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Transformatorstationer Essunga kommun  
Kulturhistorisk byggnadsinventering  2012  
 

Inledning 

Essunga kommun ligger i centrala Västergötland. Kommunen präglas av jord- och skogsbruk 
och som en förenande länk flyter Nossan genom området. Centralort är Nossebro, en ort 
starkt präglad av efterkrigstiden. 
 
Sedan år 2010 drivs projektet ”Retro Nossebro” av Essunga kommun i samverkan med bland 
andra Nossebro hembygdsförening och Nossebro Köpmannaförening. Ett av syftena med 
projektet är att bevara och utveckla det kulturarv som är kopplat till efterkrigstidens 
samhällsutveckling. Man vill dokumentera, inventera och marknadsföra de kvaliteter som 
finns på orten. Exempelvis har man genomfört en byggnadsinventering i centrala Nossebro.  
 
Föreliggande inventering har tillkommit inom ramen för projektet. Syftet var att kartlägga 
och dokumentera de transformatorstationer från 1950- och 60-talen som utmärker bygden. 
Inventeringen har under resans gång utvidgats så att samtliga bevarade transformatortorn 
tagits med, även de av äldre datum. Den kunskap som inventeringen bidrar med passar också 
bra in i det arbete som bedrivs inom ramen för ”Moderna Västra Götaland” ett 
samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västarvet och Göteborgs 
stadsmuseum. Avsikten med detta är att öka kunskapen om det moderna samhällsbygget och 
bidra till att periodens kulturmiljöer uppmärksammas på olika sätt.  
 
Arbetet med inventeringen har utförts av Västarvet på uppdrag av Essunga kommun. För 
fältarbete och rapport svarar Peter Jarbring, Västarvet. För projektets genomförande har 
kontakten med Peter Johansson och Anders Jakobsson på Nossebro Energi varit viktig. Rune 
Johansson, som tidigare har arbetat på Nossebro Energi och var ordförande i Nossebros 
Hembygdsförening, har med sitt stora lokalhistoriska och tekniska kunnande varit avgörande 
för arbetet. Tyvärr har lokalprofilen Rune ”Läkka” Johansson under arbetets gång avlidit.    
 
Merparten av transformatorstationerna har besökts och dokumenterats.  
Bilderna finns digitalt hos Essunga kommun och på Västarvet. 
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Bakgrund 

Så funkar det 

För att möjliggöra elektricitetsöverföring långa sträckor krävs höga spänningsnivåer. Det 
betyder att ju lägre en spänningsnivå är desto kortare sträcka går den att överföra. Eftersom 
elektricitet med höga spänningsnivåer inte är möjlig att använda till vanlig elförbrukning 
måste elen efter långdistansöverföring omvandlas till lägre spänning. Det görs med hjälp av 
transformatorer. 
 
I det svenska kraftlinjenätet delas transformatorstationerna in i fyra olika kategorier. Den 
första gruppen är primärstationer. Den transformatorn är placerad där elen produceras och 
transformerar upp elektriciteten till högspänning, ibland ända upp till 400 kV. Därefter är 
elen möjlig att överföras långa sträckor.  
 
Den andra kategorin är sekundärstationerna. Vid dessa stationer transformeras elektriciteten 
ner till lägre spänning. Därefter överförs elen vidare till en tertiärstation och sedan vidare till 
en kvartärstation. Vid de två sistnämnda stationerna minskas spänningen ytterligare för att 
efter kvartärstationen gå in i elabonnenternas ledningar. I ledningen efter den sista 
transformatorstationen ligger spänningen på 380/220 V. Den låga spänningen är svårt att 
överföra längre än femhundra meter. Det gör att transformatorstationen inte bör ligga längre 
ifrån den tänkta förbrukningsplatsen än den sträckan. Äldre stationer bryter dock ibland från 
denna regel.  
 
Det finns också ett antal andra varianter på att bygga upp ett elnät. Idag är det möjligt att 
hoppa över en del av transformatorstationerna. Spänningen i ledningarna varierar i olika 
elnät. I Essunga ligger spänningen ut till kvartärstationen på 10 kV.  
 
Elektriciteten i Essunga kommer från kraftstationen i Trollhättan där den transformeras upp 
till högspänning i den så kallade primärstationen. Därefter går den vidare till en 
fördelningsstation i Håkantorp. Sedan leds det vidare till ett ställverket i Nossebro. Därifrån 
delas den ut till flera mindre kvartärstationer som det finns över tvåhundra stycken i området. 
Tidigare fanns ytterligare en transformator i 
närheten av Krusegården som transformerade ner 
spänningen innan den gick vidare till 
kvartärstationerna. Den är bortkopplad eftersom 
det steget inte längre behövs.  
 
Idag används oftast stolptransformatorer till 
luftledningar. Dessa sitter en bit upp på en stolpe.  
 
De transformatorstationer som finns i tätbebyggda 
områden är i regel kopplade till markledningar 
och transformatorn sitter ofta i en låg byggnad 
som ibland kallas för ”kiosk”. Dessa har i regel en 
kvadratisk utformning med ett pulpetformat eller 
platt tak. De kan bland annat vara byggda i plåt och 
betong. Markledningar finns idag främst i 

Kiosktransformatorstation som är kopplad till 
markledning inne i Nossebro. 

Bild 
KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventeri

ng_2011_11_22_153.tif  
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tätbebyggda områden men blir vanligare även utanför eftersom ledningarna är bättre 
skyddade i marken.   
  
En äldre modell av stationer är ”kyrktransformatorstationerna” eller som de också kallas 
”transformatortorn”. De är kopplade till luftledningar och är av den anledningen ofta 
högsträckta byggnader som ibland har karaktären av ett kyrktorn. För att underlätta 
dragningen av ledningarna byggdes kyrkstationerna i ungefär samma höjd som de övriga 
stolparna.  
 

 
Kyrktransformatorstation  

 KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_84.tif  

 

Variationerna på de olika stationerna är stora och det finns många olika lösningar på hur 
transformatorn kombinerades med byggnaden.  
 
För att föra in en luftstarkspänningsledning i en transformatorstation behövs en stolpe eller 
en byggnad som är minst sex meter hög. Transformatorn omvandlar elektriciteten till 
lågspänning som sedan leds vidare ut ur byggnaden av en lågspänningsledning som ligger på 
en höjd av 4,5 meter. Ofta går högspänningsledningarna vidare till nästa station på nätet. 
 
Säkerhetskraven på ledningarnas höjd gjorde att transformatorhusen i regel byggdes höga 
eftersom då gick det att dra ledningen rakt igenom byggnaden. Ibland uppfördes det lägre 
stationer och då löstes höjdkravet med att en stolpe placerades i närheten av stationen och 
därifrån gick en markledning in i transformatorstationen. Det betyder att den höga höjden 
som en del stationer hade inte var nödvändig utan att det fanns andra lösningar. Men 
markledning var dyrt och det blev billigare med en hög byggnad. 
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Det går att urskilja vissa lösningar som ofta användes till en luftledningstransformatorstation. 
Byggnadernas grund bestod vanligtvis av en juten platta. Den hade i regel en 
dräneringsbrunn i mitten som användes för att kunna samla upp eventuella oljeläckage.  
 
Högspänningsledningarna gick ofta in genom ett liggande spröjsat träfönster. I mitten av 
varje glas var ett hål som ledningen passerade. Konstruktionen gjorde att fönstret fungerade 
både som ljusinsläpp och isolator till ledningen. Står en station i mitten av ledningen finns 
det även ett fönster på motsatt sida där ledningen går ut. Byggnaderna var höga, i allmänhet 
över sex meter. Den vanligaste typen av kyrktransformatorstationer i Essunga kommun hade 
en något kvadratisk utformning och sadeltak. Interiören består av de olika ledningarna, 
transformatorn och ett ribbverksskydd i trä som av säkerhetsskäl avskärmade ledningarna 
från det övriga utrymmet. Ibland fanns där också en hylla som bland annat användes till 
förvaring av säkringar.  
 
I delar av trätransformatorstationerna kläddes interiören under 1950-talet med eternitplattor 
för att skydda mot brand vid eventuella åsknedslag.    
 

Historik 

Det är få århundraden då det har skett så stora förändringar som under 1900- talet. Ansenlig 
del av utvecklingen går att relatera till uppfinningen elektricitet. Numera är nästan hela 
samhället uppbyggt rund möjligheten att använda elektricitet. 
 
Under sent 1800-tal började elektriciteten användas på ett fåtal platser i Sverige. Men först 
under 1900-talet tog det enorma projektet att elek-
trifiera hela Sverige fart.  
 
Elektriciteten kom till Nossebro år 1914 och nästan 
hela området med landsbygden runtomkring var 
elektrifierat år 1941. Denna utdragna elektrifierings-
process berodde delvis på att området som tidigare 
bestod av elföreningen Malma norra, först tvekade i 
frågan om de ville bli uppkopplade på elnätet. Det 
gjorde att första världskriget hann bryta ut och bristen 
på material försvårade färdigställandet av 
ledningarna. 
 
När elen drogs fram grundades det i dagens Essunga 
kommun sju stycken eldistributionsföreningar, 
Bärebergs elektriska distributionsförening, Essunga 
elektriska distributionsförening, Fåglums elektriska 
förening, Malma södra elektriska förening, Malma 
norra elektriska förening, Tumlebergs elektriska 
förening och Nossebro elverk. Föreningarna 
ägdes av abonnenterna och det gör de än idag. 
Dessa föreningar slogs ihop och bildade år 1981 
Nossebro Energi.  

 En elmontör klättrar upp i en el-stolpe någonstans i närheten 
av Nossebro, Foto Rune Johanssons samlingar 
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set inte behövde byggas större än att transformatorn precis fick plats. Den 
onstruktionen gjorde att reparatören blev tvungen att stå utanför stationen vid reparation.  

n trätransformatorhus till stenhus gjordes bland annat för att minska 
brandrisken.   

de fördelen 
ygga än 

atorhusen. 

as 

t 

marken till skillnad från föregångaren 

, 

 plats av en lokal 
hantverkare men transformatorn kom som 

 
De första transformatorstationerna som 
byggdes i Nossebro var så kallade 
stolptransformatorer. Dessa satt oftast på 
en av elledningsstolparna. Problemet 
med dessa var att de hade svårt att stå 
emot påfrestningar från vädret.   
 
Under 1930- och 40-talen började 
stolptransformatorerna bytas ut mot 
nyare typer av transformatorer som var 
installerades i transformatorhus. Dessa 
gjordes till en början av trä. Under 1950-
talet blev det vanligare att de uppfördes i
betong och andra stenmaterial. 
Anledningen till att man började bygga
in transformatorerna i byggnader var att 
de blev bättre skyddade, dels genom att väder och vind inte kom åt dem, dels för att oljor från
ledningar och kylningen inte skulle läcka ut. En annan anledning var att förebygga person-
skador. Byggnaderna skulle också skydda och göra det bekvämare för montören när han 
utförde sitt arbete under reparation och dylikt. Det fanns dock lösningar som gjorde att 
transformatorhu

På mittenstolpen sitter en stolptransformator som är byggd någon gång 
efter år 1960. 

KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22
_37.tif 

k
 
Övergången frå

 
Under 1960- talet kom beständigare 
material som gjorde att man åter kunde 
använda sig av stolptransformatorer. De 
transformatorstationerna ha
att de var billiga att b
transform
 
Under 1960-talet började en allt större 
del av elnätet inne i Nossebro att gräv
ner i marken. Det blev bland annat 
möjligt eftersom en ny typ av plastkabel 
togs i bruk. Den nya kabeln var mycke
billigare och lättare och lägga ner i 

En platsbyggd transformatorstationsbyggnad med en prefabricerad 
ator som är kopplad till markledningsnätet. Den oljekabeln.  

 
När markledningarna lades började det att 
byggas ett antal transformatorstationer
som var lägre och med ett platt tak. Husen 
var oftast byggda på

transform byggdes 
år1964 i närheten av E    

KMV_petja15_transforma unga_Inventering_2011_1
1_22_155.tif 

klövsgatan i Nossebro.

Bild, 
torstation_Ess

en färdig byggsats.  
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Under sent 1960-tal började den typen av station Dessa 

n erad. 
t

 
när 

till skåpet öppnas.  

 
 

 

er som används än idag att tas i bruk. 
aden och transformatorn var prefabric
ill skillnad från tidigare modeller. En av de 
säkerhetskonstruktioner som finns på de
nyare modellerna är att strömmen bryts 
luckorna 

kom som helt färdiga byggsatser där både bygg
Det var oftast inte möjligt att gå in i stationerna 

 
Transformatorstationerna har gått från att 
vara platsbyggda till helt prefabricerade.  
  
Varje enskild transformator hade en 
transformatorvakt som fick 
förtroendeuppdraget att sköta stationen. 
Personen som fick det hedersamma 
uppdraget hade ibland en verksamhet med 
ett stort behov av ström. Det kunde till 
exempel vara en större gård eller ett 
sågverk. Men för det mesta blev det den 
personen som bodde närmast. Vakternas 
främsta uppgift var att rapportera in fel till 
elföreningen men även att byta säkringar.  
 
När elföreningen misstänkte att det hade 
blivit fel på elförsörjningen på någon del av
ledningen ringde man ut till närmaste
transformatorvakt och som då kunde

kontrollera huruvida det var ström i de 
närliggande husen. Felet kunde därefter 
snabbt lokaliseras. 

Den sista bevarade ekstolpen i Essunga kommun. Lägg märke 
till att den krokiga utformningen. Stolpen står inne på en gård i 

Åsaka  

 
KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011

 
Att sköta transformatorstationerna innebar vissa risker. Dessvärre har det medfört att en 
transformatorvakt i närheten av Nossebro har omkommit när han skulle byta säkringar. Det 
skedde troligtvis under 1950-talet. 
 
Systemet med vakter avskaffades helt år 1996. Idag sitter det istället en sändare i varje station 
som skickar digital information.  
 
Om en abonnent ville bli uppkopplad på elnätet fick den till stora delar stå för materialet 
själv. Ett tydligt exempel på det är de äldre elledningsstolparna som användes. De var ofta i 
ek och hämtades i närliggande skogar. Eftersom föreningarna ville hålla nere på kostnaderna 
och de mer industriellt producerade byggnadsmaterialen till en början inte hade lika stor 
utbredning som de senare fick, användes oftast material som gick att få tag i på nära håll.   
 
 När transformatorstationerna byggdes gjorde föreningarna själva en ritning på hur stationen 
skulle konstrueras. Till sin hjälp hade man de olika typritningar som tillverkarna av 
transformatorerna tillhandahöll. De olika fabrikaten hade egna instruktioner om hur deras 
transformator monterades på bästa sätt. Det medförde att transformatorstationerna kunde se 
olika ut. Tillverkarnas konstruktionsförslag passade inte alltid de krav som ställdes på 
stationerna. Hänsyn behövdes bland annat tas till kostnader, antal utgångar, säkerhetsavstånd, 
tillgång på material och arkitektonisk utformning. Typritningarna användes som hjälpmedel 
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när konstruktionerna anpassades till olika lokala behov. Dock försökte man i möjligaste mån 
skandalisera stationerna för att underlätta byggnationen. Föreningarna tog i regel in hjälp 
utifrån för att konstruera stationerna och en av dem som ofta anlitades var elingenjör Sigurd 
Lindén från Skara.  
 
Distributionsföreningarnas elnät hade en driftansvarig installatör som var behörig för 
starkström. Den personen hade stort inflytande på hur stationerna byggdes. I föreningarna 
runt Nossebro var det till en början Karl Johansson som ansvarade för driften och ansvaret 
gick sedan över till hans son Rune Johansson.  
 
Ritningsförslaget till en ny transformatorstation lämnades in till Elektriska säkerhetsverket 
som granskade konstruktionen. Därefter kunde byggnationen påbörjas. Man anlitade i stor 
utsträckning lokala hantverkare. De hade också inflytande på utformningen av byggnaderna, 
vilket gör att stationerna härstammar ur en lokal hantverkstradition.   
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Beskrivning av inventerade transformatorstationer  

Föreliggande inventering är inriktad på de transformatorstationer som byggdes i början av 
och före 1960-talet och är kopplade till luftledningsnätet. I inventeringen ingår också 
huvudstationen på Kvarngatan inne i Nossebro. Dessa byggnader karaktäriseras av att de 
härstammar från en lokal hantverkstradition. I Essunga kommun finns det idag minst 14 
stycken transformatorhus som är kulturhistoriskt värdefulla. Varav fem stycken är byggda av 
trä och de övriga är till största delen byggda av cement. Åtta stycken av transformatorhusen 
är i bruk. De som används idag är samtliga av cement.   
 
Stationerna representerar en byggnadsstil där den arkitektoniska utformningen har många 
modernistiska inslag däribland den funktionella utformningen samt en strävan efter enkelhet 
och stramhet. Samtidigt går det att urskilja byggnadselement som tillhör en äldre 
byggnadstradition.  

Kvarngatan i Nossebro. I mitten av bilden syns den gamla 
huvudtransformatorstationen som var kopplad till luftledningsnätet. 

Byggnaden revs i samband med att ett nytt markledningsnät togs i bruk. 
Fotot är troligen taget under 1950-talet. Foto, Rune Johanssons 

samlingar.  
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Karta visar Nossebros Energis elnät. Röda ringar och ett nummer markerar de transformatorer som är med i 
inventeringen. Kartan kommer från Nossebros Energis arkiv.   
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 1. Stolp-/kyrktransformator, Malma skola 

Typ:    Kyrktransformatorstation i betong 
Uppförd:     År 1941 
Driftstatus:   Ur drift 
Transformatorvakt: Hellgren 

 

Beskrivning  

Bilderna visar stolp-/kyrktransformatorn som är byggd av masonit. 

Bild,KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_21.tif 
Bild,KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_19.tif 

Transformatorstationshuset är placerat mellan två el-stolpar. Fasaden är gjord av masonit och 
bockad plåt som är monterad på en stomme av trä- och stål. De tunna materialen och den 
avlånga formen ger byggnaden ett smäckert intryck. Stationens övre del består av en 
horisontellt liggande stålkonstruktion samt ledningar. Ledningarna leds via stolparna in i 
byggnaden.  
 
På en av sidorna där det inte finns några stolpar sitter det två luckor och på motsatt sida finns 
det en pardörr.  
 
De sista elstolparna som leder fram till stationen är bevarade. Övriga delar av ledningen är 
flyttad. Ledningarna och isolatorer är av sådan typ som inte längre används vid 
nybyggnation. Ett exempel på det är de bevarade järnledningarna.   
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Transformatorstationen är producerad av Necks verkstäder inne i Nossebro. Fabriken var i 
huvudsak inriktad på att tillverka förzinkade linjebyggnadsmaterial. Tillverkningen av 
transformatorstationer startade för att komplettera det övriga sortimentet. Stationen skulle 
vara billig och enkel att sätta upp. Materialen som användes var sådana som Necks 
verkstäder redan använde till andra produkter i tillverkningen.  
 
Transformatorstationen var en föregångare eftersom den kom färdig fram till 
uppställningsplatsen. Den hade dessutom ett säkerhetssystem där högspänning och 
lågspänning var separerade. I motsats till de flesta andra transformatorstationer från den här 
tiden går det inte att gå in i byggnaden. När luckorna till säkringarna öppnades bröts 
spänningen automatiskt. Flera av de ovannämnda nyskapande idéerna används än idag men 
blev inte vanliga förrän under slutet av 1960-talet.  
 
Betongplattan i botten var den ända delen som behövdes byggas på plats. När den var gjord 
fästes två gångjärn i plattan som satt fast i botten av transformatorhuset. Byggnaden kunde 
därefter vikas upp från liggande till stående. Tanken var att så liten arbetskraft som möjligt 
skulle behövas.  
 

 

 
 

Vänstra bilden visar säkringarna samt en lucka som är försedd med järnarmar som 
bryter strömmen när luckan öppnas. Den Högra bilden visar transformatorn.  

Bild,KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_26.tif 
Bild,KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_30.tif 

För att kunna dra in ledningarna på sex meter sattes det dit två höga elstolpar. De hade också 
funktionen att ta emot den dragkraft som de hängande ledningarna medförde. 
 
Det byggdes tre stycken stationer av den här typen i elföreningen Malma södra. Necks 
verkstäder levererade modellen till andra delar av Sverige men den fick ingen större 
spridning. Det är dock en föregångare till senare typer av stationer. 

Bedömning 

Transformatorstationen tillsammans med ett antal bevarade ledningsstolpar är av stort 
kulturhistoriskt värde. Stationen är troligtvis den ända bevarade av sin modell. Den är en 
föregångare till dagens stationer och är därför teknik- och industrihistoriskt intressant. Den är 
tillverkad på Necks verkstäder inne i Nossebro vilket dessutom ger den lokalhistoriska 
värden.  
 
Stationen är idag i behov av restaurering, det är därför av stor vikt att det göras insatser så att 
transformatorstationen kan bevaras.  
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2. Hålstenskyrka, Jonslund 

Typ:    Kyrktransformatorstation i cementhålsten 
Uppförd:     1950-talet 
Driftstatus:   I drift 
Transformatorvakt: Ej känd 

 

Transformatorstationen ligger i närheten av vägen precis väster om Jonslund. 
Transformatorstationen har en stram och avskalad exteriör. Stommen är av cementhålsten 
som är putsad på in- och utsida med grå cementputs. Byggnaden har ett sadeltak av 
korrugerade eternitplattor. På en av byggnadens gavelsidor finns en dörr av trä och ovanför 
den sitter ett igensatt fönster. På motsatt sida på byggnadens övre del sitter ett liggande 
fönster som är ingången för högspänningsledningen. Fönstret är ett traditionellt spröjsat 
träfönster med tre glas. I varje glas är det ett hål där högspänningsledningen går in. Fönstret 
funkar både som isolator och ljusinsläpp.  Det är ett tydligt exempel på att man använde sig 
av enkla lösningar med hjälp vanliga byggnadsdelar. I nederkant på samma sida sitter ett 
ventilationshål som ventilerar bort värmen som transformatorn alstrar. 

KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_38.tif 
KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_51.tif 

 
Transformatordelar och ledningar har under åren bytts ut. Men en del kan antas vara original.   

Bedömning 

Transformatorstationen har ett teknik- och industrihistoriskt värde som delas av de andra 
kyrktransformatorerna i inventering.

 18



Transformatorstationer Essunga kommun  
Kulturhistorisk byggnadsinventering  2012  
 
3. Hålstenskyrka, Svenstorp 
 
Typ:    Kyrktransformatorstation i cementhålsten 
Uppförd:     Tidigt 1960-tal 
Driftstatus:   I drift 
Transformatorvakt: Ej känd 

Stationen ligger vid vägen mellan Galmetorp och Svenstorp. Den ligger i en upphöjd 
skogsdunge som är omgiven av ett åker landskap. Transformatorstationen har en stram och 
avskalad exteriör. Stommen är av cementhålsten som är putsad på in och utsida med grå 
cementputs. Byggnaden har ett sadeltak av korrugerade eternitplattor. På en av byggnadens 
gavelsidor som är ut mot vägen sitter ett liggande träfönster i överkant av väggen. Fönstret är 
ett traditionellt spröjsat träfönster, med tre glas. På motsatt sida byggnaden sitter ett likadant 
fönster med samma placering. I varje glas på detta fönster är det ett hål där 
högspänningsledningen går in i byggnaden. Fönstret fungerar både som isolator och 
ljusinsläpp. Under fönstret går lågspänningsledningen ut. På en av långsidorna sitter en dörr 
med ett i överkant placerat fönster. 

KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_59.tif 
KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_65.tif 

 
Interiören domineras av transformatorn och ledningarna. Dessa har täckts in av ett skyddande 
ribbverka av trä. Transformatordelar och ledningar har under åren bytts ut. Men en del kan 
antas vara original.  
 
Bedömning 
 
Transformatorstationen har ett teknik- och industrihistoriskt värde, som delas av de andra 
hålstenskyrkorna i inventering.
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4. Hålstenskyrka, Svenstorp 
 
Typ:    Kyrktransformatorstation i cementhålsten 
Uppförd:     Tidigt 1960-tal 
Driftstatus:   I drift 
Transformatorvakt: Ej känd 

 

KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_6.tif 

Stationen ligger ca 100 meter från vägen mellan Galmetorp och Svenstorp. Den är placerad i 
en skogsdunge som är omgiven av ett åker landskap. Transformatorstationen har en stram 
och avskalad exteriör. Stommen är av cementhålsten som är putsad på in och utsida med grå 
cementputs. Byggnaden har ett sadeltak av korrugerade eternitplattor. På en av byggnadens 
gavelsidor sitter det i överkant av väggen, ett liggande träfönster. Fönstret är ett traditionellt 
spröjsat träfönster, med tre glas. I glasen är det ett hål där högspänningsledningen går in i 
byggnaden. Fönstret fungerar både som isolator och ljusinsläpp. Under fönstret går 
lågspänningsledningen ut. På en av långsidorna sitter en dörr med ett i överkant placerat 
fönster. 
 
Interiören domineras av transformatorn och ledningarna. Dessa har täckts in av ett skyddande 
ribbverka av trä.  
 
Transformatordelar och ledningar har under åren bytts ut. Men en del kan antas vara original.   

Bedömning 

Transformatorstationen har ett teknik- och industrihistoriskt värde, som delas av de andra 
hålstenskyrkorna i inventering.
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5. Hålstenskyrka, Sandlid, Baltorp 

Typ:    Kyrktransformatorstation i cementhålsten 
Uppförd:     1950-talet 
Driftstatus:   I drift 
Transformatorvakt: Hans Karlsson i Baltorp, Nils Karlsson i Baltorp 

 

Stationen ligger vid vägen mellan Barne-Åsaka och Fåglum. Den ligger omgiven av träd i ett 

mindre skogsparti. Transformatorstationen har en stram och avskalad exteriör. Stommen är 
av cementhålsten som är putsad på in och utsida med grå cementputs. Byggnaden har ett 
sadeltak av korrugerade eternitplattor. På en av byggnadens gavelsidor som är ut mot vägen 
sitter en dörr med ett fönster i överkant. Högre upp på samma sida sitter lågspännings-
ledningarna.  På motsatt sida byggnaden sitter ett liggande fönster i överkant av väggen. I 
varje glas på detta fönster är det ett hål där högspänningsledningen går in i byggnaden. 
Fönstret fungerar både som isolator och ljusinsläpp.  

KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_70.tif 
KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_73.tif 

 
Ursprungligen var Nils Karlsson transformatorvakt och senare ärvde hans son Hans Karlsson 
uppdraget. Som lantbrukare i Baltorp hade man stort behov av elektricitet inom lantbruket.  

Bedömning 

Transformatorstationen har ett teknik- och industrihistoriskt värde, som delas av de andra 
hålstenskyrkorna i inventering.
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6. Hålstenskyrka, Fåglums kyrka 

Typ:    Kyrktransformatorstation i cementhålsten 
Uppförd:     1950- talet 
Driftstatus:   I drift 
Transformatorvakt: Ingvar Johansson 

 
KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_78.tif 
KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_77.tif 

Stationen ligger vid vägen mellan Kyrkås och Fåglum i närheten av 
Fåglums kyrka. Stationen har en framträdande placering mitt i ett 
öppet åkerlandskap. Transformatorstationen har en högrest stram 
och avskalad exteriör. Stommen är av cementhålsten som är putsad 
på in- och utsidan med grå cementputs. Byggnaden har ett sadeltak 
av korrugerade eternitplattor. I överkant på båda gavelsidorna sitter 
ett liggande träfönster där högspänningsledningarna går in och ut. 
På gavelsidan som är ut mot vägen finns ett igensatt fönster på ned
delen av väggen. På en av långsidorna sitter en trädörr. Högre upp 
på samma sida samt på motsatt sida sitter lågspänningsledningarn

re 

a.  
 

Transformatorstationen byggdes under 1950-talet då den 
ersatte en hög trätransformatorkyrka som låg ca hundra 
meter ifrån den nuvarande. Höjden berodde bland annat 
på att den låg i en svacka i terrängen. När den nya 

Bilden visar interiören på stationen. Träribborna är 
skyddet som finns i de flesta stationerna.  

KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventeri
ng_2011_11_22_90.tif 
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byggdes hade man den gamla som förebild, därav den höga höjden. Höjden gav också 
fördelen att det inte behövdes någon stolpe i närheten av stationen.  
 
Invändigt domineras byggnaden av transformatorn och ledningarna. Skyddet för 
transformatorn är ett ribbverk av trä. 
 

 

 Transformatorkyrkan i närheten av Fåglums kyrka. Lägg märke till avsaknaden av el-stolpar i närheten av byggnaden. Det är 
möjligt tack vare den höga höjden.   

KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_84.tif 

 

Bedömning 

Transformatorstationen har ett teknik- och industrihistoriskt värde, som delas av de andra 
hålstenskyrkorna i inventering. Med sin synliga placering och höga höjd har den dessutom ett 
miljöskapande värde. 
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7. Träkyrka, Holmen 

Typ:    Kyrktransformatorstation i trä 
Uppförd:     1940- talet 
Driftstatus:   Indragen högspänning men ej i drift. 
Transformatorvakt: Åkeström 

 

Stationen ligger ett litet stycke från vägen efter Fåglum mot sydväst. Byggnaden ligger i 
gränsen mellan en åker och ett skogsparti. Stationen har en högrest utformning. Fasaden är av 
trä med en rödmålad locklistpanel. Stationen har ett sadeltak. I överkant på en av 
gavelsidorna sitter ett liggande träfönster där högspänningsledningarna går in. På motsatt 
gavelsida finns en dörr. På långsidan ut mot åkern finns det ett spröjsat tvåluftsfönster.  

KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_86.tif 
KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_88.tif 

 
Transformatorvakten till stationen var Åkeström som bodde i närheten. Det sägs att han 
tyckte att stationen krånglade mycket. Han brukade ringa till elföreningen med jämna 
mellanrum och säga, ”Nu går inte skiten mer”.  

Bedömning 

Transformatorstationen har ett teknik- och industrihistoriskt värde, som delas av de andra 
kyrktransformatorerna i inventering.
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8. Hålstenskyrka, Sandbäck 

Typ:    Kyrktransformatorstation i cementhålsten 
Uppförd:     1950- talet 
Driftstatus:   I drift 
Transformatorvakt: Persson, ägarna till sågen 

    

 
 

KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_98.tif 
KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_105.tif 

Transformatorstationen ligger i skogsbrynet i utkanten av ett sågverk.  
Transformatorstationen har en stram och avskalad exteriör. Stommen är av cementhålsten 
som är putsad på in- och utsidan med grå cementputs. Byggnaden har ett sadeltak av 
korrugerad plåt. På byggnadens gavelsida in mot sågområdet sitter ett fönster.  På motsatt 
sida byggnaden sitter ett liggande fönster i överkant av väggen. I varje glas på detta fönster är 
det hål där högspänningsledning går in i byggnaden. På en av långsidorna sitter en trädörr 
och på motsatt sida, i övre delen av väggen, går lågspänningsledningarna ut.  
 
Transformatorn levererar enbart ström till sågverket. Det gjorde det naturligt att 
sågverksägarna var transformatorvakter eftersom de använde strömmen. 

Bedömning 

Transformatorstationen har ett teknik- och industrihistoriskt värde, som delas av de andra 
transformatorkyrkorna i inventering.
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9. Träkyrka, Björnabotten  

Typ:    Kyrktransformatorstation i trä 
Uppförd:     1940- talet 
Driftstatus:   Ej i drift. 
Transformatorvakt: ej känd 

 
KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_110.tif 

Stationen står ett litet stycke från vägen på Björnabotten. Stationen ligger på en mosse i en 
skogsdunge i gränsen till ett åkerlandskap. Byggnaden var från början av trä med en rödmålad 
locklistpanel, men har under senare tid täckts med gråa korrugerade skivor. Byggnaden har ett 
sadeltak.  
Denna byggnad har alltid stått på samma plats på gränsen till fastigheten Hagäng, där även 
transformatorvakten Sven Claesson bodde. Han ansvarade för stationen i många år. Stationen 
står ca 75 m från allmän landsväg. Den nya ledningen går strax bredvid allt omgärdat av 
björkar, sly och på gränsen till mossen. De gråkorrugerade skivorna har elbolaget själv satt i. 
Ingen åtgärd har skett från markägaren. Sedan avvecklingen från stationen har den stått 
oanvänd. Nyckel och dörr är intakt. Sadeltaket bör lagas om den skall bevaras. Även fönstret 
bör ses över, bland annat behöver det kittas och målas.  
Under de gråkorrugerade skivorna finns rödmålad lockpanel. Nuvarande ägare Karl 
Henningsson sköter underhållning av området.   

Bedömning 

Transformatorstationen har ett teknik- och industrihistoriskt värde, som delas av de andra 
kyrktransformatorstationerna i inventering.  
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10. Hålstenskyrka, Geteslätt  

Typ:    Kyrktransformatorstation i betong 
Uppförd:     År 1954 
Driftstatus:   I drift 
Transformatorvakt: Svensson 

 

 
 
 
 

Transformatorstationen ligger öster om Essunga. Den är placerad i en mindre skogsdunge vid 
vägen. Stationen har en stram och avskalad exteriör. Stommen är av cementhålsten som är 
putsad på in- och utsidan med grå cementputs. Byggnaden har ett sadeltak av korrugerade 
eternitplattor. På en av byggnadens gavelsidor finns en dörr av trä och ovanför den finns en 
inristning i cementen som föreställer en blixt. Överst på gavelröstet är 1954 inristat. På 
motsatt sida av byggnadens övre del sitter ett liggande fönster som är ingången för 
högspänningsledningen. Fönstret är ett traditionellt spröjsat träfönster, med tre glas. I varje 
glas är det ett hål där högspänningsledningen går in.   

KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_115.tif 
KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_111.tif 

Bedömning 

Transformatorstationen har ett teknik- och industrihistoriskt värde, som delas av de andra 
kyrktransformatorerna i inventering. 
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11. Träkyrka, Hallestorp 

Typ:    Kyrktransformatorstation i trä 
Uppförd:     1940- talet 
Driftstatus:   ej i drift 
Transformatorvakt: ej känd 

 

Stationen ligger i ett öppet åkerlandskap i närheten av en bondgård. Byggnaden har en 
högrest utformning. Fasaden är av trä med en rödmålad locklistpanel. Stationen har ett 
sadeltak i plåt. På nocken sitter en plåtkonstruktion som är avsedd för att utvinna vindkraft. 
På en av gavelsidorna finns en dörr. Delar av byggnadens panel saknas. 

KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_161.tif 
KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_162.tif 

 
När stationen togs ur drift gjordes ett försök av markägaren att omvandla byggnaden till 
vindkraftverk.  
 

Bedömning 

Transformatorstationen har ett teknik- och industrihistoriskt värde, som delas av de andra 
kyrktransformatorstationerna i inventering. Byggnaden har byggts om till ett vindkraftverk 
efter att den tagits ur bruk vilket minskar det totala kulturhistoriska värdet.  
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12. Hålstenskyrka, Askum  

Typ:    Kyrktransformatorstation i betong 
Uppförd:     1950-talet 
Driftstatus:   Ej i drift 
Transformatorvakt: Ej känd 

 

Transformatorstationen är belägen i en skogsdunge som är omgivande av ett åkerlandskap. 

KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_175.tif  
KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_169.tif 

 
Transformatorstationen har en stram och avskalad exteriör. Stommen är av hålcementsten 
som är putsad på båda sidorna med grå cementputs. Byggnaden har ett korrugerat sadeltak. 
På en av byggnadens gavelsidor finns en trädörr framför dörren finns en betongavsats. På 
motsatt sida av byggnadens övre del sitter ett liggande fönster som är ingången för 
högspänningsledningen. Byggnaden saknar elektrisk utrustning. Byggnadens röda färg är 
alger som är vanligt förekommande på cementputs.  

Bedömning 

Transformatorstationen har ett teknik- och industrihistoriskt värde, som delas av de andra 
hålstenskyrkorna i inventering.
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arngatan och är om

I ö
r so

å fasaden mot vägen finns ett utskjutande, putsat parti med 
om 

rén till stationen. Träden tillhör stationen och är 
n del av det arkitektoniska uttrycket.    

 

13. Huvudstation, Kvarngatan, Nossebro  

Typ:    Låg transformatorstation  
Uppförd:     1960-talet 
Driftstatus:   I drift 
Arkitekt:    Drott Gyllenberg 
 
 

 

KMV_petja15_transformatorstation_Essunga_Inventering_2011_11_22_122.tif 

Stationen är placerad inne i Nossebro vid Kv given av bebyggelse.  

verkant av två 
m har ersatt 

 
Byggnaden är kvadratisk med ett platt tak och är byggd av rött lertegel. 
fasadsidor finns ett fönsterband. Mellan fönsterpartierna sitter blå skivo
mosaik. Takfoten är klädd med kopparplåt.  
 
P
två portar. Framför byggnaden mot gatan står två björkar s
ramar in ent
e
 
De två ej nämnda fasadsidorna består av rött lertegel och
glasbetong 

 Den röda ringen visar stationens placering. 
Den brunmarkerade gatan är Kvarngatan. 
Kartan är hämtad från Essungas Kommuns 

hemsida.   
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tion.  

 att 

sentant för detta tänkande. För att höja kvalitén på 
yggnadens utformning anlitades Drott Gyllenberg, stadsarkitekt i Skara. Han ritade en 

station där flera typiskt modernistiska stilelement finns representerade bland annat den 
kubiska formen och fönsterbandet.  
 

 

Byggnaden har två rum som är avsedda för elektronisk utrustning. Fönsterbandet samt ett 
glasbetongsparti ger rummen ett ljust intryck.  
 
Ungefär på samma plats fanns det tidigare en station som var kopplad till luftledningar. Den 
hade karaktären av en kyrktransformatorsta
 
När markledningar började byggas behövdes en ny station. Nu krävdes inte längre den höga 
höjden eftersom ledningen gick i marken.  
 
Transformatorstationer som byggdes i centrala delar av samhällen var ofta påkostade för
manifestera elföreningarna. De skulle dessutom vara dekorativa inslag i bebyggelsen. 
Stationen i Nossebro är en god repre
b

 

 

 De två översta bilderna visar interiör bilder på två olika lösningar av ljus
två björkar. Nedre bilden till höger är tagen under tidigt 1960-tal och visar 

samt den nya stationen. Den sistnämnda bilden kommer från R

 KMV_petja15_transformatorstation_E
KMV_petja15_transformatorstation_E
KMV_petja15_transformatorstation_E

insläpp. Nedre bilden till vänster är stationen som ramas in av 
den gamla huvudstationen som var kopplad till luftledningsnätet 

une Johanssons samlingar.  

ssunga_Inventering_2011_11_22_131.tif  
ssunga_Inventering_2011_11_22_140.tif   
ssunga_Inventering_2011_11_22_149.tif  
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14. Träkyrka, Hult 

Typ:    Kyrktransformatorstation i trä 
Uppförd:     1940- talet 
Driftstatus:   ej i drift 
Transformatorvakt: Alvar Vinbo 
 
Transformatorstationen är ej dokumenterad. Enligt uppgift har den samma karaktär som 
transformatorstationen i Holmen.   
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edömning 

t tationerna i n har som grupp ett betydande kulturhistoriskt värde. 

 förekommande inslag i landskapet. Men i 
kt med att nya tekniska system tas i bruk försvinner de äldre modellerna. Det gör att 

llt 

 
De inventerade anläggningarna har ett stort teknik- och industrihistoriskt värde. De 
representerar en tid när elektroniken utvecklas från att utgå ifrån en lokal hantverkstradition 
till helt prefabricerad tillverkning. Stationerna är viktiga komponenter i förståelsen av elnätets 
utbyggnad och uppbyggnad och har därmed ett pedagogiskt värde.  
 
Essunga kommun blev tidigt elektrifierat och elen har haft stor betydelse för områdets 
utveckling. Transformatorstationernas konstruktioner och utformning har präglats av lokala 
influenser. Det ger byggnaderna ett lokalhistoriskt värde. 
 
Eftersom antalet så kallade kyrktransformatorstationer stadigt minskar är det viktigt att 
uppmärksamma denna kategori och diskutera och möjliggöra ett bevarande av delar av det 
återstående beståndet.  
 
En av de transformatorstationer som utmärker sig är den vid Malma skola. Den är välbevarad 
och är tekniskt en föregångare till dagens stationer. Den är tillverkad på Necks verkstäder i 
Nossebro, vilket ger den en intressant lokalhistorisk förankring.  
 
Kyrktransformatorn (nr 6 i inventeringen) vid Fåglums kyrka har med sin placering och höga 
höjd ett miljöskapande värde som gör att den har publikt kvaliteter.     
 
Samtliga transformatorstationer i rapporten är goda representanter för elektrifieringen under 
1930-60-talen. Som utropstecken ligger de i landskapet, viktiga komponenter i historiekapitlet 
om den så avgörande elektrifieringen av svensk landsbygd.   
 
 
 
 
 
 

Kulturhistorisk b

 
Transforma ors  inventeringe
 
De höga transformatorhusen har varit ett vanligt
ta
transformatorstationerna som byggdes under tidsperioden 1930- 60-talen idag börjar bli a
mer sällsynta.  
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