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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 Ulricehamns 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 delprojektet inom 
Fysisk planering riktigt goda förutsättningar att bibehållas och vidareutvecklas till ett starkt 
lokalt engagemang.

Björn Ekelund

Stockholm & Luleå 

2005-12-16



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. Anläggningarna som har stude-
rats är distributions- och produktionsanläggningar för el respektive värme.  Resultaten fokuse-
rar på energisystemets befintliga rumsliga artefakter samt de som föreslås i upprättade framtids-
bilder 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.  

Studien understryker att de flesta anläggningarna är sociospatialt integrerade i Dalsjöfors 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 Närvärmeverket och Kraftledningen vid Dalsjöskolan, Mottagningssta-
tionen och kraftledningen vid Toarp samt fördelningsstationerna vid Storgatan och Nedre 
Skänstad. Min analys visar att vidare att det i nästan samtliga fall saknas en rumslig integration 
mellan Dalsjöfors fysiska struktur och gestaltning och anläggningarna. Med detta inte sagt att 
delarna saknar rumslig legitimitet eller acceptans från allmänheten, utan endast att det inte finns 
en relation mellan anläggningens material, färg och former som samspelar med omgivande dito. 
De grövsta exemplet på estetiskt misslyckade anläggningar är utan tvekan närvärmeverket vid 
Dalsjöskolan som är i stort behov av en ny utformning, eller kanske bara i behov av utformning 
kort och gott. 

Kommunens upprättade framtidsbilder är framtagna med ett tydligt proaktivt förhållningssätt 
till energisystemet. I alternativet Centraliserat näringsliv är ett flertal nya anläggningar utlokali-
serade, företrädesvis för elproduktion genom vindkraft. Vidare föreslås att ny eller annan lämplig 
bebyggelse bör tillfogas solceller. Dessutom är en utbyggnad av värmeverket förordat vilket med 
stor sannolikhet kommer leda till minskat antal enskilda pannor och uppvärmning med direkt-
verkande el. Ett föredöme för ekologiska ambitioner formulerade i delmål 1 i miljökvalitetsmå-
let God beyggd miljö, men också i andra miljökvalitetsmål. Lika föredömligt är alternativet 
Decentraliserat näringsliv formulerat, kanske bara i något mer expressiv ton. Här finns fyra 
vindkraftsområden utlokaliserade tillsammans med en ny småskalig anläggning för vattenkraft. I 
den Gyllene medelvägen finner vi en mix av systemet. Dels förordas solceller i ny bebyggelse, 
men även nya anläggningar i form av viss vindkraft. Dessutom förordas en utbyggnad av värme-
verket. Redan nu kan man skönja möjliga konflikter för både hälsorisker och NIMBY-effekter. 
Möjligheterna presenteras i framtidsbilderna och problemen blir belysta vilket är själva syftet 
med den proaktiva planeringen. 

Sammantaget visar studien att de befintliga anläggningarna i energisystemet är ganska likriktade  
och saknar en relation till sin rumsliga kontext. Däremot är de i nästan samtliga fall sociospatialt 
integrerade. Det finns därför flera behov av ombyggnationer om ambitionerna är att uppnå 
rumslig legitimitet. De upprättade framtidsbilderna visar på ett positivt och proaktivt förhåll-
ningssätt 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 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 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). 
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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.  

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 
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. 
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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) ska appliceras på ett specifikt planeringsfall. Vilket detta planeringfall är 
bestämmer kommunerna själva. Borås kommun har valt att arbeta med tätorten Dalsjöfors öster 
om centrala Borås. Dalsjöfors är ett mindre men ändå komplett samhälle med såväl offentlig 
som kommersiell service. För närvarande är befolkningsmängden cirka 3500 invånare vilket är 
en siffra som för närvarande är relativt stabil. Orten ligger ungefär 1 mil öster om centrala Borås 
som förbinds via en mindre landsväg. Riksväg 40 passerar Dalsjöfors fast mer avskilt. från de 
primära stråk som används idag. De största arbetsplatserna är Almedahl som tillverkar textilier 
samt Mont Blanc som bland annat tillverkar takboxar. I Dalsjöfors finns också en bra grund för 
lokala samverkansformer genom bl.a. samhällsföreningen Attraktiva Toarp. Dessutom är Dalsjö-
fors lämpligt som studieobjekt i tiden eftersom kommunens arbete med översiktsplanen har 
påbörjats. Ett arbete som bland annat innefattar en fördjupning för Dalsjöfors. 

På motstående sida finns en kartredovisning av de planeringsförutsättningar som finns för ener-
gisystemet i Dalsjöfors. Där redovisas bland annat anläggningarnas visuella influensområde och 
där finns också möjlighet att studera var de stora stråken i Dalsjöfors finns. 

I kartunderlaget är även 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 ortens fysiska 
struktur. 

Figur 1. Utblick över en av de viktigare platserna i Dalsjöfors, Almedahlsfabriken.  
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Energisystemet i Dalsjöfors består av viss lokal eldistribution genom en 40 kV kraftledning, en 
mottagningsstation och ett antal mindre fördelningsstationer samt ett mindre närvärmeverk 
med tillhörande småskaligt närvärmenät. Det är både som helhet och i dess delar till viss del 
estetiskt missanpassat, nästan utan undantag. 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 prefa-
bricerade element av betong eller plåt var rådande. En tid då den estetiska omsorgen om dessa 
anläggningar var mycket liten.

Produktion och distribution av el 

Kraftverk
För närvarande finns det inte något kraftverk i Dalsjöfors.  

Figur 2. Planeringsförutsättningar för energisystemet i r energisystemet i r energisystemet Dalsjöfors. I kartan är förslag från ÖP redförslag från ÖP redför ovisade. 
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Kraftledningar
Det finns en mindre kraftledning i Dalsjöfors. Det är en 40 kV ledning som sträcker sig i no-sv 
riktning, och går huvudsakligen som markförlagd kabel genom samhället. Den är dock synbar 
som friledning på två större ställen i orten, dels vid den norra entrén från Toarp i anslutning till 
ortens enda mottagningsstation, och dels i ytan mellan bostadsområdet Kerstinsgärde och Dal-
sjöskolan i samhällets södra del.

Toarp
Friledningen vid den norra entrén går över en stor del öppna ytor, i form av våtmarker, i nära 
anslutning till Stationsgatan som går genom orten och förbinder Boråsvägen med Storgatan. 
Öster om de öppna ytorna är mestadels skog och norr om ledningen breder de öppna våtmar-
kerna ut sig. Söder om ledningen ligger den historiskt intressanta Almedahlsfabriken. Väster om 
ledningen ligger Stationsgatan och strax bortanför den börjar bostadsbebyggelsen som annonse-
rar ankomsten till Dalsjöfors.

Ledningsanläggningen vid denna plats är både lokaliserad nära ett av ortens huvudstråk, men är 
också visuellt närvarande både vid in- och utfarten norrifrån dels på grund av ledningens eleva-
tion men också på grund av de öppna ytor som våtmarkerna 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.  

Dalsjöskolan – Kerstinsgärde 
Friledningen i området mellan Dalsjöskolan och Kerstinsgärde går i en kraftledningsgata av sly 
och annan småskalig markvegetation. Området är närmast omgivet av gles skog, innanför vilket 

Figur 3. Krafledning 40 kV vid Toarp.  
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det ligger dels ett bostadsområde med villabebyggelse söder om ledningen och dels en skola för 
årskurserna 4-9 samt idrottsanläggningar norr om ledningen.  

Friledningen i detta läge är lokaliserad bortanför något större stråk. Däremot är den skog som 
förmodligen delvis är till för att skyla anläggningen alldeles för gles för att hindra dess visuella 
influensområde att tränga ut på platser där människor ändå vistas och rör sig, ibland under en 
längre tid. Dess relation till omgivande bebyggelse är, precis som så ofta annars, obefintlig. 
Kanske kan man med lite god tolkningsförmåga se en viss relation till omgivande skog eftersom 
ledningsstolparna är av trä.

Figur 4. Krafledning 40 kV mellan Dalsjöskolan och bostadsområdet Kerstinsgärde.  
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Distributionsstationer
I Dalsjöfors finns det en mindre mottagningsstation 40-10 kV samt sju stycken medelstora för-
delningsstationer 10-0,4 kV som möjliggör elförsörjningen till samhället. 

Mottagningsstation Toarp
Vid infarten norrifrån finns det en mindre mottagningsstation 40-10 kV. Dess omgivning är 
liknande den för friledningen vid Toarp. Norr och öster om anläggningen breder våtmarkerna 
ut sig i stora öppna ytor, söder om anläggningen ligger Almedahls före detta huvudkontor, som 
numera är bibliotek och kommundelskontor, samt Almedahlsfabriken. Väster om anläggningen 
ligger in- och utfartsvägen Stationsgatan mellan Toarp och Dalsjöfors och på andra sidan vägen 
ligger småskalig bostadsbebyggelse. 

Mottagningsstationen ligger i ett läge som är i direkt anslutning till en av ortens större stråk. 
Dess visuella influensområde har man försökt att begränsa genom plantering eller naturligt 
uppvuxna träd längs vägen som delvis minskar intrycket men som ändå inte på något vis 
gömmer undan anläggningen helt. Förmodligen är de träd som anläggningen omgärdas av 
också en strategi för att tillfredsställa boende i näraliggande bebyggelse på andra sidan vägen. 
Anläggningens närhet till bebyggelsen märks inget av i dess gestaltning. Det saknas ett samspel 
eller ens ett försök till detta. Istället är anläggningen helt naken, bortsett från en mindre service-
byggnad, där anläggningens delar är helt synbara ståendes på ett ”golv” av makadam omgärdat 
endast av ett ofärgat Gunnebostängsel med taggtråd.     

Fördelningsstation Storgatan
Alldeles nära det traditionella centrumet i Dalsjöfors ligger fördelningsstationen Storgatan. Den 
ligger på en gräsyta i backen som från sydöst leder upp till centrum väster om anläggningen, i 

Figur 5. Mottagningsstation 40-10 kV vid Toarp.  
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skärningspunkten mellan Storgatan och Stationsgatan. Söder om anläggningen finns ett grön-
område med viss bostadsbebyggelse och öster därom ligger Almedahlsfabriken. Norr om 
anläggningen finns ett mindre skogsområde och flerbostadshus. 

Anläggningen ligger i direkt anslutning till ett av ortens större stråk i form av Storgatan. Dess 
visuella influensområde är påtagligt och når långt längs med Storgatans sträckning. Inte minst 
tack vare den stora välfriserade gräsytan som omgärdar anläggningen. Bakom, öster, om anlägg-
ningen finns en liten gräskulle som enligt en tekniker jag pratade med tillkom samtidigt som 
anläggningen installerades. Orsaken ska tydligen ha varit att de chefer som tidigare satt i 

Almedahls huvudkontor nedanför anläggningen ville slippa ha utsikt upp över denna tekniska 
styggelse. Dess gestaltning är heller inte särskilt vacker med inklädnad av korrugerad plåt som är 
behandlad för att se ut som betong. Dess material och form saknar någon egentlig relation till 
omgivande bebyggelse, med ett litet undantag; anläggningens färg påminner lätt om vissa av 
tegelbyggnaderna på Almedahls fabriksområde.

Fördelningsstation Hansagården
Vid infarten till bostadsområdet Skänstad ligger fördelningsstationen Hansagården. Den är 
indragen från vägen mot gaveln till det bakomliggande flerbostadshuset i två plan. Söder om 
anläggningen ligger en stor parkeringsyta som förser andra flerbostadshus i området. I dess 
närhet finns också enstaka fristående villor. Anläggningen ligger på en välfriserad gräsyta med 
en förmodad pumpstation och en äldre garagebyggnad som närmaste grannar. 

Fördelningsstationen ligger i nära anslutning till Hansavägen som försörjer bostadsområdet 
Skänstad i vilket det finns både flerbostadshus och villaområden. Det gör att dess läge är utsatt 
för flera nära möten med människor som rör sig till och från sina bostäder. Dessutom är dess 
visuella influensområde stort eftersom det ligger så pass exponerat som det gör. Anläggningen är 
omgiven av bebyggd miljö med framför allt trä- och tegelbyggnader. Till dess estetiska räddning 

Figur 6. Fördelningsstation 10-0,4 kV vid Storgatan.  
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är de bostäder som vänder gaveln mot anläggningen och som består av prefabricerade betonge-
lement. Mellan dessa, anläggning och flerbostadshus, finns det faktiskt en lätt harmonisk relation 
i såväl material som färg och form. 

Fördelningsstation Myrvägen
Mitt i sträckningen av grönområdet mellan Stora Dalsjön och centrum återfinns fördelningssta-
tionen Myrvägen. Anläggningen är omgärdad av tät grönska mot alla sidor utom den som 
vänder sig mot Myrvägen. Norr, söder och väster om anläggningen ligger flera större bostads-
områden. Precis norr om anläggningen löper en bäck som utgör ett mindre flöde mellan Stora 
Dalsjön och våtmarkerna norr om Dalsjöfors.

Fördelningsstationen ligger indragen från Myrvägen som är huvudsaklig tillfartsväg till bostads-
området. Jag bedömer ändå trafikflödet längs denna väg som relativt begränsat eftersom den 
utgör en återvändsgränd som endast försörjer ett fåtal bostäder. Dess visuella influensområde är 

Figur 7. Fördelningsstation 10-0,4 kV vid Hansagården.  
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mycket begränsat till stor del beroende på den omfattande grönska som omger anläggningen 
samt att den är indragen från vägen. Dess form är klassiska prefabricerade betongelement med 
rödmålade ståldörrar vilket saknar liknelser eller någon annan relation till omgivande bebyg-
gelse.     

Fördelningsstation Skänstad nedre
Fördelningsstationen Skänstad nedre ligger i direkt anslutning till infarten till ett bostadsområde 
i Skänstad. Söder om anläggningen går Storgatan förbi på bank. På de andra sidorna om anlägg-
ningen ligger stora områden med klassiska villamattor från sjuttiotalet.

Figur 8. Fördelningsstation 10-0,4 kV vid Myrvägen.  
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Dess läge i nära anslutning vid korsningen Storgatan och Talgoxvägen gör den ständigt närva-
rande för personflöden inte bara till bostadsområdet utan också längs Storgatan. Eftersom dess 
omgivning är öppen och välskött blir dess visuella influensområde stort och sträcker sig delvis 
över till andra sidan vägen. Anläggningen har även fått ett accentuerat uttryck av den inramning 
med staket som fastighetsägaren på gavelfastigheten har gjort. Detta förstärker dess närvaro men 

knappast dess rumsliga legitimitet. Dess form är lika som de andra fördelningsstationerna med 
ståldörrar och prefabricerade betongelement som förvisso delvis samspelar med betongplattorna 
på taken av bebyggelsen väster om Talgoxvägen men som ändå inte förvaltar sin tydliga rums-
liga plats. 

Fördelningsstation Kerstinsgärde
På vänster hand längs Dalsjövägen, på väg österut, finner man fördelningsstationen Kerstins-
gärde. Anläggningen är insprängd mellan bostadsområden för villabebyggelse som ligger i alla 
väderstreck. Direkt väster om anläggningen går en upptrampad gångstig. Anläggningen ligger i 
en slänt med en mindre platå öster om sig. Norr och väster om anläggningen är mestadels skog 
och söder därom finns Dalsjövägen.  

Anläggningens nära läge till Dalsjövägen gör den till en väl exponerad byggnad inte bara för 
boende i de villaområden som finns i dess närhet utan också för transporter som sker till och 
från kommunal service, såsom Dalsjöskolan och Dalhem. Den ligger också nära en gångstig som 
är en uppenbar förklaring till att anläggningen är närvarande för rörelser i olika tempon. 
Området runt anläggningen är skyddande mot visuell insyn från baksidan, men är desto mer 

Figur 9. Fördelningsstation 10-0,4 kV vid bostadsområdet Skänstad.  
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exponerad mot de större flödena i dess närhet. Gestaltningen av anläggningen är lika övriga för-
delningsstationer i Dalsjöfors, prefabricerade betongelement, plåttak och ståldörrar. Dess gestalt-
ning saknar relation till sin plats och omgivande bebyggelse från 60-talet.  

Fördelningsstation Dalsjövägen
Anläggningen ligger i slutet på Dalsjövägens förlängning, i korsningen mellan Dalsjövägen och 
Badhusvägen. Den är indragen från vägen och omgiven av grönska i alla väderstreck utom väs-
terut där anläggningen ansluter till gatan. I dess närhet ligger bostadsområden från 70-talet, med 
både flerbostadshus och villor. Där ligger också det senare byggda servicehuset Dalhem.  

Figur 10. Fördelningsstation 10-0,4 kV vid bostadsområdet Kerstinsgärde.  

Figur 11. Fördelningsstation 10-0,4 kV vid Dalsjövägen.  
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Anläggningen utgör delvis en visuell bakgrund, en fond, för rörelsen österut längs Dalsjövägen. 
Däremot är den mindre närvarande för rörelsen längs Badhusvägen just eftersom den är indra-
gen från vägen och omgiven av tät grönska. Mellan Dalhem och anläggningen är sikten obe-
hindrad vilket gör att den inte bara är närvarande för rörelser i dess närhet utan också för en stor 
andel människor boendes på servicehemmet. Dess gestaltning uttrycks genom målad plåt som 
för närvarande har en yta i mycket dåligt skick. Den saknar någon egentlig rumslig relation till 
annan bebyggelse. 

Fördelningsstation Vårdcentralen 
Vid ankomsten till Dalsjöfors från Borås ligger på höger hand fördelningsstationen Vårdcentra-
len. Anläggningen ligger förvisso ute på en åker men ändå i nära anslutning till Boråsvägen. 
Runt den finns ett par björkträd samt lägre vegetation. Strax norr om anläggningen ligger vård-
centralen och söder om den finns ett bostadsområde med företrädesvis villabebyggelse från 70- 
och 80-talet. 

Figur 12. Fördelningsstation 10-0,4 kV vid vårdcentralen och infarten till Dalsjöfors från Borås.  

Anläggningen är trots att den har växtlighet runt om sig mycket exponerad ut mot Boråsvägen. 
En väg som kan betraktas som huvudgata för in- och utfart till Dalsjöfors. Den har dock ingen 
nära relation till rörelser i mer långsamt tempo eftersom den ligger relativt undanskymt från 
andra stråk. Den är också skyld av träden gentemot vårdcentralen och av skog gentemot 
bostadsområdet. De höga björkträden fungerar förvisso som insynsskydd, men är också utmärkta 
objekt i det öppna landskapet för att locka till sig uppmärksamhet. Det gör deras funktion något 
motsägelsefull.  Anläggningens material är prefabricerade betongelement i såväl fasad som tak, 
med rödmålade plåtdörrar. Dess gestaltning saknar rumsligt samband men delar ändå en estetisk 
bakgrund tillsammans med vårdcentralen och dess enkla former.
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Produktion och distribution av värme

Värmeverk
Det finns 1 värmeverk som har 2 stycken oljepannor på vardera 0,4 MW effekt och 2 stycken 
biobränslepannor på vardera 0,54 MW. Det ger en total uteffekt på 1,88 MW. Anläggningen 
försörjer den närliggande Dalsjöskolan, badhuset, Dalhems servicehus samt ett mindre bostads-
område med värme. Detta bedöms vara dess maximala kapacitet för närvarande och ytterligare 
anslutningar kräver en utbyggnad av anläggningen. Den består i sina rumsliga delar av två 
stycken skorstenar och tre stycken byggnader samt en ackumulatortank.  

Anläggningen ligger vid änden av parkeringen, vid vändplan, till Dalsjöskolan. Bredvid ligger 
också en tillfartsväg för servicetransporter till skolan, tillika gång- och cykelväg. Direkt på sidan 
om anläggningen går en gångstig som verkar vara väl använd. Anläggningens närhet till skolan 
strax väster därom är påtaglig och bakom ackumulatortanken parkerar flera av ungdomarna sina 
mopeder. På alla andra sidor är den omgiven av gles lövskog. 

Figur 13. Närvärmeverk 1,88 MW vid Dalsjöskolan.  

Anläggningens närhet till flera gångvägar och en stor mellan- och högstadieskola gör den stän-
digt närvarande med möjlighet att beröra många personer. Den upplevs mestadels i långsamt 
tempo eftersom det huvudsakligen är fotgängare som är i dess direkta närhet. Det ger utrymme 
för att reflektera kring dess gestaltning och dess detaljer. Detta är en svår reflektion eftersom 
anläggningen saknar tankar om volymer, färg, form, material eller överhuvudtaget något som 
har en kvalitet bortanför sin funktion. Här finns inga sammanhängande delar, här hittar man allt 
ifrån trä och plåttak till byggcontainers och korrugerad fasadplåt i en extremt påtvingad 
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symbios. Anläggningen och dess delar saknar relationer till sin bebyggda omgivning och är 
endast ett exempel på hur anläggningar i vissa fall har betydligt större negativt värde än positivt. 
Den enda rumsliga kamrat som anläggningen har i sin omgivning är 40 kV ledningen strax 
öster därom som ändå har en mer sammanhållen gestaltning. Värmeverket är omgivet av gles 
lövskog vilket gör att anläggningen och den höga skorstenen exponeras som mest mot omgi-
vande bebyggelse under tidig vår, sen höst och vintertid.  

Ledningsnät
Ledningsnätet för distribution av värme är litet och begränsat till framför allt den mest närlig-
gande Dalsjöskolan med tillhörande idrottshall och Dalhems servicehus. En eventuell utbygg-
nad av nätet är fysiskt möjligt men skulle kräva en uppgradering av produktionsanläggningen 
eftersom dess kapacitet i dagsläget är maximalt utnyttjad. 

Ledningsnätet är markförlagt i sin helhet vilket gör att den inte har något visuellt influensom-
råde. Den saknar således någon anledning till att bedömas utifrån ett sociospatialt och rumsligt 
perspektiv.  

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. 

Det finns en huvudsaklig transportväg för bränsletransporter till värmeverket vid Dalsjöskolan. 
Det är längs Dalsjövägen med avfart från Boråsvägen. Det kan finnas ytterligare en från Storga-
tan via Badhusvägen, men jag tror att den är betydligt mindre frekvent använd. Vägarna är inte-
grerade i bostadsområdena tillsammans med viss kommunal service. Anläggningen vid Dalsjö-
skolan är så pass liten att eventuella bränsletransporter inte utgör något större problem i dagslä-
get.   



25

Analys av framtidsbilder
Det finns inte bara ett förslag på hur energisystemet skulle kunna vidareutvecklas i Dalsjöfors. 
Istället har man arbetat fram tre stycken olika alternativ baserade på dels en möjlig centraliserad 
respektive decentraliserad näringslivsutveckling och dels på en gyllene medelväg dem emellan.    

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 - centraliserat näringsliv 
Med ett centraliserat näringsliv menas inte nödvändigtvis att etablering av service och verksam-
heter skall styras till platser som ligger i centrum, utan snarare att bebyggelse och framför allt 
bostäder bör etableras nära centrumkärnan. Det vill säga ett ganska så konventionellt planförslag 
med förtätning i de mest centrala delarna. Genom en högre exploateringsgrad i ortens kärna 
utvecklas också möjligheter för verksamheter att etablera sig och ha underlag för att driva sin 
syssla. Det har också utvecklats ett alternativ där bebyggelsen istället fokuserar på att vara spridd 
i mer naturnära lägen men där centrumfunktioner och service i övrigt koncentreras till det 
äldre centrumområdet.  

I förslaget med ett centraliserat näringsliv sparas och utvecklas aktivt storskaliga naturområden 
för att ta tillvara en av ortens viktigaste resurser. Exempel på naturintressen som ska tillvaratas är 
sjön, våtmarker och bokskog. 

Figur 14.14. Energisystemet i f i fnergisystemet i fnergisystemet r i fr i f amtidsbilden amtidsbilden ramtidsbilden r Centraliserat näringslivCentraliserat näringsliv. Centraliserat näringsliv. Centraliserat näringsliv I kartan I kartan är förförslag från ÖP redslag från ÖP redförslag från ÖP redförförslag från ÖP redför ovisade. ovisade. 
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Elproduktion och –distribution

Vindkraftverk
1 vindkraftverksområde föreslås. Det är lokaliserat på berget väster om samhället. Den tillförda 
effekten från anläggningarna kommer vara relativt begränsad. Men med bra teknik och nog-
granna förstudier kan det ändå vara ett värdefullt inslag och en viktig funktion för samhället. 

Området är lokaliserat på en högt eleverad plats som gör att anläggningarna kommer vara 
synbara från flera håll i samhället.  Området hamnar förvisso bortanför en eventuell sträckning 
av Götalandsbanan men kommer ändå utgöra en fond för rörelser längs Storgatan mot det äldre 
centrumet. Anläggningarnas gestaltning är därför av betydande vikt eftersom de inte bara ska 
förse samhället med viss elproduktion utan också vara rumsliga element ständigt närvarande i 
människors vardag. 

Solcellsanläggningar
Det finns som mest 3 områden angivna som lämpliga för solcellsanläggningar. Samtliga place-
rade öster om Stora Dalsjön. I dessa områden är det tänkt att solcellerna ska integreras i ny till-
kommande bebyggelse. 

Solcellsanläggningar som integreras i byggnader har inget eget uttryckssätt, 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 solceller är som språkligt, fenomenologiskt element nästan alltid under-
ordnat 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.  

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 Dalsjöskolan föreslås utökas för att möjliggöra för fler att ansluta 
sig till ett gemensamt uppvärmningssystem. En anslutning som kan bli möjlig i takt med ny och 
tätare bebyggelse. Anläggningen tillåter en mer blygsam utvecklingstakt för ny bebyggelse och 
ger samtidigt möjlighet för fler än i dagsläget att nyttja gemensam försörjning av värme. Pre-
standa med bästa teknik för rening och för att undvika buller och damm av yttersta vikt för 
acceptans av anläggningens expansion. Inte minst eftersom anläggningen ligger nära såväl 
service som bostäder. 

Ur ett arkitektoniskt perspektiv har den befintliga anläggningen redan angivits som en byggnad 
som i högsta grad är sociospatialt integrerad men inte alls hanterad ur ett rumsligt perspektiv. 
Den saknar helt en utformning som gör den till en accepterad och rumsligt legitimerad anlägg-
ning. 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 befintligt närvärmenät. Planeringen av framtidsbilderna är annars i ett för 
tidigt skede för att kunna ange var ledningarna ska sträcka sig. Däremot kan man förespråka all-
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männa riktlinjer. Exempelvis att ledningar uteslutande ska grävas ned under eller på sidan om 
GC-väg, eller att samordning med andra ledningssträckningar 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 - decentraliserat näringsliv
Med decentraliserat näringsliv menas egentligen ett mer reaktivt förhållningssätt till den fysiska 
planeringen. Det beskrivs i en framtidsbild, med en ”poetisk” underton, som i stort sett är fri 
från begränsningar. I förslaget byggs nya vägar till de zoner som idag ej får bebyggas och här 
förutsätts en ny järnvägsstation längs Götalandsbanan vara uppförd. Här är mångfald ett ledord 
och istället för markanvisning för bebyggelse ska det framgå var i området som man inte får 
bygga respektive där det kan finnas vissa styrande restriktioner för tillkommande bebyggelse, 
exempelvis längs de mest centrala stråken. 

Förslaget kommer bland annat av lärdomar från tidigare erfarenheter. Det Dalsjöfors som plan-
lades för 30 år sedan visar tydligt att verkligheten tycks gå andra vägar än den planlagda. I försla-
get prognostiserades befolkningen i Dalsjöfors att öka betydligt snabbare än vad den i själva 
verket gjorde. I takt med denna befolkningsökning skulle orten breda ut sig och växa i Boråsvä-
gens riktning allt närmare centralorten Borås. Därför utvecklades också det nya centrum som 
kom att realiseras genom skolan och vårdcentralen men som även planerades för annan privat 
och offentlig service.

Figur 15. Energisystemet i fnergisystemet i fnergisystemet r i fr i f amtidsbilden Deramtidsbilden Der centraliserat näringsliv. entraliserat näringsliv. entraliserat näringsliv I kartan är förslag från ÖP redförslag från ÖP redför ovi-
sade. 
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Elproduktion och –distribution

Småskaligt vattenkraftverk
1 småskaligt vattenkraftverk längs den avrinning som sker från Dalsjön till våtmarkerna norr om 
Almedahlsfabriken. I dagsläget går den delvis genom kulvert förbi och genom samhället. Den 
föreslagna anläggningens 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 vattenkraftanläggningen en estetisk angelägenhet. Ur 
ett arkitektoniskt perspektiv finns det en ambition att göra vattnet mer synbart från samhällets 
kärna och göra det till en tydligare del av samhället. Vid etablering av en småskalig vattenkraft-
anläggning kommer fördämningar att skapa vattenspeglar som kan förhöja det estetiska och 
upplevda värdet av området. Just i detta läge anges också ett framtida parkstråk anläggas vilket 
kanske hade framtvingat fördämningar eller andra vattenanläggningar ändå, utan kraftverk. Ett 
sådant resonemang gör att det blir än mer förståeligt varför vattenkraftverket etableras.

Vattenkraftanläggningen är centralt placerad varför god gestaltning och hänsyn till platsen måste 
vara en självklar utgångspunkt. 

Vindkraftverk
4 vindkraftverksområden föreslås i framtidsbilden. Ett väster om samhället, ett norr om samhäl-
let samt ett söder och ett sydväst om Stora Dalsjön. Den tillförda effekten från anläggningarna 
kan eventuellt vara betydande och med god teknik och noggranna förstudier är det ett bra sätt 
att minska beroendet av icke förnybar energi för fastigheter som fortfarande har uppvärmning 
via direktverkande el.   

Samtliga områden är lokaliserade på högt eleverade platser som gör att de kommer vara synbara 
från flera platser i samhället. Området på berget väster om samhället hamnar bortanför en even-
tuell sträckning av Götalandsbanan men kommer ändå utgöra en fond för rörelser längs Storga-
tan mot det äldre centrumet. Området norr om samhället ligger långt ifrån intillliggande bostä-
der varför eventuella bullerproblem är osannolika men det kommer fortfarande vara synligt. 
Området söder om Stora Dalsjön utgör fond för badplatsen i sjäns norra ände och det sydöstra 
området ligger väl synligt för bostäder och service på sjöns västra sida. 

Sammantaget kommer vindkraftsområdena att skapa en ram/hörn runt samhället som inte bara 
fyller den tekniska funktionen utan också i högsta grad är rumsbildande element innanför vilka 
samhället utvecklas. I sådana exponerade lägen är givetvis dess gestaltning av betydande intresse 
eftersom de inte bara ska förse samhället med viss elproduktion utan också vara symboler som 
kommer att förknippas med Dalsjöfors som ort. 

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
Ingen förändring av värmeförsörjningen i Dalsjöfors finns redovisad i framtidsbilden för ett 
decentraliserat näringsliv. Detta stämmer delvis överens med den övriga planeringstanken i detta 
fall där den reaktiva modellen är gällande för nybyggnation som sker innanför utvecklingsområ-
det. 
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Framtidsbild - gyllene medelvägen
Den gyllene medelvägen är en blandning av de två ytterligheterna som presenterats tidigare. 
Den utgår dock från en centraliserad näringslivsstruktur. Den vill tillåta vissa inslag av storska-
lighet som exempelvis höghus för att dels skapa ett tillskott av boende i orten, men också för att 
möjliggöra ett integrerat samhälle där det finns möjligheter till boendekarriär både för äldre och 
yngre som är i behov av mindre, och vissa fall billigare, bostadsytor. I områdets periferi förordas 
villor och i centrum förordas flerfamiljshus. 

Elproduktion och –distribution

Vindkraftverk
1 vindkraftverksområde föreslås. Det ligger samlokaliserat med eventuell ekologisk bebyggelse i 
samhällets östra periferi. Den tillförda effekten från anläggningarna kommer vara relativt 
begränsad. Det är också ett område som inte bara är särskilt känsligt för det estetiska uttrycket i 
landskapsbilden utan också ur bullerhänseende mot intillliggande bostäder. Med bästa teknik 
och noggranna förstudier kan det ändå vara ett värdefullt inslag i platsen. 

Området är lokaliserat på en högt eleverad plats som gör att anläggningarna kommer vara 
synbara från flera håll i samhället. Anläggningarnas gestaltning är därför av betydande intresse 
eftersom de inte bara ska förse samhället med viss elproduktion utan också vara symboler för 
den ekologiska bebyggelse som kan komma att ske i deras närhet.  

Figur 16. Energisystemet i fnergisystemet i fnergisystemet r i fr i f amtidsbilden Gyllene medelvägenramtidsbilden Gyllene medelvägenr . I kartan är förslag från ÖP redförslag från ÖP redför ovisade. 
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Solcellsanläggningar
Det finns 2 områden angivna som lämpliga för solcellsanläggningar. Ett som ligger i strandbrin-
ken väster om Stora Dalsjön och ett som ligger i den planerade ekologiska bebyggelsen i sam-
hällets östra periferi. I dessa områden är det tänkt att solcellerna ska integreras i ny tillkom-
mande bebyggelse. 

Solcellsanläggningar som integreras i byggnader har inget eget uttryckssätt, 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 solceller är som språkligt, fenomenologiskt element nästan alltid under-
ordnat 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.  

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 Dalsjöskolan föreslås utökas för att möjliggöra för fler att ansluta 
sig till ett gemensamt uppvärmningssystem. En anslutning som kan bli möjlig i takt med ny och 
tätare bebyggelse. Anläggningen tillåter en mer blygsam utvecklingstakt för ny bebyggelse och 
ger samtidigt möjlighet för fler än i dagsläget att nyttja gemensam försörjning av värme. Pre-
standa med bästa teknik för rening och för att undvika buller och damm av yttersta vikt för 
acceptans av anläggningens expansion. Inte minst eftersom anläggningen ligger nära såväl 
service som bostäder. 

Ur ett arkitektoniskt perspektiv har den befintliga anläggningen redan angivits som en byggnad 
som i högsta grad är sociospatialt integrerad men inte alls hanterad ur ett rumsligt perspektiv. 
Den saknar helt en utformning som gör den till en accepterad och rumsligt legitimerad anlägg-
ning. 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 befintligt närvärmenät. Planeringen av framtidsbilderna är annars i ett för 
tidigt skede för att kunna ange var ledningarna ska sträcka sig. Däremot kan man förespråka all-
männa riktlinjer. Exempelvis att ledningar uteslutande ska grävas ned under eller på sidan om 
GC-väg, eller att samordning med andra ledningssträckningar 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 sociospatialt integrerade  

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 Dalsjöfors har de flesta 
anläggningar ett visuellt influensområde, dels för att samhället har relativt låg exploateringsgrad 
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 inte 
ovanligt. Det visar också de studier av flöden och stråk som redovisas i analysen. Sammantaget 
understryker det att de flesta anläggningarna är sociospatialt integrerade i Dalsjöfors 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 Närvärmeverket och Kraftledningen vid Dalsjöskolan, Mottagningsstationen och 
kraftledningen vid Toarp samt fördelningsstationerna vid Storgatan och Nedre Skänstad. 

Ytan mellan bostadsområdet Kerstinsgärde och Dalsjöskolan är svårt att förhålla sig till. Ytorna 
av skog har uppkommit delvis för att skyla kraftledningen vilket inte har lyckats helt. Det här 
har givit ett märkligt rum i kraftledningsgatan som betonas av dess teknisk undangömd framto-
ning.  Samtidigt är både kraftledning och värmeverk lokaliserade på platser som gör att de är 
högst närvarande för människor. Här är en synbar baksida för såväl Dalsjöskolan som för boende 
i området på andra sidan kraftledningsgatan. Platser där tempot är långsamt och tid finns för att 
upptäcka.

Mottagningsstationen och kraftledningen vid Toarp är synbar av en annan anledning än vid 
Dalsjöskolan. I det här fallet är det dock inte rummet och den långsamma rörelsen som är 
intressant. Istället handlar det om ett något större trafikflödet av motorfordon längs den norra 
infarten till Dalsjöfors. Runt anläggningarna finns stora öppna ytorna av våtmarker som gör att 
de har möjlighet att sprida ut sig visuellt. Både det intilliggande flödet och dess visuella influ-
ensområde visar att de är starkt sociospatialt integrerade i orten. 

Fördelningsstationen vid Storgatan ligger på en gräsyta i backen mellan det äldre centrumet och 
Almedahlsfabriken, ett av de mer frekvent använda stråken i Dalsjöfors. På denna plats är det 
inte bara synbart utan också något av en markering för centrum. Med såväl flöde som öppna 
ytor – inte minst nära inpå anläggningen – är den utan tvekan sociospatialt integrerad. 

Området vid fördelningsstationen vid Nedre Skänstad har ett stort visuellt influensområde, inte 
bara för att den är omgiven av gräsytor eller annan slät mark, mycket tack vare inhägnaden 
gjord av närliggande fastighetsägare. Den förstärker i allra högsta grad anläggningens visuella 
intryck. Vidare ligger den alldeles nära Storgatan som är sydostlig infart till Dalsjöfors. 
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Rumslig integration
Min analys visar att det i nästan samtliga fall saknas en rumslig integration mellan Dalsjöfors 
fysiska struktur och gestaltning och anläggningarna. Med detta inte sagt att delarna saknar 
rumslig legitimitet eller 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 Hansagår-
den. Den har fått en estetisk frände i de bostäder som vänder gaveln mot anläggningen och som 
består av prefabricerade betongelement. Mellan dessa, anläggning och flerbostadshus, finns det 
faktiskt en lätt harmonisk relation i såväl material som färg och form.

De grövsta exemplet på estetiskt misslyckade anläggningar är utan tvekan närvärmeverket vid 
Dalsjöskolan som är i stort behov av en ny utformning, eller kanske bara i behov av utformning 
kort och gott. Detsamma gäller för mottagningsstationen vid Toarp. De andra anläggningarna, 
företrädesvis mindre fördelningsstationer, är förfulande men relativt diskreta vilket gör att 
åtgärdsbehovet inte är lika stort.    

Framtidsbilderna belyser problem och möjligheter 
Kommunens upprättade framtidsbilder är framtagna med ett tydligt proaktivt förhållningssätt 
till energisystemet. I alternativet Centraliserat näringsliv är ett flertal nya anläggningar utlokali-
serade, företrädesvis för elproduktion genom vindkraft. Vidare föreslås att ny eller annan lämplig 
bebyggelse bör tillfogas solceller. Dessutom är en utbyggnad av värmeverket förordat vilket med 
stor sannolikhet kommer leda till minskat antal enskilda pannor och uppvärmning med direkt-
verkande el. Ett föredöme för ekologiska ambitioner formulerade i delmål 1 i miljökvalitetsmå-
let God beyggd miljö, men också i andra miljökvalitetsmål. Lika föredömligt är alternativet 
Decentraliserat näringsliv formulerat, kanske bara i något mer expressiv ton. Här finns fyra 
vindkraftsområden utlokaliserade tillsammans med en ny småskalig anläggning för vattenkraft. I 
den Gyllene medelvägen finner vi en mix av systemet. Dels förordas solceller i ny bebyggelse, 
men även nya anläggningar i form av viss vindkraft. Dessutom förordas en utbyggnad av värme-
verket. 

Framtidsbildernas ambitiösa approach kommer att ställa höga krav på medvetenhet om gestalt-
ning. Inte minst om anläggningarna blir sociospatialt integrerade. I min analys har jag därför 
försökt att ange ett behov av rumslig legitimitet i de fall där jag bedömer att anläggningarna är 
särskilt exponerade. Det har inneburit belysning av såväl vindkraft som närvärmeverk och små-
skalig vattenkraft. Vad gäller vindkraftområden är de i samtliga fall lokaliserade på högt eleverade 
platser som gör att anläggningarna kommer vara synbara från flera håll i samhället. Anläggning-
arnas gestaltning är därför av betydande intresse. De kommer inte bara tillgodose viss elproduk-
tion utan även bli symboler för Dalsjöfors som samhälle. För vattenkraftverket är det både 
gestaltning av byggnad och omgivande mark som är av vikt. Inte minst om ett framtida park-
stråk ska anläggas. Närvärmeverket i utbyggd form kommer bli en än tydligare del av bostads-
området Kerstinsgärde och Dasjöskolan. Med anledning av detta måste byggnad och mark hitta 
ett formspråk som fungerar tillsammans med den småskaliga bebyggelsen. 

Redan nu kan man skönja möjliga konflikter för både hälsorisker och NIMBY-effekter. EDet 
kommer att kräva ytterligare utredning som kan ange vilka transportmetoder som ska förordas i 
detta läge nära både barn- och äldreomsorg för att undvika olyckor i trafiken, som anger hur 
buller undviks på bästa sätt för att inte besvära den närliggande skolan och bostadsområdet,  
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 proaktiva planeringen.  
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