdena men också Lassalyckans sportstuga och friluftsområde 
vid vägs ände. 

Runt mottagningsstationen finns relativt tät växtlighet av sly, buskage och lövträd. Växtligheten 
är som mest omfattande längs de sidor som vänder sig mot intilliggande fastigheter. Stationen är 
som mest exponerad mot den större tillfartsvägen i området och som också fungerar som servi-
ceväg för anläggningen. Eftersom vägen är frekvent använd blir också anläggningen tydligt soci-
ospatialt integrerad framför allt med biltrafiken längs vägen. 

Anläggningen består av en tegelbyggnad, en fristående inhägnad transformator, en kommunika-
tionsmast och ett grönt gunnebostängsel med taggtråd. Visst finns det en krystad relation mellan 
tegelbyggnader i dess närhet, men det samlade intrycket från anläggningen är ändå ett avstånds-
tagande, både från anläggningens sida och från ens egen. Marken runt omkring är illa behandlad 
och direkt förfulande för det första intrycket av bostadsområdet. Det saknas några egentliga 
rumsliga relationer till vare sig andra byggnader eller till den befintliga struktur som anlägg-
ningen ligger i. Här är den gestaltningsmässiga ambitionen uppenbarligen att gömma undan en 
teknisk funktion vilket visar sig vara svårt. 

Figur 10. Mottagningsstation 40-10 kV vid Markuslyckan.  
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Produktion och distribution av värme

Värmeverk
I Ulricehamn finns två stycken värmeverk, dels ett större fjärrvärmeverk som ligger vid Svensk 
Brikettenergi AB och dels ett mindre närvärmeverk i centrala Ulricehamn. Det större verket 
utnyttjar överskottsvärmen från industrins huvudsakliga funktion samt använder kasserade bio-
bränsleprodukter från den huvudsakliga processen. Sammanlagt har fjärrvärmeverket en effekt 
på mellan 11 och 14 MW. Den mindre närvärmeanläggningen består av en pelletspanna med 
effekten 2,5 MW och två oljepannor med vardera effekt på 4 MW. 

Fjärrvärmeverk Svensk brikettenergi AB
Det nybyggda fjärrvärmeverket på Vist industriområde är integrerat i verksamheten hos Svensk 
Brikettenergi AB. Den ligger i verksamhetsområdets norra del och är omgärdad av hårdgjorda 
ytor, bränsleupplag och skog utanför staketet. 

Anläggningen har inga nära personflöden för andra än de som arbetar på fabriken. Dessutom är 
den delvis gömd bakom den ordinarie verksamheten vilket gör att den inte är synlig från kontor 
eller entré till området. 

Figur 11. Fjärvärmeverk vid Svensk Brikettenergi AB i Vist industriområde.   
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Dess relation till sin omgivning är egentligen något kluven. Byggnadsmaterial är företrädesvis  
betong och plåtslitsar i fasad med infällda aluminiumdetaljer. Som helhet skiljer den sig något 
från sin omgivning eftersom man på verksamhetsområdet annars har arbetat mycket med plåt 
eller ingen fasad överhuvud taget. Anläggningen blir därför en undangömd solitär med vissa 
gestaltningsmässiga kvaliteter, såsom fönstersättning och material, som den inte lyckas föra fram 
fullt ut. 

Sedan kan man ju givetvis föra en diskussion om industriarkitektur som helhet och vilken 
ambition som bör eller kan finnas för industribyggnaders gestaltning. Denna diskussion berörs 
dock inte här med hänvisning till gjord avgränsning för energianläggningar. 

Närvärmeverk Sim- och sporthall
Närvärmeverket bakom Sim- och sporthallen i de östligaste delarna av Ulricehamn ligger precis 
bakom simhallens östra fönster i den parkmark som omgärdar idrottshallen. Öster om anlägg-
ningen ligger en gc-väg. På anläggningens södra sida finns park- och naturmark, på dess norra 
sida finns sporthallens baksida med inlastning och andra funktionsytor för drift och underhåll av 
verksamheten. Här finns också anläggningens bränsleupplag.

Den gc-väg som passerar förbi värmeverket går delvis på bank vilket gör att anläggningen över-
blickas längs med hela rörelsen. Dessutom smyger värmeverket in i simhallen genom det hörn-
fönster som vetter ut mot anläggningen. Även om anläggningen ligger på baksidan om den 
huvudsakliga verksamheten kan den således bedömas vara integrerad i de rörelser och verksam-
heter som finns i dess närhet. Rörelser och verksamheter som inte har anläggningen som mål-
punkt. 

Figur 12. Närvärmeverk vid Sim- och sporthall i centrala Ulricehamn.  
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Värmeverket har en fasad av korrugerad röd plåt med såväl liggande som stående fasningar. Tak-
materialet består av takpapp så som på idrottshallens tak och i vissa fall samma röda plåt som i 
anläggningens fasad. Skorstenarna är av cortenstål. Den markförlagda bränslelagret för biobräns-
len är täckt med en svart korrugerad plåt som smälter in i den nylagda asfalten. Anläggningens 
utformning är volymmässigt harmoniskt förhållen till sporthallen, hallen som är den enda när-
liggande byggnaden att relatera till.  Det saknas dock en genomgående tanke för materialval och 
färg som gör att värmeverket kan förhålla sig till sporthallen på ett självklart sätt. Plåtfasaden 
känns mest billig och färgen skulle kunna vara spännande om det fanns andra uttrycksmedel 
som gjorde anläggningen till en stark solitär. I just detta fall blir det inte trovärdigt även om hel-
hetsintrycket är att anläggningen faktiskt är delvis påkostad när det gäller dess utformning.   

Värmenät
Det finns två ledningsnät för distribution av värme i Ulricehamn. Dels fjärrvärmenätet och dels 
närvärmenätet vid Sim- och sporthallen. Närvärmenätet är markförlagt i sin helhet vilket gör 
att den inte har något visuellt influensområde. eller annan påverkan på sin varken sociospatiala 
eller rumsliga kontext Den saknar således någon anledning till att analyseras vidare. Fjärrvärme-
nätet däremot är desto mer intressant och unikt för Ulricehamn.

Fjärrvärmenät 
Fjärrvärmenätet är markförlagt i sin helhet från Svensk Brikettenergi AB i norr till de mest 
avlägsna abonnenterna i bostadsområdet Fredriksberg söder om centrala Ulricehamn. En even-
tuell utbyggnad av nätet är fysiskt möjligt men skulle snart kräva en uppgradering av produk-
tionsanläggningen eftersom dess kapacitet i dagsläget är mer eller mindre maximalt utnyttjad. 

Figur 13. Synligt fjärrvärmenät längs Storgatan i centrala Ulricehamn.   
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Fjärrvärmenätet har trots sin markförläggning ett visuellt influensområde i de mest centrala 
delarna av staden, nämligen längs Storgatan. Här har man i samråd med stadsarkitekten valt att 
använda en annan form av ytbeläggning ovanpå värmekulvertens sträckning. På så vis har man 
undvikt att få en beläggning som ska likna men som ändå skulle skilja sig från befintlig kuller-
stensyta men man har också fått en funktion som främjar tillgängligheten till butikerna längs 
Storgatan för de med funktionshinder. Dessutom vill jag hävda att man fått en accent för Stor-
gatans sträckning som på ett diskret men ändå undermedvetet uppenbart sätt guidar besökaren 
vidare längs handelsstråket. Den nya ytbeläggningen är förskjuten något åt öster i Storgatans 
sträckning. Den är självfallet en högst närvarande och central del i gestaltningen av gatan och är 
därmed ständigt närvarande för besökare till Ulricehamns centrum. Det är inte utan att verka 
som positiv som jag konstaterar att här är fjärrvärmenätet högst påtagligt sociospatialt integrerat 
i de befintliga rörelsemönstren.

Fjärrvärmenätets gestaltning tar sig som tidigare nämnts uttyck i en ny ytbeläggning. Denna yta 
består av markbetong i flerkantig form. Genom att förändra uttrycket markant i beläggningen 
har man fått ett nytt element i centrumstråket som skulle kunna riskera att göra det plottrigt. I 
det här fallet blir det inte så utan man har istället skapat en stark solitär som fungerar väl tillsam-
mans med sin omgivning. Man skulle kunna säga att fjärrvärmenätet inte är rumsligt integrerat 
utifrån material, men desto mer i form, färg och befintlig struktur. 

Bränsletransporter
Tunga transporter ger upphov till miljöpåverkande utsläpp av bland annat växthusgaser. Det kan 
också finnas en förhöjd olycksrisk om transporterna är många och går längs små vägar med 
dålig säkerhet. Tunga transporter kan också ha annan störande inverkan på ett område. Exem-
pelvis genom uppvirvlande damm, ökade bullernivåer eller bländande sken under nattetid. Allt 
detta kräver att det finns en medvetenhet om det eventuella problemet i ett tidigt skede. Men 
det är viktigt att nämna att transporter av bränsle framför allt är ett problem om anläggningen är 
storskalig och bränslebehovet stort.  

Eftersom det finns två förbränningsanläggningar med behov av externt tillfört bränsle borde det 
finnas två huvudsakliga bränsletransportvägar. Men eftersom anläggningen vid Svensk Brikett-
energi AB inte är en egen produktionsanläggning i den bemärkelsen utan istället nyttjar spill-
värme från huvudsaklig verksamhet kan denna transportväg bortses ifrån för värmeverkets 
behov. 

Till närvärmeverket sker till- och frånfarter framför allt längs Tre rosors väg som är en tillfarts- 
och genomfartsväg för boende i områdena öster/ovanför centrum. Längs denna kan transporter 
komma såväl norr- som söderifrån. I närheten av anläggningen är det dock infartsvägen till 
sporthallen och den intilliggande skolan som används. Denna väg är liten och kan vara trafike-
rad av ungdomar och barn varför extra försiktighet bör råda i detta läge. Vägen är också integre-
rad med gc-vägen den sista biten fram till anläggningen vilket i vissa fall kan tyckas olämpligt. 
Anläggningen är dock relativt liten och transporterna få varför det inte borde vara något stort 
problem. 
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Analys av framtidsbilder
Kommunens engagemang i Uthållig kommun innebär, som tidigare har nämnts, att arbetsmeto-
diken utvecklad inom SAMS (Samhällsplanering med miljömål i Sverige) ska appliceras på ett 
specifikt planeringsfall. Ett av de steg som ingår i SAMS-metodiken är att utveckla alternativa 
framtidsbilder för planeringsfallet. Med utgångspunkt i stadens karaktär, som starkt kan komma 
att påverkas i samband med större infrastrukturprojekt, har man för Ulricehamn kommit fram 
till tre olika framtidsbilder. De tre alternativen är ett Maxalternativ samt två nyanser av ett 
Minalternativ; regional tangent och stadsnära resecentrum. Det innebär att det finns två olika 
utvecklingsmöjligheter för energisystemet som man kan tänka sig att arbeta vidare med, ett för 
Maxalternativet och ett för Minalternativet. 

Framtidsbild - Maxalternativ
I Maxalternativet utvecklas centrum både i nordlig och sydlig riktning. Ny bebyggelse sker 
huvudsakligen genom förtätning i redan glest bebyggda områden vilket ger ett något högre 
exploateringstal. Arbetstillfällen skall inte bara utvecklas lokalt, utan en närhet till andra kom-
muners huvudorter är en förutsättning för Ulricehamns utveckling i Maxalternativet.  Som en 
följd av detta alternativ förutsätts såväl nya riksväg 40 och Götalandsbanan för spårtrafik vara 
uppförda och de stora infrastruktursystemen förskjuts därmed norrut. Det innebär att även cen-
trumkärnan kan förväntas bli förskjuten i nordlig riktning närmare en eventuell kollektivtrafik-
knutpunkt.  

Figur 14. Maxalternativet föMaxalternativet föMaxalternativet r energisystemet i r energisystemet i r energisystemet centrala Ulricehamn. I kartan är förslag från ÖP redförslag från ÖP redför ovisade. 
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I händelse av ett Maxalternativ kommer behovet av el och värme öka på platser som i dagsläget 
saknar tillräcklig värmetäthet för att anslutas till gemensamma försörjningssystem. Samtidigt är 
förtätningen inte etappvis tillräcklig för att tillgodose en större anläggnings leveransbehov varför 
småskaliga men gemensamma energisystem förordas.  

Elproduktion och –distribution

Småskaliga vattenkraftverk
15 stycken nya mindre vattenkraftverk föreslås. Anläggningarna ska utnyttja den sluttning och 
de idag nedgrävda bäckarna som transporterar vatten från berget och staden ner till sjön 
Åsunden. Dess kapacitet kommer att vara liten men kan kanske räcka till att försörja viss offent-
lig belysning eller andra elbaserade offentliga system. 

Anläggningar för vattenkraft är utöver deras rena funktion såväl en historisk som estetisk ange-
lägenhet, inte minst i Ulricehamn. Det har tidigare funnits olika former av kraftproduktion 
längs dessa vattendrag. I dagsläget finns en av dessa äldre anläggningar från tidigt 1900-tal kvar i 
Sturebadsparken, intill den tidigare omnämnda fördelningsstationen av nyare sort och någon 
längre fundering över vilken anläggning som är estetiskt överlägsen behövs inte. 

Att kunna lyfta fram ortens historia och samtidigt vinna en teknisk funktion i centrumnära 
lägen är givetvis av intresse. Men det är inte bara historia och teknik som är av vikt. Ur ett arki-
tektoniskt perspektiv finns det en ambition att tydligare låta vattnet bli en del av staden. Vid 
nyetablering av småskaliga vattenkraftanläggningar kommer fördämningar att skapa vattenspeg-
lar som kan förhöja det estetiska och upplevda värdet av befintlig parkmark. Dessutom kommer 
vattnet synligt rinna genom staden vilket är ett viktigt syfte med de föreslagna anläggningarna. 

Vattenkraftanläggningarna kommer i flera fall lokaliseras centralt varför god gestaltning och 
hänsyn till platsen är en självklarhet. Vidare är de bärare av ett historiskt arv som kan eller bör 
medvetandegöras i samband med utformningen av anläggningarna. 

Vindkraftverk 
2 områden för vindkraftverk föreslås. Dels ett väster om Ulricehamn mellan framtida ny drag-
ning av riksväg 40 och utredningsstråk för Götalandsbanan och dels ett öster om staden i fri-
luftsområdet bortanför Lassalyckan. Det sistnämnda området samlokaliseras med ett utrednings-
stråk för en eventuell nord-sydlig förbifart. En större etablering av vindkraftverk i detta område 
kan ha betydande påverkan på friluftsområdet varför detta endast är ett alternativ i samband 
med en eventuell förbifart.

Båda områdena är lokaliserade på högt eleverade platser som gör att de inte bara kommer vara 
synbara från staden utan också fungera som portar till staden för resande längs de stora huvud-
vägarna eller järnvägen. I sådana exponerade lägen är givetvis dess gestaltning av betydande 
intresse eftersom de inte bara ska förse staden med viss elproduktion utan också vara symboler 
som kommer att förknippas med staden för resande i öst-västlig riktning, den riktning som har 
de avsevärt största trafikflödena i och omkring Ulricehamn.  

Ledningar och distributionsstationer
Viss förändring av ledningsdragning och distributionsstationer kan komma att ske i samband 
med ny kraftetablering. Detta är dock inte redovisat i planeringens tidiga skede.
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Värmeproduktion och -distribution

Småskaliga värmeverk
4 nya småskaliga värmeverk föreslås. Samtidigt bevaras förbränningsanläggningen bakom Sim- 
och sporthallen. Anläggningarna tillåter en mer avgränsad utvecklingstakt för bebyggelse och 
ger samtidigt möjlighet för fler än i dagsläget att nyttja gemensam försörjning av värme. En 
eventuell möjlighet till småskalig kraftvärme kan vara aktuellt i framtiden under förutsättning 
att teknik till en rimlig kostnad utvecklas för detta ändamål. 

Tre av fyra nya anläggningar ligger i låglänta miljöer, nedanför Tre rosors väg, varför en framtida 
etablering bör ta inversionsrisker i beaktande. Samtliga anläggningar är placerade i centrala lägen 
integrerad med annan bebyggelse, företrädesvis bostäder och serviceverksamheter. Anläggning-
arnas föreslagna platser är i anslutning till större vägar eller infartsleder vilket är en fördel för att 
underlätta bränsletransporter. Sammantaget råder det ingen tvekan om att dessa anläggningar 
kommer att bli sociospatialt integrerade i den kontext som de befinner sig i vilket kommer att 
ställa höga krav inte bara på anläggningens utformning utan också på anläggningens teknik. 
Prestanda med bästa teknik för rening och för att undvika buller och damm är av yttersta vikt.

Anläggningarnas gestaltning bör utgå från platsens naturliga och artificiella förutsättningar på 
bästa sätt. Omkringliggande bebyggelse kommer vara en viktig faktor för utformningen. Med 
det inte sagt att anläggningarna måste bli återhållsamt uttryckta, bara att de bör förhålla sig till 
sin omgivning på ett sätt som gör att de känns rumsligt integrerade i sitt sammanhang. Tvärtom 
skulle det kunna vara en styrka att arbeta med starka solitärer som ges plats och tar plats. Mer 
plats, ur ett känslomässigt perspektiv, kan leda till större acceptans hos allmänheten vid etable-
ringen av de nya anläggningarna. 

Närvärmenät
Nya närvärmeverk kommer att medföra utbyggnad av småskaliga närvärmenät. På sikt kan dessa 
komma att byggas samman vilket förutsätter tillräcklig dimensionering av ledningar redan i ett 
tidigt skede. 

Planeringen av framtidsbilderna är annars i ett för tidigt skede för att kunna ange var ledning-
arna ska sträcka sig. Däremot kan man förespråka allmänna riktlinjer. Exempelvis att ledningar 
uteslutande ska grävas ned under eller på sidan om gc-väg, eller att samordning med andra led-
ningssträckningar och -arbeten ska ske i största möjliga mån. På så vis förespråkar man i ett 
tidigt skede billigare drift- och underhållsarbete och andra samordningsvinster. 

Framtidsbild - Minalternativ
Ett Minalternativ har föreslagits med två olika nyanser; regional tangent och stadsnära resecen-
trum. I det första fallet avses en ny sträckning av riksväg 40 vara genomförd norr om befintlig 
sträckning medan stationen för Götalandsbanan ligger i riksvägens befintliga läge. Utvecklingen 
av bostäder sker företrädesvis i perifera lägen som förlänger staden norrut. Här handlar det om 
att utveckla ett tätortsnära friluftsboende där landsortsboendets kvaliteter ska framhävas. Möjlig-
heten till distansarbete ska främjas. 

I den andra möjliga utvecklingen, den med ett stadsnära resecentrum, utvecklas befintlig sträck-
ning tillsammans med en station för Götalandsbanan i mer centralt läge. På så vis undviker man 
att Ulricehamn blir en förbifartsort. Samtidigt strävar man i planeringen efter att skapa ett att-
raktivt centralt boende med såväl förtätningar i befintlig bebyggelse som nybyggnationsområ-
den på redan ianspråktagen mark. Mark som ligger nära ett framtida stadsnära resecentrum kan 
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med fördel bebyggas på höjden för att få en ökad befolkningstäthet och därmed ett bättre 
underlag för service och andra verksamheter. 

Elproduktion och –distribution

Småskaliga vattenkraftverk
5 stycken nya mindre vattenkraftverk föreslås. Anläggningarna ska utnyttja den sluttning och de 
idag nedgrävda bäckar som transporterar vatten från berget och staden ner till sjön Åsunden via 
nedgrävda kulvertar. De föreslagna anläggningarnas funktionskapacitet kommer att vara liten 
men kan räcka till att försörja viss offentlig belysning eller andra elbaserade offentliga system. 

Förutom den rent tekniska funktionen är vattenkraftanläggningarna såväl en historisk som este-
tisk angelägenhet. Det har tidigare funnits olika former av kraftproduktion längs dessa vatten-
drag vilket återigen bör lyftas fram som en del av stadens historia. I dagsläget finns även en av 
dessa anläggningar från tidigt 1900-tal kvar i Sturebadsparken som ett monument över en 
svunnen tid, intill den tidigare omnämnda fördelningsstationen av nyare sort. 

Att kunna lyfta fram denna tekniska historia även i centrumnära lägen kan för vissa vara angelä-
get. Men det är inte bara historia och teknik som ska lyftas fram. Ur ett arkitektoniskt perspek-
tiv finns det en ambition att tydligare väva in vattnet som en del av staden. Vid nyetablering av 
småskaliga vattenkraftanläggningar kommer fördämningar att skapa vattenspeglar som kan 
förhöja det estetiska och upplevda värdet av befintlig parkmark. Dessutom kommer vattnet 
synligt rinna genom staden vilket är ett viktigt syfte med de föreslagna anläggningarna. Viljan att 
låta vattnet bli mer närvarande inne i staden kanske hade framtvingat fördämningarna ändå, 
utan kraftverk. Ett sådant resonemang gör att det blir än mer förståeligt varför vattenkraftverken 
etableras.

Figur 15. Minalternativet föMinalternativet föMinalternativet r energisystemet i r energisystemet i r energisystemet centrala Ulricehamn. I kartan är förslag från ÖP redförslag från ÖP redför ovisade. 
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Vattenkraftanläggningarna är i samtliga fall lokaliserade centralt, nedanför Tre rosors väg, varför 
god gestaltning och hänsyn till platsen måste vara en självklar utgångspunkt. Vidare är de bärare 
av ett historiskt arv som kan medvetandegöras i samband med utformningen av anläggning-
arna. 

Vindkraftverk 
1 område för vindkraftverk pekas ut i Ulricehamns närhet. Det föreslås ligga mellan vägkorri-
dor för riksväg 40 och utredningsstråk för Götalandsbanan i fallet med framtidsbilden regional 
tangent, eller norr om dessa transportleder i fallet med framtidsbilden stadsnära resecentrum. 

Området är lokaliserat på en bergsknalle som gör att det inte bara kommer vara synbart från 
staden utan också med stor sannolikhet från de stora huvudstråken vid RV 40 och Götalandsba-
nan. Vindkraftverk som är lokaliserade på en höjd kommer utan tvekan att vara synbara element 
även för andra, boende, i närheten av berget. Anläggningarna har därför ett betydande behov av 
utformning och lokalisering på ett sätt som inte är av enbart funktionellt intresse, utan också av 
stor vikt för dess helhetsuttryck i landskapsbilden. God utformning och lokalisering är nyckel-
ord i detta geografiska läge för att kunna kommunicera och skapa acceptans för nya etableringar 
hos allmänheten.

Ledningar och distributionsstationer
Viss förändring av ledningsdragning och distributionsstationer kan komma att ske i samband 
med ny kraftetablering. Detta är dock inte redovisat i planeringens tidiga skede.

Värmeproduktion och -distribution

Utökat värmeverk
Förbränningsanläggningen vid Sim- och sporthallen föreslås utökas för att möjliggöra för fler 
att ansluta sig till gemensamma uppvärmningssystem. Anläggningen tillåter en mer blygsam 
utvecklingstakt för ny bebyggelse och ger samtidigt möjlighet för fler än i dagsläget att nyttja 
gemensam försörjning av värme. Prestanda med bästa teknik för rening och för att undvika 
buller och damm av yttersta vikt för acceptans av anläggningens expansion.

Ur ett arkitektoniskt perspektiv har den befintliga anläggningen bakom Sim- och sporthallen 
redan angivits som en byggnad som är sociospatialt och delvis rumsligt integrerad. Den saknar 
dock det där extra som gör den till en accepterad och rumsligt legitimerad anläggning. För att 
ändra på det är det viktigt att finna ett positivt uttryck genom god gestaltning. Något som kan 
åtgärdas i samband med en teknisk utveckling av anläggningen. Anläggningens gestaltning bör 
utgå från platsens naturliga och artificiella förutsättningar på bästa sätt. 

Närvärmenät
Inga nya platser för värmeverk är föreslagna vilket innebär att framtidsbilden framför allt handlar 
om utbyggnad av befintliga när- och fjärrvärmenät. På sikt kan dessa komma att byggas samman 
vilket förutsätter tillräcklig dimensionering av ledningar redan i ett tidigt skede. 

Planeringen av framtidsbilderna är annars i ett för tidigt skede för att kunna ange var ledning-
arna ska sträcka sig. Däremot kan man förespråka allmänna riktlinjer. Exempelvis att ledningar 
uteslutande ska grävas ned under eller på sidan om gc-väg, eller att samordning med andra led-
ningssträckningar och -arbeten ska ske i största möjliga mån. På så vis förespråkar man i ett 
tidigt skede billigare drift- och underhållsarbete och andra samordningsvinster. 
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Slutsatser 
Mina slutsatser av genomförd studie fokuserar framför allt på huruvida anläggningarna är soci-
ospatialt eller rumsligt integrerade och om det har tagit sig uttryck på olika sätt beroende av 
plats. Vidare sammanfattar jag mina slutsatser från analysen av framtidsbilderna och om de har 
haft ett proaktivt förhållningssätt eller om de innehåller möjliga konflikter som kan öka behovet 
av god gestaltning. Jag försöker också föra ett övergripande resonemang om anläggningarnas 
form och relation till acceptans och rumslig legitimitet utifrån ett större hållbarhetsperspektiv.

I nuläget är anläggningarna integrerade  

Sociospatial integration
Sammantaget visar min analys att de befintliga anläggningarna i energisystemet i nästan samtliga 
studerade fall är sociospatialt integrerade i sin kontext. Med det menas dels att de har ett större 
eller mindre visuellt influensområde som gör att de syns, men också att det finns människor i 
närheten som ser. För samtliga anläggningar gör jag bedömningen att de ligger i närheten av 
stråk eller flöden vilket understryker detta. Det finns vissa anläggningar som är mer tydligt pla-
cerade nära större eller mer kvalitativa stråk och med stort visuellt influensområde, jag tänker 
närmast på fördelningsstationerna vid Sturebadet och Ulricehamns Energi, mottagningsstatio-
nen vid Markuslyckan och närvärmeverket vid Sim- och Sporthallen. 

Vid Sturebadet finns ett betydande personflöde i anläggningens närhet. Det är inte det mest tra-
fikerade i kommunen men är ändå mycket omtyckt av allmännheten. Det finns heller inget i 
dagsläget som skyler anläggningen annat än den björk som står mellan stationen och gc-vägen. 
Fördelningsstationen Elverket vid Ulricehamns Energi passeras av vägar för transport både till 
hotell Bogesund och för genomfart av centrum. Mängden trafik är ganska begränsad men ändå 
kvalitativ och centrumnära. Det har inte gjorts några försök att dölja anläggningen utan fasaden 
livar med andra byggnader ut mot trottoaren och är ett lika rumsskapande element som andra 
byggnader i dess närhet. Runt mottagningsstationen vid Markuslyckan finns relativt tät växtlig-
het av sly, buskage och lövträd. Växtligheten är som mest omfattande längs de sidor som vänder 
sig mot intilliggande fastigheter. Stationen är som mest exponerad mot den frekvent använda 
tillfartsvägen till bostadsområdet som också fungerar som serviceväg för anläggningen och till-
fart till friluftsanläggningen Lassalyckan. Den gc-väg som passerar förbi Närvärmeverket vid 
Sim- och sporthallen går delvis på bank vilket gör att anläggningen överblickas längs med hela 
rörelsen. Dessutom smyger värmeverket in i simhallen genom det hörnfönster som vetter ut 
mot anläggningen. Även om anläggningen ligger på baksidan om den huvudsakliga verksamhe-
ten kan den således bedömas vara integrerad i de rörelser och verksamheter som finns i dess 
närhet. Rörelser och verksamheter som inte har anläggningen som målpunkt. 

Rumslig integration
Min analys pekar också på att det befintliga systemet i flera fall är rumsligt integrerat. Med detta 
inte sagt att delarna har rumslig legitimitet eller acceptans från allmänheten, utan endast att det 
finns en relation mellan anläggningens material, färg och former som samspelar med omgivande 
dito. De som är mer märkbart integrerade än andra är mottagningsstationen vid Vist industri-
område, fördelningsstationerna vid Ulricehamns Energi och Götaplatsen samt fjärrvärmenätets 
synbara sträckning längs Storgatan.     
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Mottagningsstationen vid Vist industriområde är svensk industri uttryckt utan överraskningar. 
Blandningen av de cylindriska och kubiska formerna, den gråblå och brunvita färgen, plåt och 
betong i fasadmaterial stämmer väl överens med sammanhanget av andra industri- och 
teknikanläggningar. Fördelningsstationen Elverket upplevs som diskret eftersom man har jobbat 
med att i största möjliga mån integrera byggnaden med andra rumsliga uttryck i dess närhet. 
Sammantaget uppfattar man anläggningen delvis som ett bostadshus, eller åtminstone ett hus 
för människor att vistas i, vilket överensstämmer väl med sin omgivning. Fördelningsstationen 
vid Markuslyckan saknade vid uppförandet en rumslig relation till sin omgivning. Men
nybyggda flerbostadshus har givits samma färg och fasadmaterial som fördelningsstationen vilket 
innebär att den har blivit rumsligt integrerad i sin omgivning i efterhand. 

Framtidsbilderna belyser problem och möjligheter 
Kommunens upprättade framtidsbilder är framtagna med ett tydligt proaktivt förhållningssätt 
till energisystemet. I Maxalternativet är drygt ett tjugotal nya anläggningar utlokaliserade vilket 
kan ses som ett föredöme för delmål 1 i miljökvalitetsmålet God beyggd miljö. Lika föredömligt 
är Minalternativet formulerat, kanske bara i något mer dämpad ton. Denna ambitiösa approach 
i framtidsbilderna kommer att ställa höga krav på medvetenhet om gestaltning. Inte minst om 
man kikar närmare på huruvida de kan komma att bli sociospatialt integrerade eller ej. I min 
analys har jag därför försökt att ange ett behov av rumslig legitimitet i de fall där jag bedömer 
att anläggningarna är sociospatialt integrerade.    

Det finns flera föreslagna anläggningar där rumslig legitimitet är avgörande för deras tillkom-
mande över huvudtaget. Jag tänker närmast på alla de småskaliga vattenkraftverk som förordas 
och de närvärmeverk som i flera fall är lokaliserade nära bebyggelse i Maxalternativet. För vat-
tenkraftverken är det inte bara gestaltningen av byggnaden för funktionen som är av vikt utan 
detta är i högsta grad en uppgift som mer handlar om landskapsarkitektur än gestaltning av 
byggnader. De närvärmeverk som föreslås ligger i flera fall i närheten av enfamiljshus. Med 
anledning av detta är inte minst byggnadens volym viktig att hantera på ett sätt som fungerar 
tillsammans med småskalig bebyggelse. Vidare är det även i dessa fall av yttersta vikt hur 
omkringliggande mark hanteras.  

Redan nu kan man skönja möjliga konflikter för både hälsorisker och NIMBY-effekter. Exem-
pelvis kräver nu detta ytterligare utredning som kan ange vilken förbränningsteknik som är 
mest lämplig i lägen nedanför Tre rosors väg för att undvika inversion, vilka transportmetoder 
som ska förordas i lägen nära barn- och äldreomsorg för att undvika olyckor i trafiken, vilka 
anläggningar ligger i områden där buller kan vara särskilt besvärande eller vilken gestaltning 
som bäst skapar ett mervärde till den specifika platsen och området där den befinner sig. På så 
sätt har möjligheterna presenterats och problemen belysts vilket är själva syftet med den proak-
tiva planeringen.  
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