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Förord
Denna arbetsrapport är del av slutrapporteringen i FoU-projektet Uthållig kommun; fysisk pla-
nering. Projektet har initierats av Energimyndigheten där kommunal och mellankommunal 
samverkan varit ledord. I projektet ingår för närvarande pilotkommunerna 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 energisystemet så att det blir 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. 

Mitt arbete har bedrivits i Ulricehamns kommun, Borås kommun och Örnsköldsviks kommun. 
Anledningen till mitt urval beror 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 positiv inställning och nyfikenhet har drivit på detta arbete. Tillsammans med profes-
sor Ulf Ranhagen, arbetets inspiratör och kunskapskälla, har delprojektet inom Fysisk planering 
goda förutsättningar att bibehållas och vidareutvecklas till ett starkt lokalt engagemang.

Björn Ekelund

Stockholm & Luleå 

2007-09-16



Sammanfattning
Studien innefattar en analys av energisystemet i Köpmanholmen utifrån de rumsliga artefakter-
nas plats och form. Anläggningarna som har studerats är distributions- och produktionsanlägg-
ningar för el respektive värme.  Resultaten fokuserar på energisystemets befintliga rumsliga 
artefakter samt de som föreslås i upprättade framtidsbilder som tagits fram med den metodik 
som förordas i projektet. Studien är genomförd vid Luleå tekniska universitet (LTU) med eko-
nomiskt 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.  

Studien understryker att flera av anläggningarna är sociospatialt integrerade i Köpmanholmen 
även om det finns anläggningar som är mer närvarande än andra, det vill säga att de är mer 
tydligt placerade nära större eller mer kvalitativa stråk och med stort visuellt influensområde. 
De mest intressanta är kraftledningarna som korsar vägarna Bruksvägen och Hummelviksvägen 
och kraftledningen över Sanningssundet. Dessutom är fördelningsstationerna vid Skolan, Park-
vägen och Industrihus intressant för de befintliga rörelser och stråk som sker i deras närhet. Sta-
tionen vid Hummelviksvägen är den enda anläggningen med intressant gestaltning. 

Kommunens upprättade framtidsbilder är framtagna med ett tydligt proaktivt förhållningssätt 
till energisystemet, med fokus på uppvärmning. I det första alternativet sker endast en utveck-
ling av tillkommande bebyggelsens behov vilket inte kommer att ge någon direkt rumslig 
påverkan från energisystemet. Vid förslaget med en utveckling av närvärmecentraler förordas 
dock ett successivt utbyggnad som passar orten bra. Det kommer med stor sannolikhet leda till 
att det går att minska antal enskilda pannor och uppvärmning med direktverkande el i den 
befintliga bebyggelsen. Närvärmeverken har betydande möjligheter att anpassas till den redan 
låga bebyggelsen och skulle med omsorgsfull lokalisering och gestaltning kunna bli viktiga sym-
boler för det framtida Köpmanholmen. Här kan också solfångarna bli viktiga gestaltningsele-
ment. Detta alternativ kan rumsligth anpassas till bygdens karaktär. Lika föredömligt om än med 
större visuell påverkan är alternativet med en fullt utvecklad fjärrvärmecentral. En fjärrvärme-
central kan liksom närvärmeanläggningarna bli en viktig symbol för framtiden. Detta kräver 
dock mycket stor försiktighet och medvetenhet vilket bland annat innebär att byggnad och 
mark hittar ett formspråk som fungerar tillsammans med den småskaliga bebyggelsen och de 
majestätiska vyerna av Höga Kusten.

Sammantaget visar studien att de befintliga anläggningarna i energisystemet är ganska likriktade  
och saknar en relation till sin rumsliga kontext. Däremot är de i flera fall sociospatialt integre-
rade. Det finns därför behov av ombyggnationer om ambitionerna är att uppnå rumslig legiti-
mitet. De upprättade framtidsbilderna visar på ett positivt och proaktivt förhållningssätt till 
energisystemets utveckling. Det belyser också att vikten av god gestaltning behöver vara en 
central fråga 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 länder - inför en förändring av energisystemet till något nytt, 
något annat, något som vi ännu inte känner till formen av fullt ut. Kvarstår gör de ambitioner 
som förespråkar och driver på förändringsprocessen till att i allt större utsträckning frångå den 
kärnkraftbaserade elproduktionen samtidigt som oljebaserad uppvärmning och elförsörjning 
skall överges, detta till förmån för förnybar el- och värmeproduktion eller avfallsförbränning 
och naturgasanvändning. Sammantaget kommer den nya ordningen för energisystemet med 
stor sannolikhet resultera i att framtiden kommer bestå av en större divergens mellan olika ener-
gislag 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 Umeå och ytterligare vindkraftsetableringar i Östersjön och 
Bottenviken 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). 
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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 en 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 därmed arbetstillfällena då en marknad 
utvecklas och expanderar.
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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. Det är dock min avsikt att i ett senare skede 
även studera anläggningarnas integration genom att upprätta koaxialkartor för respektive sam-
hälle.  

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, 1960). Det blir således en studie av både de fysiska objekten stråk och männis-
kors 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 
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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 
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).
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Analys av planeringsförutsättningar
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) används för ett specifikt planeringsfall. Vilket detta planeringfall är 
bestämmer kommunerna själva. Örnsköldsviks kommun har valt att arbeta med samhället Köp-
manholmen ett par mil söder om centrala Örnsköldsvik. Köpmanholmen är ett mindre men 
ändå komplett samhälle med såväl offentlig som viss kommersiell service. För närvarande är 
befolkningsmängden cirka 1300 invånare vilket är en siffra som är relativt stabil. Köpmanhol-
men förbinds med Örnsköldsvik via Bjästa och väg E4. E4:an passerar ett par kilometer innåt 
landet från Köpmaholmen sett.  

I Köpmanholmen finns en bra grund för lokala samverkansformer genom bl.a. Projekt Köp-
manholmen som har varit ett samverkansarbete för saneringen av det gamla industriområdet. 
Dessutom är Köpmanholmen lämpligt som studieobjekt i tid eftersom kommunens arbete med 
saneringen är slutförd och nu övergår till en diskussion om bebyggelseutveckling. 

I figur 3 finns en kartredovisning av de planeringsförutsättningar som finns för energisystemet i 
Köpmanholmen. Där redovisas bland annat anläggningarnas visuella influensområde och där 
finns också möjlighet att studera var stråken för elledningar finns. 

I figur 2 är även förslag som framkommit tillsammans med lokalbefolkningen redovisade. Figur 
2 ger en bra bild av eventuella konflikter som kan komma att uppstå mellan energisystemet och 
dess utveckling och andra förslag till förändring av ortens fysiska struktur i form av bostäder 
eller nya verksamheter. 

Energisystemet i Köpmanholmen består av viss lokal eldistribution genom tre separata 24 kV 
kraftledningar samt ett antal mindre fördelningsstationer. Det finns i dagsläget ingen gemensam 
uppvärmningsform i samhället utan det bygger på enskilda pannor för ved, olja och pellets och 
en viss del el via patron och direktverkande el. Energisystemet är både som helhet och i dess 

Figur 1. Köpmanholmen är en före detta bruksort som upphörde i början av 80-talet. Denna industriella 
omvandling har haft flera negativa sociala effekter som bland annat tack vare industrisaneringen nu är på 
väg att försvinna. Samhället återvänder så sakteliga till viss framtidstro där Uthållig kommun kan bli en 
viktig aktör.
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delar till viss del estetiskt och spatialt missanpassat, nästan utan undantag vilket beskrivs mer 
ingående nedan. Det är ett uppenbart resultat från en omfattande etablering under en och 
samma tid vilket gjort det likriktat och till ett barn av sin tid där prefabricerade element av 
betong och plåt var rådande. En tid då den estetiska omsorgen om dessa anläggningar var 
mycket liten.

Figur 3. Energisystemets visuella influensområde i Köpmanholmen.  
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Figur 2. Önskvärd bebyggelseutveckling och sammanfattande anspråk i Köpmanholmen.  
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Produktion och distribution av el 

Kraftverk
För närvarande finns det inte någon lokal produktion av el i Köpmanholmen.   

Kraftledningar
Det finns tre mindre kraftledningar i Köpmanholmen Det är 24 kV ledningar som sträcker sig i 
v-o riktning, och går huvudsakligen som markförlagd kabel genom de mer tätbebyggda delarna 
av samhället. De är dock synliga som friledning vid infarterna längs Bruksvägen och Hummel-
viksvägen och från centrum över Sanningssundet bort mot Nässjöbäcken. Dessutom är de 
synliga i den södra passagen förbi samhället och Hummelvik mot Kläppudden.

Bruksvägen
Friledningen som går längs Bruksvägen kommer från samhället Bjästa och följer Åfjärden norr 
om vägen in mot samhället Köpmanholmen. På vissa platser passerar den öppna ytor där den 
exponeras tydligt medan den på andra ställen löper genom skog och sly tätt intill vägen.  Led-
ningen går i nära anslutning till vägen som i figur 4 och korsar den vid ett tillfälle för angöring 
mot villaområdet söder om infarten till Köpmanholmen. I denna korsning upplevs kraftled-
ningen annonsera ankomsten till Köpmanholmen och skapar därmed en sorts diskret port till 
samhället.

Figur 4. Krafledningens sträckning längs Bruksvägen österut.  

Ledningen vid denna plats är lokaliserad nära ett av ortens huvudstråk och är visuellt närva-
rande både vid in- och utfarten västerifrån dels på grund av ledningens elevation men också på 
grund av de öppna ytor som den låga och ibland glesa vegetationen ger upphov till. Som de 
flesta kraftledningar saknar den egentlig relation till sin bebyggda omgivning och svarar istället 
upp mot framför allt sin funktion och inte mot sin gestaltning.  Däremot finns det viss harmoni 
i dess sträckning som samspelar både med vattnet och vägen på sin resa genom samhället. 
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Hummelviksvägen 
Friledningen vid Hummelviksvägen korsar vägen precis vid infarten till samhället från sydväst i 
sträckning längs Högakustenleden, se figur 6. Vid infarten till Köpmanholmen förgrenas led-
ningen till fyra olika sträckningar varav två är intressant för studien. Den ena går norr om 
bostadsområdet i samhällets södra delar och den andra som går söderdärom betecknas här Södra 
passagen. Den sistnämnda behandlas mer ingående senare. Kraftledningen sträcker sig företrä-
desvis genom tät och relativt uppväxt skog. Däremot passerar den dels vägen och dels nära ett 
bostadsområde. I passagen över vägen är den högst påtaglig och bildar liksom föregående kraft-
ledning en entré till samhället.   

Figur 5. Krafledningen som korsar Bruksvägen utgör en diskret port till Köpmanholmen.  

Figur 6. Krafledningen och stolppaket som Köpmanholmens entré längs Hummelviksvägen.  
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Friledningen i detta läge är i övrigt lokaliserad bortanför något större stråk. Däremot verkar den 
utgöra en viktig gata för vinterrekreation, exempelvis skidåkning och skotertransport. Det visu-
ella influensområdet i närheten av bostäderna i figur 7 tränger ut på platser där människor vistas 
och rör sig ofta under en längre tid. Ledningens relation till omgivande bebyggelse är, precis 
som så ofta annars, obefintlig. 

Centrum-Sanningssundet
Friledningen från de centrala delarna mot Sanningssundet går över en stor del öppna ytor i 
form av obehandlad ängsmark och vattendrag. Öster om de öppna ytorna på centrumsidan av 
sundet finns mestadels industriområden, väster därom finns potentiell mark för bebyggelseut-
veckling. Väster om ledningen på andra sidan sundet finns ett bostadsområde, se figur 8. Led-
ningen sträcker sig vidare mot fler bostadsområden längs kustlinjen österut mot Nässjöbäcken.

Figur 8. Kraftledning nära bebyggelse på andra sidan Sanningssundet.  

Figur 7. Kraftledning från Hummelviksvägen norrut passerar bakom bostäderna i området Solgläntan.  
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Figur 9. Kraftledning från kabelstolpe vid centrum, vidare norrut mot Sanningssundet.  

Ledningsanläggningen vid centrum i figur 9 ligger nära ett av ortens huvudstråk i form av bron 
över sundet och är därför visuellt närvarande både vid passagen däröver men också på respek-
tive sida om sundet på grund av dess öppna omgivning och omedvetna sträckning. Dess sträck-
ning påverkar också bilden av sundet och småbåtshamnen. En sträckning och form som helt 
enkelt saknar relation till sin bebyggda omgivning. Den svarar istället upp mot funktion och 
inte mot platsens gestaltning.  

Södra passagen
En förgrening av ledningen vid Hummelviksvägen är den Södra passagen. Denna sträckning 
går söder om samhället från Hummelviksvägen mot reningsverket och Kläppudden. Lednings-
sträckningen går över en stor del öppna ytor i form av odlingsmarker som i figur 10. Dessutom 
går den nära viss bebyggelse i samhällets östra delar vilka visas i figur 11. De öppna ytorna 
sträcker sig nära bostäder i de södra delarna vilket gör att den visuella påverkan blir påtaglig 
även om det inte finns en direkt närhet till ledningen på dessa platser. 
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Ledningsanläggningen är därmed visuellt närvarande för flera bostäder men inte i direkt anslut-
ning till något betydande stråk. Dess sträckning saknar relation till landskapet och den bebyggda 
miljön men har ändå en viss estetisk dimension tack vare landskapets tydliga uttryck i det låga 
kulturlandskapet. Som de flesta kraftledningar saknar den en relation till sin bebyggda omgiv-
ning och svarar istället upp mot sin funktion och inte mot sin gestaltning.  

Figur 10. Kraftledning längs Södra passagen över öppen odlingsmark.  

Figur 11. Kraftledning längs Södra passagens östra delar, i närheten av bebyggelse och vinterstråk.  
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Figur 12. Fördelningsstation vid Ginvägen med inblickar från intilligande uteplats.  

Distributionsstationer
I Köpmanholmen finns det 12 stycken medelstora fördelningsstationer 10-0,4 kV som möjlig-
gör elförsörjningen till bostäder och industrier. 

Fördelningsstation Ginvägen
Vid infarten till Köpmanholmen västerifrån, längs Bruksvägen, finns det en mindre mottag-
ningsstation 40-10 kV insprängd i bostadsområdet söder om Bruksvägen. Norr och väster om 
anläggningen ligger relaitvt tät skog medan det i övriga väderstreck finns bostäder. Rakt öster 
om stationen finns en villa med utsikt över anläggningen från altanen, se figur 12. 

Mottagningsstationen ligger i ett läge som inte ligger i något större stråk, men som ändå är påt-
gaglig för boende i villaområdet. Dess visuella influensområde har man försökt att begränsa 
genom uppvuxen vegetation dels längs vägen och dels norr och väster därom, som delvis 
minskar intrycket men som ändå inte på något vis gömmer undan anläggningen helt. Anlägg-
ningens närhet till bebyggelsen märks inget av i dess gestaltning. Det saknas ett samspel eller ens 
ett försök till detta. Istället är anläggningen standardiserad med en beständig, korrugerad, röd 
plåtfasad med ett tak i samma oinspirerande form.     

Fördelningsstation Bruksvägen
Alldeles nära den senare byggda centrumbildningen i Köpmanholmen ligger fördelningsstatio-
nen Bruksgatan. Den ligger på en bakgård innanför byggnaderna ut mot gatan. Väster och öster 
om anläggningen ligger förrådsbyggnader. Söder om anläggningen ligger infarten till bakgråden 
samt ett enfamiljshus och ett flerbostadshus. Norr om stationen finns träd som medvetet eller 
omedvetet låtits växa högre och större än på annan omgivande plats.  

Anläggningen ligger i nära anslutning till ett av ortens större stråk i form av Bruksgatan. Dess 
visuella influensområde når inte nödvändigtvis särskilt långt, men påverkar istället många som 
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Figur 14. Fördelningsstation Forsgården på industriområdet, långt från allmänna stråk.  

har utblickar från sina bostäder mot anläggningen. Dessutom sträcker sig det visuella influens-
området ut på Bruksgatan på grund den stora hårgdjorda ytan som finns framför anläggningen 
och som kan skönjas i figur 13.  Dess gestaltning är exakt likadan som föregående med inkläd-
nad av korrugerad plåt. Dess material och form saknar någon egentlig relation till omgivande 
bebyggelse, med ett litet undantag, anläggningens färg påminner lätt om enfamiljshuset bredvid 
anläggningen. Att anläggningen är snedställd i förhållande till övrig bebyggelse skulle kunna 
vara ett medvetet gestaltningsgrepp men avslöjar i detta fall bara att anläggningen helt har saknat 
en relation till platsen vid projektering.

Fördelningsstation Forsgården
Vid infarten till industriområdet och Kuusakoski Recycling ligger fördelningsstationen Fors-
gården. Den är indragen från omgivande vägar till det bakomliggande upplagsområdet. Trots att 
anläggningen ligger på en relativt öppen yta så utgörs närområdet i första hand av industriverk-
samhet och upplag som gör att anläggningen inte direkt berör allmänhetens visuella intryck, se 
figur 14. Det vill säga anläggningen har inget starkt påverkande visuellt influensområde.

Figur 13. Snedställd fördelningsstation på bakgård för bostäder mot Bruksvägen.  
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Fördelningsstation Industrihus
Strax innan överfarten av Sanningssundet från de centrala delarna av Köpmanholmen passerar 
man fördelningsstationen Industrihus. Anläggningen ligger indragen från vägen mot industri-
erna öster därom. Söder om anläggningen finns det stora öppna ytor in mot industierna men 
också ut mot vägen, se figur 15. Norr om stationen ligger en bakgrund av skog ner mot San-
ningssundet. 

Figur 15. Fördelningsstation med stor exponering mot eventuell framtida utveckling av Sanningssundet.  

Figur 16. Undangömd fördelningsstation vid Sanningssundet.  

Fördelningsstationen ligger indragen från den väg som är huvudsaklig tillfartsväg till bostads-
området på andra sidan Sanningssundet. Trafikflödet längs denna väg är inte särskilt stort men 
berör samtliga bostäder på andra sidan sundet. En utbyggnad av bostäder i det läget skulle 
markant öka flödet. Anläggningens visuella influensområde är relativt stort med anledning av 
den öppna yta som exponerar stationen vid alla förbifarter. Dess form är standardiserad med en 
beständig, korrugerad, röd plåtfasad med ett tak i samma oinspirerande form som tidigare.  
Anläggningen saknar liknelser eller någon annan relation till omgivande bebyggelse där den 
istället skulle kunna fungera som landmärke både för industrierna och bron över sundet.     

Fördelningsstation Sanningssundet
Fördelningsstationen Sanningssundet ligger indragen från bostadsområdena i området och är 
helt omgärdad av skog, se figur 16. Den omgivande vegetationen gör - trots att den är utglesad 
- att anläggningen inte direkt berör allmänhetens visuella intryck i deras vardag annat än i kors-
ningen av vägen mot Nässjöbäcken.
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Figur 17. Spännande och historiskt förankrad form på fördelningsstation vid Hummelviksvägen.  

Dess form är lika som de andra med prefabricerade plåtelement som förvisso delvis samspelar i 
färg med vegetationen, men som ändå inte relaterar till sin plats annat än att det verkar finnas en 
önskan att gömma anläggningen. 

Fördelningsstation Hummelvik k-station
På vänster hand vid infarten till Köpmanholmen längs Hummelviksvägen finner man fördel-
ningsstationen Hummelvik k-station. Anläggningen utgör en knutpunkt för flera kraftledningar 
och är insprängd i skogen innan bostadsområdet Solgläntan. Under och förbi anläggningen går 
ett populärt stråk som ansluter till omgivande motionsspår, se figur 17.  

Stationens nära läge till Hummelviksvägen gör den till en väl exponerad anläggning inte bara 
för boende i de villaområden som finns i närheten utan också för rörelser i olika tempon som 
sker längs stråket förbi anläggningen. Området runt anläggningen är skyddande mot visuell 
insyn från bostäderna i närheten, men är desto mer exponerad mot de större flödena längs 
vägen. Gestaltningen av anläggningen är annorlunda och påminner mer om den gamla sortens 
nätstationer där kopplingen satt i samma höjd som kraftledningen och där byggnadens form 
därmed blev reslig och markerad på höjden. Materialet är trä och nät som i sammanhanget 
fungerar ganska väl med omgivande skog och gör anläggningen till ett intressant studieobjekt.   

Fördelningsstation Solgläntan
Anläggningen ligger i sluttningen nordost om Solgläntans bostadsområde. Den är indragen från 
den passerande gångvägen och omgiven av vegetation i alla väderstreck utom söderut där 
anläggningen ansluter till gatan. I dess närhet ligger bostadsområden från 70-talet, med villor. 

Anläggningen är mindre närvarande för boende i området på grund av den uppvuxna vegeta-
tionen, se figur 18. Dessutom är den indragen från rörelsen längs gångvägen vilket gör att den 
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visuellt inte påverkar förbipasserande särskilt mycket. Dess form är lika som de andra med pre-
fabricerade plåtelement som förvisso delvis samspelar i färg med vegetationen, men som ändå 
inte relaterar till sin plats annat än att det verkar finnas en önskan att gömma anläggningen. 

Fördelningsstation Korsvägen 
I södra delen av Köpmanholmen ligger Korsvägen i ett villaområde med äldre bebyggelse. I 
början av Korsvägen ligger fördelningsstationen med samma namn. Anläggningen upplevs ligga 
på en fastighet som också använder stationens rumsskapande egenskaper i eget syfte vilket är ett 

Figur 18. Väl dold fördelningsstation vid bostäder i 70-talsområdet Solgläntan.  

Figur 19. Lokalt ianspråktagen fördelningsstation vid Korsvägen.  
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spännande exempel på lokalt ianspråktagande, se figur 19. Runt stationen finns ett par björkträd 
samt öppna gräsytor. Dessutom är anläggningen omgärdad av bebyggelse på alla sidor. 

Anläggningen är mycket exponerad ut mot Korsvägen och till viss del också ut mot Hummel-
viksvägen. En väg som kan betraktas som in- och utfart till Köpmanholmen. Anläggningen har 
dock sin närmsta relation till boende längs Korsvägen och Granvägen. Rörelser i dess närhet 
sker i mer långsamt tempo eftersom den ligger på en lokalgata. Anläggningens närhet till bebyg-
gelsen märks inget av i dess gestaltning. Det saknas ett samspel eller ens ett försök till detta. Istäl-
let är anläggningen standardiserad med en beständig, korrugerad, röd plåtfasad med ett tak i 
samma oinspirerande form. Dess lokalisering har dock ett visst naturligt rumsligt samband gen-
temot intilliggande byggnader vilket skapar användbara rum på fastigheten där den står.

Fördelningsstation Parkvägen 
Fördelningsstationen Parkvägen i figur 20 ligger mitt i Köpmanholmen i korsningen mellan 
Parkvägen och Hummelviksvägen. Norr om anläggningen ligger viss vegetation och industrier 
samt samhällets kyrkogård. Väster om stationen ligger ett öppet idrottsfält i nära anslutning till 
skolan och andra samhällsfunktioner. Söder om Parkvägen ligger ett bostadsområde med 
blandad villabebyggelse.  

Anläggningen är trots att den har växtlighet runt om sig mycket exponerad ut mot Hummel-
viksvägen och Parkvägen. En väg som kan betraktas som huvudgata för in- och utfart till Köp-
manholmen. Rörelser i anläggningens närhet är både av långsam och snabb karaktär eftersom 
det finns både bostäder och samhällsfunktioner i området. Anläggningens material är samma 
prefabricerade plåt som i övriga stationer. Dess gestaltning saknar rumsligt samband och är ett 
direkt förfulande inslag för de annars vackra centrala delarna av Köpmanholmen.

Fördelningsstation Skolan
Skolan i Köpmanholmen ligger centralt i samhället och fungerar tillsammans med idrottsan-
läggningen och det anslutande badhuset som en viktig knutpunkt för invånarna. Strax intill 
dessa verksamheter ligger fördelningsstationen Skolan, se figur 21. Den ligger i direkt anslutning 
till infarten för området. Runt stationen är det öppna ytor med undantag av enstaka träd som 
dock inte ger någon döljande effekt.  

Anläggningen är mycket exponerad mot sin omgivning i alla väderstreck vilket innebär att det 
finns stora mängder rörelser i området som också blir visuellt påverkade av anläggningen. 

Figur 20. Fördelningsstation i vältrafikerad korsning mellan Parkvägen och Hummelviksvägen.  
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Anläggningens material är samma som i tidigare redovisningar med prefabricerade element med 
röd, korrugerad plåt. Dess gestaltning saknar rumsligt samband men delar ändå en estetisk egen-
skap tillsammans med skolans röda fasad och badhusets röda tegel. Lokaliseringen av stationen 
skapar dock impedimentmark som skulle kunna användas som entréplats till rekreationsyta och 
parkmark och de verksamheter som där bedrivs.

Fördelningsstation Kläppa reningsverk 
I Köpmanholmens västra delar, i anslutning till Kläppviken, ligger samhällets reningsverk. I när-
heten av denna, och intilliggande kemifabrik, liggerfördelningsstationen Kläppa reningsverk.  

Figur 21. Markförstörande och välexponerad fördelningsstation i en av samhällets viktigaste knutpunkter.  

Figur 22. Fördelningsstation vid reningsverket, utslängd på strandängarna utan sammanhang.  
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Denna anläggning ligger på strandängen indragen från Ulvövägen i en miljö med låg gräsvege-
tation, se figur 22. Nordväst om anläggningen ligger ett bostadsområde med utblickar mot sta-
tionen.  

Mottagningsstationen ligger i ett läge som inte ligger i något större stråk för allmänheten efter-
som vägen i första hand tillgodoser transporter till verksamheterna. Däremot sker det vissa 
transporter av andra slag längs vägen vilket innebär att anläggningen ändå är påtaglig för förbi-
passerande även om mängden transporter inte är särskilt stor. Dess visuella influensområde 
begränsas eventuellt under sommaren då gräset växer sig högre. Anläggningens närhet till 
bebyggelsen märks inget av i dess gestaltning. Det saknas ett samspel eller ens ett försök till detta 
annat än att stationen råkar ha samma färg som intilliggande bostäder. Istället är anläggningen 
standardiserad med en beständig, korrugerad, röd plåtfasad med ett tak i samma oinspirerande 
form.     

Fördelningsstation P.hem 
I östra delen av Köpmanholmen ligger Kläppavägen med bland annat ett vackert villaområde i 
tegel från 50-talet. I början av vägen ligger fördelningsstationen P.hem, se figur 23. Anlägg-
ningen ligger i nära anslutning till en fastighet längs gatan. Runt stationen finns ett par björk-
träd samt öppna gräsytor. Dessutom är anläggningen omgärdad av bebyggelse på alla sidor samt 
har en närhet till korsningen Köpmanholmsvägen/Bruksvägen/Kläppavägen. 

Figur 23. Beklädd fördelningsstation nära bebyggelse och vältrafikerade stråk.  

Anläggningen är mycket exponerad ut mot omgivande vägar och mot intilliggande bebyggelse. 
Köpmanholmsvägen kan betraktas som huvudgata för in- och utfart till Köpmanholmen där 
Bruksvägen och Kläppavägen är viktiga försörjningsgator. Anläggningen har dock sin närmsta 
relation till boende längs Kläppavägen. Rörelser i dess närhet sker i både långsamt tempo och 
högre tempo via biltransporter. Anläggningens närhet till bebyggelsen märks inget av i dess 
gestaltning. Möjligen har ett samspel eftersträvats eftersom anläggningen blivit klädd med röd-
målad träpanel. Dess lokalisering har dock ett visst naturligt rumsligt samband gentemot intil-
liggande byggnader vilket skapar användbara rum intill fastigheten där den står. Innanför statio-
nen mot annan bebyggelse skapas också en liten men charmfull parkyta.   

Fördelningsstation Industriområdet 
Skolan i Köpmanholmen ligger centralt i samhället i direkt anslutning till det nyligen sanerade 
industriområdet och Bruksvägen. För närvarande finns varken vegetation eller bebyggelse i 
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anslutning till anläggningen med anledning av saneringen. Istället står stationen i ensamt majes-
tät och blickar ut över havet. Runt stationen är det öppna ytor och slänter ner mot vattnet som 
förstärker den solitär som visualiseras i figur 24.  

Figur 24. Fördelningsstation med majestätisk och passande plats men utan gestaltningsmässiga ambitioner.  

Anläggningen är mycket exponerad mot sin omgivning i alla väderstreck vilket innebär att de 
rörelser som finns i området blir visuellt påverkade av anläggningen. Däremot är rörelserna idag 
begränsade eftersom vägen för närvarande är avstäng för genomfart med motorfordon, något 
som dock inte alltid efterlevs, inte minst eftersom det är en viktig länk mellan de västra och 
östra delarna av Köpmanholmen. Anläggningens material är samma som i tidigare redovisningar 
med prefabricerade element med röd, korrugerad plåt. Dess gestaltning saknar tyvärr rumsligt 
samband och borde istället ha kunnat hämta inspiration från det vackra konstverket vid kajkan-
ten som symboliserar samhällets omvandling och väg in i framtiden (se framsidan). Lokalise-
ringen av stationen är rätvinklig mot den näraliggande vägen och den nyplanterade allén och 
kan i framtiden eventuellt användas som landmärke för det nya området och de verksamheter 
som där kan komma att bedrivas.

Produktion och distribution av värme

Värmeverk
För närvarande finns inget värmeverk med gemensam funktion i Köpmanholmen. Således finns 
därför inget gemensamt nätverk för värmedistribution. 

Med anledning av bristen på gemensam uppvärmning, vilket idag förses med enskilda olje-, 
ved- eller pelletspannor (och en viss andel el), har detta fokuserats i det fortsatta arbetet med att 
utveckla framtidsbilder för Köpmanholmens framtida energisystem.
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Analys av framtidsbilder
Det finns inte bara ett förslag på hur energisystemet skulle kunna vidareutvecklas i Köpman-
holmen. Istället har man arbetat fram tre stycken olika alternativ baserade företrädesvis på ett 
förändrat system för uppvärmning. De utgörs av dels en satsning i nyproduktion av passivhus, 
en försiktig satsning på närvärme eller en långsiktig satsning på fjärrvärme.    

De olika framtidsbilderna har genererats genom att kombinera tidigare framarbetade ämnesvisa 
alternativ. Genom att utforma ett träddiagram av de olika alternativen prövas förenliga och 
oförenliga samlade framtidsalternativ mot varandra. 

Framtidsbild - Passivhus och solvärme 
Med en framtidsbild där fokus ligger på utvecklandet av passivhus med integrerade solfångare –
se figur 25 – hamnar de befintliga bostädernas förändrade värmesystem utanför agendan. Dels 
för att det inte lyfts fram i planen men också för att tilkommande bebyggelse därmed inte kan 
inkluderas i underlaget för strävan efter eventuell gemensam uppvärmning.  

Luftledning
Markkabel
Nätstation
Entréer
Passivhus/
solvärme

Figur 25. Framtidsbild med energieffektiv nyproduktion i fokus. De ljusröda områdena markerar anlägg-
ningarnas visuella influensområde.
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Lokaliseringen av de nya bostadsområdena ligger i varsin ytterkant av befintliga centrumbild-
ningar. Även om detta inte är det mest hållbara förslaget, på grund av de utglesande effekterna, 
ger en högre exploateringsgrad ändå vissa möjligheter för verksamheter att etablera sig och ha 
underlag för att driva sin syssla.  

Elproduktion och –distribution

Ledningar och distributionsstationer
Framtidsbilden föreslår ingen ny kraftetablering i samhället eller dess omnejd. Inga ledningar 
eller distributionsstationer behöver heller flyttas med anledning av föreslagen nyproduktion. 
Däremot kan ny bebyggelse och deras ägare påverkas visuellt av befintliga ledningar och distri-
butionsstationer. De som mer än andra berörs är kraftledningen längs den Södra passagen, samt 
distributionsstationer kring de huvudsakliga in- och utfarterna. Det gäller framförallt fördel-
ningsstation Industrihus som utgör en markering av överfarten till andra sidan Sanningssundet 
på vilken en stor del av föreslagen nyproduktion är lokaliserad, samt den idag undangömda för-
delningsstationen på Sanningssundet som i framtidsbilden kan komma att få en framträdande 
plats.  

Värmeproduktion och –distribution

Passivhus
Passivhus är ett samlingsnamn för byggnader utan extern huvudkälla för uppvärmning. Istället 
värms lokalerna upp passivt genom att tillvarata värme från personer, elektriska apparater och 
solinstrålning. På detta sätt blir husen nästan självuppvärmande med en installerad effekt mindre 
än 10 W/m2, vilket är den svenska definitionen för passivhus. 

För att kunna klara uppvärmning med hjälp av passiva värmekällor måste man minimera allt 
värmeläckage från bostaden. Det innebär förvisso merkostnader i byggskedet, men sparas ofta 
igen på att inget värmesystem krävs. 

Passivhus har utifrån ett arkitektoniskt perspektiv ofta fått utstå kritik för att de skulle vara 
mindre ljusa än andra byggnader. När man granskar olika referensfall inser man dock snart att så 
inte nödvändigtvis behöver vara fallet. Passivhus ger nästan lika stora möjligheter formmässigt 
som andra konventionella byggnader. Därför finns heller ingen speciell rumslig påverkan från 
passvhus som är värd att uppmärksamma i denna analys.  

Solfångare
Båda föreslagna nyproducerade områden anges som lämpliga för solfångare. Det ena området 
ligger söder om Köpmanholmsvägen och det andra norr om Sanningssundet. I dessa områden 
är det tänkt att solfångarna ska integreras i ny tillkommande bebyggelse och förse passivhusen 
med solvärme. 

Solfångare som integreras i byggnader har inget eget uttryckssätt så som anläggning, man skulle 
något pragmatiskt kunna säga att de inte finns i ett större rumslig perspektiv. Med det menar jag 
att ett tak som har integrerade solfångare är som språkligt, fenomenologiskt element nästan 
alltid underordnat takets funktion, form och rumsliga uttryck. Därför finns det ingen anledning 
att bedöma dessa anläggningars plats vidare utifrån ett sociospatialt eller rusmligt perspektiv. 
Istället skulle detta kräva en analys av funktion eller byggnadens egen arkitektur som bostad.  
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Framtidsbild - Närvärmeöar och solfångare
Även i denna framtidsbild ligger fokus på uppvärmningssystem. Den här gången visar dock 
framtidsbilden på en vilja att förändra samhällets som helhet. Det gör man genom att etablera 
närvärmeöar och solfångare i strategiskt lämpliga lägen, se figur 26. Samtidigt sker lokalisering 
av ny bebyggelse i centrala lägen vilket ger en högre densitet än innan, något som gynnar en 
utbyggnad av ett gemensamhetssystem för uppvärmning. 

Figur 26. Framtidsbild med gemensam småskalig och decentraliserad värmeproduktion från biobränslen. 
De ljusröda områdena markerar anläggningarnas visuella influensområde.

Luftledning
Markkabel
Nätstation
Entréer
Solfångare
Närvärme-
central
Närvärmenät
Önskvärd
förtätning
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Förslaget anslår en ganska försiktig ton men som också känns realistisk och som visar på hur 
Köpmanholmen kan utvecklas i flera steg vad avser ny bebyggelse och uppvärmning.  

Elproduktion och –distribution

Ledningar och distributionsstationer
Framtidsbilden föreslår ingen ny kraftetablering i samhället eller dess omnejd. Inga ledningar 
eller distributionsstationer behöver heller flyttas med anledning av föreslagen nyproduktion. 
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Däremot kan ny bebyggelse och deras ägare påverkas visuellt av befintliga ledningar och distri-
butionsstationer. De som mer än andra berörs är kraftledningen från centrum mot Sanningssun-
det där ny bebyggelse är föreslagen vilket eventuellt kan innebära att ledningen måste markför-
läggas. Därmed berörs också distributionsstationer kring centrum, Bruksvägen och Industrihus. 
Det andra området med förtätning gäller de centrala delarna där framför allt distributionsstatio-
nen Parkvägen berörs och behöver bearbetas.  

Värmeproduktion och –distribution

Närvärmecentraler
De tre föreslagna närvärmecentralerna förhåller sig till de noder som Köpmanholmen är 
uppbygd av. Området söder om Köpmanholmsvägen, flerbostadsområdet vid färjeläget och de 
centrala delarna av den gamla bruksorten. Denna utveckling stämmer också väl överens med-
önskvärd förtätning vilket gör att anläggningarna kan ingå i en successiv bebyggelseutveckling.

Samtliga anläggningar är intressanta utifrån ett arkitektoniskt och stadsbyggnadsmässigt per-
spektiv. Som synes på kartunderlaget ger dessa nya anläggningar ett ganska stort visuellt influ-
ensområde. Studien visar att samtliga närvärmecentraler kommer att ha påverkan på befintlig 
och framtida bebyggelse vilket gör att omsorg om gestaltning är ett måste. Här behöver inte 
minst anläggningarnas plats detaljstuderas för att anpassas till befintlig bebyggelse på ett lämpligt 
sätt.    

Närvärmenät
Närvärmenätets utbyggnad bygger i första hand på att tilgodose behovet i de befintliga områ-
dena. Samtidigt föreslås utbyggnaden i lägen som kan vara viktiga för framtida bebyggelsutveck-
ling. 

Nätets utbyggnad ger ingen visuell påverkan utan antas läggas i mark.

Solfångare
I anslutning till respektive närvärmecentral anges också förslag på solfångare. Om detta verkli-
gen är solfångare för att förstärka värmeproduktionen eller solceller för att tillgodose eltillförsel 
till förbränningsprocessen är oklart. Oavsett vilket är installationen intressant utifrån ett arkitek-
toniskt och stadsbyggnadsmässigt perspektiv.  

Jag har tidigare nämnt att integrerade solfångare inte nödvändigtvis ges ett eget uttryckssätt så 
som anläggning. I dessa fall kan anläggningen för solfångare dock separeras från förbränningsan-
läggningen vilket gör att den kan ges en språklig och fenomenologisk betydelse i Köpmanhol-
men. 

Som synes på kartunderlaget ger dessa nya anläggningar ett ganska stort visuellt influensområde, 
detta bör inte påverkas annorlunda med en separerad solfångaranläggning. Däremot visar 
studien att anläggningarnas påverkan på såväl befintlig som framtida bebyggelse gör att det krävs 
en proaktiv planering och omsorg om gestaltning, där solfångaren kan bli ett viktigt gestalt-
ningselement. 
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Framtidsbild - Fjärrvärmeutbyggnad
Den tredje framtidsbilden visar på en mer storskalig utveckling i form av en fjärrvärmecentral 
lokaliserad till hamnen där tillgången till flis och pellets är god via sjöfart, se figur 27. Att bygga 
ut fjärrvärme till stora delar av området på en gång kan dock kräva viss bebyggelseutveckling 
för att nå tillräckligt värmeunderlag. Samtidigt förespråkas omfattande lokalisering av ny bebyg-
gelse i både centrala och perifera lägen vilket ger en högre densitet än innan, något som gynnar 
ett centraliserat uppvärmningssystem. 

Luftledning
Markkabel
Nätstation
Entréer
Fjärrvärme-
central
Fjärrvärmenät
Önskvärd
förtätning

Figur 27. Maximal fjärrvärmeutbyggnad med centraliserad anläggning för biobränslen. De ljusröda områ-
dena markerar anläggningarnas visuella influensområde.

Förslaget är offensivt och kan kanske vara realistiskt som ett mål i samband med utvecklingen 
av närvärmeproduktion. Föregående framtidsbild bör därför dimensioneras för denna ytterlig-
het.  
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Elproduktion och –distribution

Framtidsbilden föreslår ingen ny kraftetablering i samhället eller dess omnejd. Inga distribu-
tionsstationer behöver flyttas med anledning av föreslagen bebyggelseutveckling. Däremot 
behöver ledningarna från centrum mot Sanningssundet antagligen förläggas under mark i 
samband med förtätning i de centrala delarna. Dessutom kan ny bebyggelse och deras ägare 
påverkas visuellt av befintliga ledningar och distributionsstationer. Det gäller framförallt fördel-
ningsstation Industrihus som utgör en markering av överfarten till andra sidan Sanningssundet 
på vilken det finns förslag på förtätning, samt fördelningsstationen Skolan, Parkvägen, Bruksvä-
gen och Industriområdet. Även stationen vid reningsverket kan komma att visuellt påverkan 
framtida bebyggelse.   

Värmeproduktion och –distribution

Fjärrvärmecentral
Lokaliseringen av fjärrvärmecentralen till hamnen är ett strategiskt viktigt läge för tillgången till 
bränsle. Samtidigt ger denna placering upphov till en omfattande visuell påverkan på sin omgiv-
ning på grund av platsens öppna läge, dels mot havet och dels in mot land. 

Anläggningen är med anledning av sitt exponerade läge mycket viktig att hantera på ett medve-
tet sätt. Föreliggande studie visar att anläggningens kommer att påverka såväl befintliga bostads-
områden i centrala Köpmanholmen och på Sanningssundet samt föreslagna förtätningar därom-
kring. Anläggningen kommer eventuell också vara sociospatialt integrerad eftersom önskemål 
finns om att göra hamnen tillgänglig för allmänheten. Omsorg om gestaltning är ett måste. Här 
behöver inte minst anläggningarnas plats detaljstuderas för att anpassas till befintlig och framtida 
bebyggelse på ett lämpligt sätt.

Fjärrvärmenät
Närvärmenätets utbyggnad bygger i första hand på att tilgodose behovet i de befintliga områ-
dena. Samtidigt föreslås utbyggnaden i lägen som kan vara viktiga för framtida bebyggelsutveck-
ling. 

Nätets utbyggnad ger ingen visuell påverkan utan antas läggas i mark.
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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.

Sociospatialt integrerade utan rumslig kontext 

Sociospatial integration
Med sociospatial integration menas att en anläggning ger ett visuellt influensområde som gör 
att de syns, men också att det finns människor i närheten som ser. I Köpmanholmen har de 
flesta anläggningar ett visuellt influensområde, dels för att samhället har relativt låg exploate-
ringsgrad vilket gör att objekt syns över en större sträcka men också på grund av att många 
anläggningar är uppförda under en tid då rationalism och effektivitet var rådande. Att lokalisera 
exempelvis en fördelningsstation lättillgängligt vid början eller änden av ett bostadsområde var 
inte ovanligt. Det visar också de studier av energisystemets visuella påverkan som redovisas i 
analysen. Sammantaget understryker det att flera anläggningar är sociospatialt integrerade i 
Köpmanholmen även om det kan finnas anläggningar som är mer närvarande än andra, det vill 
säga att de är mer tydligt placerade nära större eller mer kvalitativa stråk och med stort visuellt 
influensområde. De mest intressanta är kraftledningarna längs Bruksvägen och Hummelviksvä-
gen samt kraftledningen från centrum mot Sanningssundet. Dessutom är fördelningsstationerna 
vid Skolan, Parkvägen och Industrihus intressant för de befintliga rörelser och stråk som sker i 
deras närhet.  

Kraftledningen längs Bruksvägen ligger i ett relativt öppet landskap med vatten nedanför led-
ningen och vägen vilket gör att den har ett stort visuellt influensområde. Det intressant med 
denna ledning och den vid Hummelviksvägen är att de korsar vägen precis vid infarten till 
Köpmanholmen. Det gör att ledningarna får en omedveten entréfunktion. Dessa ledningar 
ligger dock vid infarter med ett relativt lågt trafikflöde varför jag bedömer att den sociospatiala 
integrationen inte är särkilt omfattande. Vad gäller kraftledningen vid centrum och mot San-
ningssundet är den liksom ett stort visuellt influensområde. Detta är dock ganska illa hanterat 
med sträckningen över sundet och vidare in i bostadsområdet. Längs denna kraftledning finns 
det också möjlighet till mer långsamt rörelsetempo, samtidigt berör den dock bara de som bor 
på andra sidan sundet varför den bedöms vara ungefär lika integrerad som de andra kraftled-
ningarna.    

Fördelningsstationerna vid Skolan och Parkvägen är intressanta både utifrån omgivande flöden 
och deras visuella influensområde. Skolområdet är en av de platser dit flest människor åker varje 
dag. Dessutom är tempot i flödet runt anläggningen relativt lågt. Det gör att många kommer i 
kontakt med den varje dag, medvetet eller omedvetet. Att den också har stort visuellt inflytande 
förstärker detta. Stationen vid Parkvägen har liknande förutsättningar, det sker ett stort flöde 
förbi anläggningen även om det är av mer snabb karaktär via biltrafik i centrala Köpmanhol-
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men. Även denna station har relativt stor visuell påverkan, inte minst ut mot vägkorsningen. 
Sammantaget visar det framför allt att stationen vid Skolan är starkt sociospatialt integrerad i 
orten men också att stationen vid Parkvägen kan ha viss betydelse för människors upplevelse av 
centrala Köpmanholmen.

Fördelningsstationen Industrihus vid överfarten till Sanningssundet ligger på en stor öppen 
hårdgjord yta framför industriområdet och är mycket exponerad ut mot vägen. Vägen är idag 
inget stort stråk för förbipasserande men stationen berör ändå alla som bor på andra sidan San-
ningssundet. På denna plats är den därför inte bara synbar utan också något av en markering för 
överfarten. Med ett litet men ändå tvingat flöde och de öppna ytorna nära inpå anläggningen är 
den utan tvekan sociospatialt integrerad. 

Rumslig integration
Min analys visar att det i nästan samtliga fall saknas en rumslig integration mellan Köpmanhol-
mens fysiska struktur och gestaltning och energisystemets anläggningar. Med detta inte sagt att 
delarna saknar acceptans från allmänheten, utan endast att det inte finns en relation mellan 
anläggningens material, färg och former som samspelar med omgivande dito. Den enda som jag 
kan bedöma är något sånär rumsligt integrerad är fördelningsstationen vid Hummelviksvägen. 
Den har fått en estetisk frände i skogen som den ligger i. Anläggningen med sin grova träkon-
struktion har också en intressant historisk anknytning där stationen upplevs vara reslig och 
sträcka sig hela vägen upp till ledningarna, vilket var en vanlig form förr i tiden. Mellan anlägg-
ning och omgivning finns det faktiskt en spännande relation i såväl material som färg och form.

Framtidsbilderna belyser problem och möjligheter 
Kommunens upprättade framtidsbilder är framtagna med ett tydligt proaktivt förhållningssätt 
till energisystemet, med fokus på uppvärmning. I det första alternativet sker endast en utveck-
ling av tillkommande bebyggelsens behov vilket inte kommer att ge någon direkt rumslig 
påverkan från energisystemet. Vid förslaget med en utveckling av närvärmecentraler förordas 
dock ett successivt utbyggnad som passar orten bra. Det kommer med stor sannolikhet leda till 
att det går att minska antal enskilda pannor och uppvärmning med direktverkande el i den 
befintliga bebyggelsen. Detta alternativ kan rumsligth anpassas till bygdens karaktär. Lika före-
dömligt om än med större visuell påverkan är alternativet med en fullt utvecklad fjärrvärme-
central. 

Framtidsbildernas ambitiösa approach kommer att ställa höga krav på medvetenhet om gestalt-
ning. Inte minst om anläggningarna blir än mer sociospatialt integrerade. I min analys har jag 
därför försökt att ange ett behov av rumslig legitimitet i de fall där jag bedömer att anläggning-
arna är särskilt exponerade. Det har inneburit belysning av såväl nätstationer som solfångare  
och värmecentraler. Vad gäller nätstationerna är det i flera fall så att de kommer att bli än mer 
påtagliga i samband med en eventuell förtätning. De som framför andra berörs är anläggningen 
Industriområde, Parkvägen och Industrihus. Även kraftledningen över Sanningssundet blir 
påverkade i flera av framtidsbilderna. Anläggningarnas gestaltning är därför av betydande 
intresse. Närvärmeverken har betydande möjligheter att anpassas till den redan låga bebyggelsen 
och skulle med omsorgsfull lokalisering och gestaltning kunna bli viktiga symboler för det 
framtida Köpmanholmen. Här kan också solfångarna bli viktiga gestaltningselement. Dessutom 
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fungerar de bra rent strategiskt med den försiktiga bebyggelseutveckling som man kanske kan 
hoppas på. En fjärrvärmecentral kan liksom närvärmeanläggningarna bli en viktig symbol för 
framtiden. Det kan också finnas en möjlighet till större lokal stolthet om en stor anläggning eta-
bleras, som en påminnelse om tider från förr. Däremot är det alltid svårare att på ett naturligt sätt 
anpassa anläggningen till platsen. Detta kräver dock mycket stor försiktighet och medvetenhet 
vilket bland annat innebär att byggnad och mark hittar ett formspråk som fungerar tillsammans 
med den småskaliga bebyggelsen och de majestätiska vyerna av Höga Kusten. 

Redan nu kan man skönja möjliga konflikter för NIMBY-effekter. Det kommer att kräva ytter-
ligare utredning som exempelvis kan ange vilka transportmetoder som ska förordas för bränslet 
till närvärmecentraler i bostadsområden för att undvika olyckor i trafiken, eller hur buller 
undviks på bästa sätt för att inte besvära närliggande bostadsområden, eller vilken gestaltning 
som bäst skapar ett mervärde till den specifika platsen och området där den befinner sig. Men 
på detta sätt har möjligheterna nu presenterats och de rumsliga problemen har belysts vilket är 
syftet med denna studie.  
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