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Sammanfattning
Halland är en plats som många väljer att 
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De viktigaste transportlänkarna på västkusten är 
motorvägen (E6:an) och järnvägen, Västkustbanan. 
Västkustbanan är en av Sveriges viktigaste infra-
strukturleder och är även av internationellt intresse 
som en länk mellan Oslo och Köpenhamn.
Det pågår ett par större byggprojekt på banan. 
Hallandsåstunneln och tunnel under Varbergscen-
trum. När de är klara beräknas sträckan Malmö-
Göteborg ta 2 timmar och 10 minuter. I dagsläget tar 
det 2 timmar 45 minuter med ett X2000 tåg.1 
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ken ska utvecklas. Enligt Region Halland, som är 
en organisation för att utveckla Halland, är behovet 
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hand vara till för långväga resande, det vill säga 
resande mellan Göteborg, Malmö- och Öresunds-
regionen. Samtidigt kan järnvägen bidra till ökade 
pendlingsmöjligheter mellan de halländska städerna.  
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tågstopp för att tillgodose behovet av att utveckla 
�����������
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�-
land 2008, s 27-29).

Halmstad kommun vill i sin översiktsplan prioritera 
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�������
�������������
�����
������
��
�
kommer att ge kortare restider, ökad framkomlighet, 
ökad turtäthet och bättre information (Halmstad 
kommun, 2000 s119).
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Falkenberg kommuns översiktsplan framhåller krav 
på hållbara transporter och förutspår att rörligheten 
och resandet bland kommuninvånarna ökar. I  över-
siktsplanen står det att “utmaningarna blir att pla-
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behöver läggas om till transporter på järnväg. Nya 
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kunna kombineras (Falkenbergs kommun, 2011 s 
42).

Getinge i Halland
Getinge är ett samhälle mellan Falkenberg och 
Halmstad i Halmstad kommun.

Problemställning
Boendemiljön är den vanligaste anledningen för 
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från Göteborgsområdet, behåller sina jobb och blir 
pendlare. I och med att människor rör sig allt mer 
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nödvändiga för att inte tära på miljön. För att öka 
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enligt Region Halland.
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Frågeställning
- Under vilka förhållanden är en ny station mellan 
Falkenberg och Halmstad möjlig? 
- Vad krävs för att en ny station ska uppstå?
- Hur kan en ny station lokaliseras i Getinge?

Syfte
Syftet med denna uppsats är att klarlägga 
förutsättningarna för att uppföra en ny järnvägssta-
tion lokaliserad i Getinge samhälle, söder om Fal-
kenberg och norr om Halmstad i Halmstads kom-
mun.

Avgränsning
Uppsatsen är ur ett planeringsperspektiv, med 
betydelsen att den fysisk planeringen innebär 
reglering av mark, vatten och den bebyggda miljön 
utifrån estetiska, sociala, ekologiska och samhälls-           
ekonomiska aspekter, som vägs mot varandra. 
=���������������������
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��
Falkenberg och Halmstad, i samhället Getinge. 
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kunna utnyttja en järnvägsstation för sin personal 
som pendlar. Dessutom skulle ett stickspår för 
������
�������3���	���
������
�
����
��
�����	�

hämta färdiga produkter. Denna möjlighet kommer 
jag bara helt kort nämna i mitt arbete. 
Jag har valt att belysa trygghet och tillgänglighet 
och vilka problemlösningar som kan hittas i sam-
band med dessa aspekter i planeringen.
A
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kollektivt miljömässigt bra transportmedel och be-
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Den ekonomiska delen, beräkningar och kalkyler 
av kostnader i ett sådant här projekt, tar jag inte upp 
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ring av detta slag, där det är många olika aktörer 
som har olika ansvarsområden. Ej heller byggnads- 
och geotekniska förutsättningar.

Metod
Metoden i denna uppsats kommer att vara fall-
studier, litteraturstudier och intervjuer av nyckelper-
��������������
�������������
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ingående och jag kommer att koncentrera mig på 
�������
�������'�������
����������
������
Med hjälp av litteraturen har jag fått en historisk 
bakgrund till bland annat järnvägen och västkust-
banan. Utifrån vissa kriterier ska jag beskriva vart 
en tänkbar station skulle kunna lokaliseras, med det 
antagandet att Getinge i framtiden kommer att växa 
och vara i behov av en tågstation. Detta för att folk 
kommer att bli mer benägna att ta tåget, ur pend-
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dämpa användande av fossila bränslen. 
Metoderna kommer att vara både kvantitativa och 
kvalitativa. Genom kvantitativa metoder, som byg-
ger på numerisk information, ges en bild i form av 
statistiska diagram samtidigt som den kvalitativa 
delen av arbetet fångar text och uttalanden. Dessa 
analysformer kompletterar varandra (Eriksson, L et 
al. 2008. s 41).

Teoretiskutgångspunkt
@����
���������
��������
���������������'�����������
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����'��
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��3����
�������"
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�����
������
kriterier och hur de skulle kunna tillämpas på Ge-
tinge samhälle.

Disposition
Detta arbete kan delas in i fyra överordnade kapitel. 
Kapitel ett är en inledande bakgrundsdel. Kapitel 
två är en kunskapsöversikt och kapitel tre presen-
terar delar som ingår i planeringsförutsättningarna. 
Kapitel fyra är en analys av etableringsförslagen: 
ett jämförelsealternativ, alternativ två Hörsås och 
alternativ tre söder om Getinge. Uppsatsen avslutas 
med en diskussion där resultatet av arbetet visar på 
förutsättningarna, effekter och hot för en ny tågsta-
tion i Getinge.
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Järnvägens framväxt
I Sverige började man diskutera möjligheten att byg-
ga järnvägar redan under 1820-talet, men först 1856 
rullade det första tåget. Än idag är det i grunden 
samma tekniska system idag som då.

Järnvägen har haft stor betydelse för industrialise-
ringen och den sociala omvandlingen av samhället, 
från 1800-talets mitt fram till första världskrigets 
slut. Med järnvägsbyggandet ökade förutsätt-
ningarna för en integration av arbetsmarknader och 
näringsliv i Sverige, framför allt för moderniserin-
gen av gruv- och järnindustrin vid 1800-talets slut. 
Även etablering av nya industrier och nya tätorter, 
s.k. stationssamhällen, förde järnvägen med sig 
fram till 50-talet. Under 40-talet med folkhemmets 
tankegångar, ansågs järnvägen som en rättighet för 
alla och att staten skulle garantera utbudet så alla 
kunde resa. Det var under denna tid SJ uppstod och 
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Trots att bilen började ta över 1956 var visionerna 
om järnvägen tydliga och de är lika aktuella än idag. 
Det handlade om att den ökande konkurrensen från 
bilismen skulle mötas med effektivisering av järn-
vägen. Tågen skulle köra fortare, det skulle satsas 

�����
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����'�
television- och databehandlingsmaskiner samt att 
framtidsprojekt aktualiserades, så som utbyggnaden 
av Botniabanan (Rosander, K (red.) 2005. s 376).

Järnvägen och monopolet
Järnvägspolitiken var ett viktig redskap under  
50-talet, då järnvägen spelade en stor roll var en in-
dustri skulle lokaliseras. Detta har medförat att järn-
vägen diskuterats under lång tid huruvida den ska 
ägas och drivas av staten eller av privata intressen. 
I andra länder, som i USA, har statens roll varit an-
norlunda. Där var helt privata lösningar och då även 
öppet för hård konkurrens mellan järnvägsbolag. 
Det kunde utrycka sig i att ett bolag konkurrerade ut 
ett annat för att ta över dess järnvägslinjer och lägga 
ner dem. Detta ledde till att vissa regioner blev utan 
3���������
�����	����������������	����������
����
transportslaget.

Under 1900-talets första del hade Sverige drygt 200 
olika järnvägsföretag. Varje företag hade skiftande 
teknisk kvalitet och olika spårvidder vilket gjorde 
det omöjligt att samarbeta med infrastrukturen och 
������������
�
�������
���������������
����
�����
spåren. 
Monopoldiskussionen var het under ett par decen-
nier i Sverige när riksdagen beslutade om järnvägs-
utbyggandet. Under 1853-1854 års riksdag beslöts Getinge gamla stationshus
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att staten skulle bygga ett visst antal stambanor, 
nationella järnvägar. Det beslutet hindrade dock inte 
för privata järnvägsbyggare utan tvärt om uppmun-
trades privata initiativ till att bygga regionala och 
lokala järnvägar. Det var av en samhällsekonomisk 
synpunkt som riksdagen inte ville att konkurrerande 
nationella linjer skulle byggas och det bestämdes 
att statsbanornas taxa skulle sättas av regeringen. 
Denna järnvägspolitik kom att verka regionalt bal-
anserande ur ett samhällsekonomisk vinkel.

Järnvägen i Sverige har aldrig varit ensam på hela 
transportmarknaden. Under 1800-talet skedde en 
betydande del av landtransporterna med hjälp av 
hästskjutsar och tidigt 1900-tal tog bilismen grad-
vis över. Sedan dess har bilismens och lastbilens 
betydelse fortsatt att öka. Järnvägen har idag en-
dast ett ohotat monopol för transporter av långväga 
och tunga transporter som till exempel järnmalm. 
(Rosander, K (red.) 2005. s 13-14)

Genom att transportbehoven i samhället ändrades 
och användandet av bilen under 1920-talet ökade 
blev konkurrensen mellan transportmedlen hårdare. 
De mindre privata och regionala banorna kunde 
inte konkurrera med bilen som fraktade varor direkt 
från dörr till dörr. Ny teknologi som järnvägselek-
�����������������������	���
�������
	�����	���
större satsningar. 1939 bestäms att hela det enskilda 

3���������������
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monopolställning inom järnvägssektorn (Rosander, 
K (red.) 2005. s 16).

Renässansen för järnvägsbyggandet under 1990 
talet, visar på ekonomisk och politisk utveckling 
tillsammans med politiska visioner. Satsning på 
infrastruktur idag framstår som en ekonomisk- och 
politisk åtgärd som förmodar generera tillväxt. Detta 
är ett av få områden i en tid när marknadsekonomis-
ka lösningar prioriteras för att generera ekonomisk 
tillväxt (Rosander, K (red.) 2005. s 23).

Järnvägens framtid
Järnvägen är ett transportslag som hör framtiden till. 
Det är Bo Bylund, förre detta generaldirektör för 
Banverket, övertygad om. Järnvägen är ett miljöan-
�
��
�������������	�	
�����	�����
�������	����&���
det krävs att politiker planerar långsiktigt och att de 
är framsynta. 
Järnvägsprojekt är en viktig del i ett samhällsbyg-  
gande genom sin långa planerings- och byggtid samt 
långa livstid. 
Järnvägens kundanpassning behöver i framtiden för-
bättras för att möta industrins och marknadens krav.

Bylund hävdar att stora förbättringar kan ske inom 
transportsektorn om bättre samspel mellan transport-

slagen utvecklas. Hela transportsektorn måste om-
����������
��������������	����
����������<�����
���
utveckling som skett under de senaste årtiondena 
måste brytas. Transporternas andel av energikon-
sumtion och utsläpp är idag alldeles för hög. 
Ny teknisk utveckling av energisnåla fordon kom-
mer inte räcka utan i framtiden kommer även 
receptet vara färre och kortare transporter. En god 
�����������
������������������	�������
��������	
�
bilpendling och trängsel i storstäderna.  
]����������������
���������
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topp. Dagens förhållandevis billiga transportmedel 
och den globala marknaden, gör att en del varor 
transporteras ”i onödan”. De varor som skulle kunna 
producerats för en lokal marknad transporteras långa 
sträckor (Rosander, K (red.) 2005. ss 370-374).

Idag ser vi tendenser till mer konkurrens och min-
dre andel statligt ägande på svenska järnvägar. Fler 
aktörer äger och driver järnvägssektorn, vilket kan 
liknas vid hur det var på 40-talet (Rosander, K (red.) 
2005. s 12).
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Västkustbanan
Västkustbanan byggdes i etapper av enskilda järn-
vägsbolag mellan åren 1876 och 1888. 1896 förstat-
ligades banorna och blev då en av SJs linjer.1

Västkustbanan är en viktig järnvägsförbindelse 
i Sverige. Tillsammans med andra banor skapar 
den ett effektivt och hållbart transportnät för gods 
och människor. Sträckan är mellan Göteborg och 
Malmö, men fortsätter även över Öresund. Järn-
vägsbanan fungerar som en viktig länk för långväga 
�����
������
��^������C����	
����	����
�������
på kontinenten. 

Västkustbanan har en viktig roll för Sverige, men 
även för Halland. Alla halländska kommuner för-
utom Hyltebruk ligger utefter järnvägen. Detta ger 
goda pendlingsmöjligheter mellan de halländska 
städerna men också pendlingsmöjligheter till Göte-
borg i norr och Öresundsregionen i söder. Järnvägen 
gör det möjligt att bo i Halland och arbeta på annan 
ort, men även tvärt om. Detta ger företag möjlighet 

�����������
���
������
��
�������
������������
��-
råden.

I dagsläget är 85 procent av Västkustbanan utbyggd 
till dubbelspår. Det är en viktig del i att möta det 
��
�����	�����
����������
�����	����
�����
������
krävs mellan Göteborg och Malmö. Banan är upp-
delad i olika sträckor där vissa delar är utbyggda till 

1 http://www.stiglundin.se/jarnvag/18116953/
vkb/linje/index.htm

��������������
��#��
���������
�
���
��
���

 är under utbyggnad just nu eller är i idé- eller pla-
neringsskedet. Dubbelspåret ökar kapaciteten och 
gör det möjligt för olika typer av tåg, som godståg, 
��
��������	�����������
�����
����
���
����������
spåren. 

Resandet på Västkustbanan har ökat mycket  de se-
�
����������*������"
��
�����
������������������������
Halland att denna trend fortsätter och att turutbudet 
��
���
��
���#����������������������`�����3�������
av periodkort, Västkustbanekortet, ökade med 20,2 
procent mellan åren 2008 - 2009.    
"
��
�����
��������3�������
����������
��������
på resandeutveckling och ev. behov av ytterligare 
��
�����
������"
��
�����
�����	
������
���
��
���
skapa förutsättningar och samordning mellan olika 
��
����
�'��
����������������������������$"
�-

�
�����
����'�QTYT����W'�q�YTP�
>�C�����
��
�������������
��������	�����C����-
�
��
����������	�������
����
��������
�����
��
Kungbacka och Göteborg. Pendeln går var 15 minut 
i rusningstider och har haft en positiv utveckling de 
���
���������$"
��
�����
����'�QTYT����YTP�

En viktig del i utbyggnaden av Västkustbanan är 
tunneln under Hallandsåsen. Redan på tidigt 1900-
tal fanns drömmen om en tunnel. Riksdagen tog 
beslut 1991 om att tunneln skulle byggas och starten 
till bygget var året därpå. Men fem år senare när en 
tredjedel av tunneln var byggd stoppades projektet 
på grund av miljöproblem. 2003 återupptogs 
tunnelprojektet och 2015 förväntas de första tågen 
gå genom Hallandsåstunneln. Tunneln kommer att 
bestå av två stycken parallella enkelspårtunnlar som 
är 8,7 kilometer långa. 

Ett annat exempel på projekt som Banverket, (nu 
��
��������P'�	
�������������3���������������������
dubbelspår genom Varberg. Den utredningen har lett 
till att en tunnel ska byggas under staden. Därmed 
skapas förutsättning för hållbara transportmedel för 
��������
�����	�������
������������
������3���-
�������������
�����	�������
��#���
��������
�����������
järnväg för en mer miljövänlig transport. 

Enligt planerna ska största delen av utbyggnaderna 
av dubbelspåren vara klart 2012-2014.2

�
 ���@C==EEE��	�����	������=O	����=Q���	&�U�&W�	�-
vagar/Sveriges-jarnvagsnat/Vastkustbanan/

Bild 2: Sålda tågkort på Västkustbanan 2003-2008.
#Y��������	�����
�%�%�
�
Z(
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Miljöeffekten skiljer sig kraftigt beroende på vilket 
bränsle som används i transportsektorn. Den mängd 
koldioxid som släpps ut beror på kolhalten i bräns-
let.5 Förbränning av olja, diesel eller etanol ger olika 
utsläpp.

Förbrukningen av fossila bränslen har lett till att vårt 
samhälle utvecklats till ett miljöhot, där växthus-
effekt, försurning, övergödning, tungmetallacku-
mulering etc. är oroväckande miljöhot. Vår livsstils 
betydelse för miljöpåverkan har blivit tydlig. Under 
modern tid har utvecklingen orsakat problem genom 
��
������
��'���{
���������
��
����
�������
allt större utbredning av stadens försörjningsomnejd. 
(Wärneryd, O et al. 2002 s. 37-39) Städer, fram-
för allt större städer, växer ut över den omgivande 
�
�����������]�������'���������������	���
��������
kräver allt större landområden. Denna typ av ut-
spridning kallas ”urban sprawl”. Problemet är att 
����������������������������<�������������#�����	�
#���
����������������������������
�������������
städernas periferier, shoppingcentran etc. En sådan 
utspridd och över stora områden, kommersialisering 
��
���������	���
����������������	�#�{�����������	��'��
bilen blir ett optimalt färdsätt. (Wärneryd, O et al. 
2002 s. 16)

5 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verk-
samheter-med-miljopaverkan/Energi/Fossila-branslen/

Människans miljöpåverkan
och fossila bränslen
I Sverige är användningen av fossila bränslen cirka 
30 procent av den totala energianvändningen. Enligt 
Naturvårdsverket måste Sverige minska denna 
förbrukning för att uppnå en hållbar utveckling3, det 
vill säga ett eftersträvansvärt tillstånd i framtiden. 
(Lindén, A-L. 2001 s 13).

I dagsläget är det i diskussioner kring kärnkraftverk-
ens vara eller icke vara som energieffektivisering 
blir aktuella. Industrisektorn står för en stor del av 
den totala energianvändningen och omställning sker 
allteftersom till alternativa energikällor. Däremot 
har transportsektorn haft en omvänd utveckling 
och beroendet av fossila bränslen har ökat (Lindén, 
A-L. 2001. s 151). Fossila bränslen är rester från 
biologiska aktiviteter på jorden som inte kunnat för-
multna då de har varit i en syrefattig miljö. Dagens 
användning av de fossila bränslena är mycket större 
än tillblivelsen av dem.4

Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av 
växthusgaser som bidrar till klimatförändringen. 
Tillgången på fossila bränslen är osäker och en 
minskad tillgång kommer att innebära stora prisökn-
ingar. 

3 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verk-
samheter-med-miljopaverkan/Energi/Fossila-branslen/
4 http://www.teknat.uu.se/forskning/program.php?v
etenskapsid=1&forskomr=13&id=15&lang=sv

Väg E6 på västkusten, norr om samhället Getinge
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Människans ökade  
resemönster
De dagliga resorna som hushållen står för utgör en 
miljöbelastning när det gäller utsläpp av kväve-
oxider och koldioxid. Vuxna svenskar reser i 
genomsnitt 80 minuter per dag och reselängden är 
50 km i genomsnitt, oavsett färdsätt. Resandet är 
en del i vår vardag och möjligheten att ändra våra 
vanor och beteende kräver individuell kunskap och 
individuella beslut. Däremot skulle det underlätta 
om alternativa transportmedel fanns tillgängliga, 
oftast istället för bilen. Det är många olika faktorer 
som spelar in när det kommer till valet av färdsätt. 
&�������������������
�'����
��������
���
���'�
transportbehov, upplevd bekvämlighet samt resans 
pris i tid och pengar. Vinster och uppoffringar är 
andra faktorer som påverkar det dagliga resandet, 
såsom inköpsvanor, tidsplanering eller konsekvenser 
av andra hushållsmedlemmars bekvämlighet. Byte 
av transportmedel kräver på så vis livsstilsförändrin-
gar (Lindén, A-L. 2001. s 121-122).

<��������
���
�������	�����������
��������������
�
har ökat vilket är ett tydligt tecken på det industriali-
serade samhället. Både persontransporter och trans-
porter av varor har ökat såväl i antal som i volym 
sen andra världskrigets slut. Trots denna generella 
ökning är det fortfarande stora befolkningsgrupper i 
den industrialiserade världen som inte har tillång till 

personbil. I Sverige är det 35 procent av den vuxna 
befolkningen som inte har körkort eller tillgång till 
bil. Kvinnor och äldre är en majoritet av dem som 
inte använder personbilen.
}���������������
����������	���	
���
�����3���
fördelat såväl internationellt som nationellt 
(Wärneryd, O et al. 2002 s 73).

<������������
�������
��������	���������������	�
mönster. Det har med det strukturella mönstret att 
göra, samhälleliga förändringar, det vill säga hur 
nya typer av transportmedel tillåter oss att bo, arbeta 
och handla på olika platser (Wärneryd, O et al. 
2002. s 75). Bilismens ökade rörligheten har lett till 
�������
�����
	�����������������������{�������#����
ning av barnfamiljer till mindre orter runt städerna. 
Med en bättre ekonomi, större biltäthet och ändrade 
���������������
�������������������#����������-
der 70-talet. Bilen och den ökade rörligheten blev 
därmed viktiga samhällsaspekter. (Wärneryd, O et 
al. 2002 s 98)

En annan typ av rörlighetsmönster är hur tillgänglig 
transportteknik påverkar valmöjlighter och aktivi-
tetsmönster som anammas av individer och hushåll. 
Det handlar mer om uttryck för individuella ambi-
tioner och livsstilar. (Wärneryd, O et al. 2002 s 75)
=������
��������������������
���������#�����������
personbilen som färdmedel har blivit för många ett 

självklart sätt att leva. Rörligheten har i allt större 
utsträckning att göra med familje- och fritidsaktiv-
iteter, inkluderat längre semesterresor.(Wärneryd, O 
et al. 2002 s 74) 

Att ändra livsstil kan vara en nödvändighet. Som 
det ser ut idag, att 20 procent av världens befolk-
ning använder 80 procent av jordens resurser är inte 
hållbart. Många rapporter som tar upp miljöproblem 
betonar att den västerländska livsstilen inte är just 
hållbar. Livsstilsbegreppet är generellt men riktar 
sig till att leva på ett mindre resurskrävande sätt. Ett 
samhälles struktur sätter gränser och styr männi-
skors handlande i olika omfattning. Detta samtidigt 
�������
������������
��3���	������������������
och deras handlande, vilka i sin tur kan förändra 
samhällets struktur (Wärneryd, O et al. 2002 s 131).

För bilberoende hushåll är det kännbart när prishöjn-
ingar görs på bensin. År 2013 beräknas en liter ben-
sin stiga till 18 kronor litern6. Det höga bensinpriset 
är motiverande för att åka kollektivt7. 

6 http://www.svd.se/naringsliv/stigande-bensinpris- 
��	&+�	&����&������^_%�'�������
#�%��&%'&%'(
7 http://www.sydsvenskan.se/varlden/arti-
cle343562/Hogt-bensinpris-styr-USA-mot-taget.html 
#�%��&%'&%'(
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Transporter för en hållbar 
utveckling
År 1998 kom ett nytt transportpolitiskt beslut från 
riksdagen som ersatte det tidigare beslutet från 1988. 
Utgångspunkten är att transportpolitiken är ett medel 
för att uppnå angelägna samhällsmål som ska bidra 
till socialt, kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt 
hållbar utveckling. 
Transporter har avgörande betydelse vad gäller 
hållbar utveckling. Ekonomisk för tillväxt och goda 
levnadsförhållanden för alla, levande kultur och en 
utveckling som inte tär på miljön och den ekolo-
giska hållbarhetsaspekten. Transporterna kräver hög 
kvalitet, tillförlitlighet, tillgänglighet och kapacitet, 
nationellt som internationellt (Näringsdepartement  
2003, s 5).
Effektiva transporter av hög kvalitet är viktigt för 
de svenska företagens konkurrenskraft samt för att 
krympa avstånden och minska de regionala skill-
naderna. Detta skapar förutsättningar för tillväxt och 
livskraft i hela vårt land. I kedjan råvara till slutlig 
produkt måste mycket fungera såsom godshantering, 
����
���������'�#�{�����������	��
���������

Transportföretagens kunder måste vara de som är 
���������>�����������������������������������
��-
en måste konsumentkontakten framhävas mer. 
(Näringsdepartement,  2003 s 1). Transportpolitik 
för en hållbar utveckling ställer krav. Modernisering, 

effektivisering och utveckling av ny teknik är delar 
av utvecklingen. Men det behövs även bättre sam-
����
�����
����
����
������	����
�����
�������
som tillsammans är transportsystemet. Inte minst på 
regional och lokal nivå. Över kommun-, region och 
nationsgränser. Näringslivet har en viktig uppgift 
i och med sin roll som transportkund. De kan vara 
den avgörande drivkraften för att utveckla hållbara 
transporter, precis som den enskilda medborgarens 
värderingar. Det är viktigt för utvecklingen att utnyt-
�3
��������
��
�����	����������
����������	���
alla som är beroende och berörda av transportsys-
temet. (Näringsdepartement,  2003 s 6)

���������	������
�����

ökar
`�
������YqWT��
�����
�������������
�������������-
erande färdsättet. Med bilismens genombrott har 
andelen bilresor ökat allt sedan dess, dock har denna 
utveckling bromsats upp en aning de senaste 10-
15åren (Hydén, C. (red.) 2008 s 257).

C����������
����������������������
	������
���
������#��
�������
�������
�������	�������
��
��3�������
����������C����������
�����������������
viktig för dem som inte har tillgång till bil. Cirka en 
tredjedel av alla personer under 18 år har inte själva 
möjlighet till att köra bil på grund av att de inte har 
körkort eller inte har tillgång till bil i hushållet. 

>�
����	�����������������
����������������������'�
mindre förorenande och säkrare än bilen (Hydén, C. 
(red.) 2008 s 243).

C����������
�����
�����	
������
���
�
����������
������`����
����������
�
������������
���������
���������
�����
�������
���#����������
���������
��
}�����������������������������
��������
������
framför allt med tåg (Hydén, C. (red.) 2008 s 257).

Resenärer som reser kollektivt har olika priorite-
ringar och värderingar vad gäller sitt resande. Detta 
varierar bl.a. beroende på kön, ålder, inkomst, 
familjesituation och ändamål för resan (Hydén, C. 
$����P�QTT����Q+YP��<�������������
���	�����
�
kvalitets- och attitydundersökning som heter Kollek-
��������	��
����� som i stort sett alla läns- och 
���
���
�����
���������������������<���
������-
sökning görs månadsvis i syfte att följa utvecklingen 
av kund- och marknadskapitalet (Hydén, C. (red.) 
2008 s 264). Det framgår bland annat att kvinnor 
�������������
�����������������������
�����	�
���
#����������������������������*�����������������
allmänhet har mindre tillgång till bil än män, har en 
����������
���������������
������������������������
jämställdheten mellan kvinnor och män (Hydén, C. 
(red.) 2008 s 243). Den största skillnaden är att män 
ställer högre krav om att sitta bekvämt på resan. 
Män väljer hellre bilen, men unga män är mer posi-
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���
�����������������
�����������������$"����'����
(red.) 2008 s 265).

Möjligheten att resa kollektivt är viktigt för att skapa 
en regional arbetsmarknad. I och med Öresundsbron 
har arbetspendlingen med tåg ökat till 65 procent 
över sundet. Det är en hög siffra och bara i Stock-
	������������������
��������
�	����������������-
�
����	
�������������
�������������
�����YT����-
cent per år, även stads- och regionbussar har stadiga 
resandeökningar. (Rosander, K (red.) 2005 s 192)
<��������������
��������������
�����3�����������
�������
�����
�����	���������
��������������`���
�������
���
����
����
������
���������������
����������
�����
�
kollektivit (Hydén, C. (red.) 2008 s 294).

Det faktum att en arbetsplats ligger nära en station 
har störst effekt på valet av färdmedel (Länsstyrels-
en i Skåne et al. 2010, s 10). Största arbetsgivaren i 
Getinge är Getinge Group AB. Idagsläget pendlar ca 
15 stycken medarbetare från Getinge AB med buss. 
���������������
��������
��������������
�������
�
med minst det dubbla.8

8 Mail respons, Susanne Bader, 2011-04-11

Regionalt resande i 
Öresundsregionen
:�����������#������������#�������##���
	�������������������������$��#������#�	���
!�##��*D��	����#���8�
��������	������#�
����������������������������#�����#��������
�������)��#���������!��4��#����#��������
�����������������������������������	
��������
�!�����	
�����������*������������$������
$����������������#���8�
�����������
�����#	��������������������������-��#���
������������������D��������������#���#����
�!�����������������������	������������#�
����#���-��E:�#�������4�������5662��#�1F?G�

Skånes regionala tågsystem slår nya rekord för varje 
år och utbyggnaden av systemet fortsätter. Men 
�����T�������
����������������������
�������
���
endast på sträckan mellan Malmö-Lund-Eslöv. 
Inte lika frekvent körde lokaltåget till ett par andra 
������
�����������
��������������
����������������
strax efter andra världskriget, vilka var i dåligt 
skick. Ingen samordning fanns heller mellan övrig 
�����������
�����	����3���������������
������
��
nedåtgående under 70-talet. Bilismens expansion, 
nya bosättningsmönster och järnvägsnät som inte 
utvecklades varade till 80-talet. Med stora problem 
som ineffektivitet, bristande lönsamhet och efter-
satta investeringar bestämde sig riksdagen 1988 för 


����
��
����3����������<�����
����������
����������
framhöll betydelsen av ökad infrastruktursatsning, 
����
����3�������
����	���������
����
�������-
het. (Rosander, K. red. 2005, ss 189-190, 370)
Denna satsning blev början på en era då tåget åter 
�������������
��'�����������������
�
������������
men konsekvenser har även spridits utanför själva 
transportsystemet. Exempelvis så har husannonser i 
ett stationsnära läge fått ett till försäljningsargument 
(Rosander, K. red. 2005, s 196).

<������
�
������
��������������������
�������������
Malmö - Lund området med införandet av Pågatå-
gen 1983. Från och med dess har nya satsningar 
gjorts och varit mycket framgångsrika med ett ökat 
���
������	�#�����������������<������
�
������
�����
har också utgjort en viktig del i de kommunala 
satsningarna på utbyggnaden i orter med Pågatåg-
���
����$�����'�@��QTTqP�>�"3�������
������������
Skåne har stationsområdet fått en allt större vikt i 
samhället. Hjärups kommun framhäver att Hjärup 
har ett unikt läge utmed järnvägen. Järnvägen spelar 
en viktig roll för Hjärups invånare med tanke på 
kommunikationen och pendlingsmöjligheterna. 
Stora delar av Skåne region kan snabbt och enkelt 
nås med tåget från samhället (Staffanstorps kom-
mun. 2004, s 2).
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Bild 3: Karta över syd Sverige. De röda samhällena är stationer 
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Det är elva kommuner, näringsliv, tre regioner och 
��
��������������������	
��������

����	�����
��
����
����3�����&��������
�����������
���������
���
����-
er och 13 nya stationer ska ge en bättre utveckling 
för arbetsmarknaden och för ett attraktivare boende. 

På ett aktivt sätt har näringslivet stött Pågatåg Nor-
dost. Både enskilda större företag och mindre lokala 
näringslivsföreningar har stöttat. Näringsliv och 
kommuner i nordöstra Skåne, Södra Kronoberg och 
västra Blekinge har gemensamt insett vikten av ett 
utvecklat samspel, baserat på fortsatt utbyggnad av 
�����
�����$�����'�@��QTT�'����P

��
��������'������������������������
�����������
�
regionaltågstationerna, använder sig av olika alter-
nativ var stationen ska lokaliseras i orten. De olika 
alternativen beskrivs översiktligt genom effekter och 
konsekvenser som sedan jämförs och används för att  
avgöra var den nya stationen ska lokaliseras. 
;��������
�������
��
�����������
������������

markanvändningen, naturmiljön, kulturmiljön, 
�������������'������������
����'���������3���
�����-
effekter, mark och vatten, buller, luftföroreningar, 
elektromagnetiska fält, säkerhet och kostnader. 
$��
���������QTYY'�����P

Enligt Göran Svärd, som är konsult med bakgrund 
�����������
�������C�����
���
�'��
�������
���
����
på Pågatågnordost med hos Banverket år 2009 i 
deras lämnade förslag till satsningar till Regeringen. 
Där emot i mars 2010 fanns förslagen med. Detta 
���
�����
������������
�����
���
���������������
��
�
aktörer bakom. Genom starkt lokalt intresse från 
kommun och näringsliv utformas en hållbar idé med 
bred samverkan från olika intressenter och många 
kommuner som gör det möjligt med Pågatåg nord-
ost. Det hade varit svårt att införa endast en station, 
��������
�������	�����	���
�
�#��
���
�������
blir det bättre förutsättningar. Svärd tror även att 
kommunerna måste visa att de vill utveckla de små 
orterna. Orter som till exempel Hästveda som har en 
befolkning på 1600 personer. 

Pågatågnordost har haft ett stark politiskt stöd och 
sällan något ifrågasättande. Region Skåne har stort 
��#��
�����������������	�����������������������
���
uppsving ur ett regionalt perspektiv.9

9 Samtal med Göran Svärd, 2011-04-07
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Bild 4: Exempel tabell kriterier Malmö-falsterbonäset 
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Pågatågens kriterier för nya 
satsningar
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Nedan är en kort presentation av kriterierna för På-
gatågssatsningarna:

B��#���!������E,���������#���$�G
Är en kvalitativ bedömning av vad sträckningen kan 
ge för möjligheter till orts- och stadsutveckling. Eta-
blering av företag och bostäder eller vidareutveck-
�����
�������������������^�
���������������������-
garna spelar in i bedömningen, till exempel antalet 
nya boende och arbetsplatser. 

������$$������E0�����$�G
Är en bedömning utifrån lokal luftkvalitet och 
global klimatpåverkan. 
Att uppfylla miljökvalitetsnormer för kvävedioxid- 
utsläpp och rese- och energianvändning.

'����#���$$�����
Minskat behov av vägutbyggnader för att lösa träng-
selsituationer på bilvägar, bättre utrymme i städerna 
och ge förutsättningar för god stadsutveckling.

:�����������!������E0����#��'�����D�G
En bedömning utifrån hur ett projekt knyter ihop 
olika delar och bidrar till regional balans och till mer 
välfungerande och bredare arbetsmarknadsregioner. 

(�#�#���$���#����������7������	�!����
Bedömning utifrån bankapaciteten och möjligheten 
att med rimliga intrång och kostnader genomföra 
satsningen. Med hänsyn till eventuella behov av 
rivning och andra större intrång i spårsträckningen.

(������#�������
Marginalkostnadsträckningen, det vill säga tillkom-
mande intäkter dividerat med tillkommande kost-
nader. Där drifts- och fasta investeringskostnader 
������$�������
����'�QTT����+�P�
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Attraktiva stationer
'��-����������������������#�		���������
���$����������������#	��������������������
���-�����:�#�����������������		�����Koll 
framåt��#�����������������������������#�
	�������$���������������-���#��
��#�������
���!������

I denna rapport redovisas att bytespunkter, dvs. 
stationer, kan verka som mötesplatser och som en 
���
�������������������������
�����	�
�����������
inom många områden kan utvecklas tillsammans för 
att skapa en levande och attraktiv miljö. Behovet av 

����������
������������
�������	�������������������
är stort för att samarbetet mellan aktörer kring sta-
���������
���������
�����������
���������$��
�����-
ket, 2007 s 2)

Grundläggande krav på tillgänglighet och säkerhet/
trygghet ställs på alla landets stationer men kan se 
olika ut beroende på ortens ambitioner och antalet 
resande. Det gäller oavsett om det är arbetspendling, 
tjänste- eller fritidsresor etc. Stationsanläggningar-
na är en del i resan, en plats för väntan och byten 
���
������
���
����
����������
�������
�������������
$��
��������'�QTT������'�WP�

��
������������������������
������������������
idag en viktig plats i staden. Den, och dess omgiv-

ning, är en plats som kan utvecklas för kommersiella 
som offentliga verksamheter. En transportknutpunkt 
som ger en orts invånare möjlighet till utvidgad 
arbetsmarknad, utbildning och samhällsservice. Men 
den attraherar även nya etableringar, som en motor 
i stadstillväxten som tillför möjligheter för en ort. 
För en stationsutveckling är kommunens medver-
�
����	�
���
�����������$��
��������'�QTT������YYP
Författaren till artikeln ����	��������	�����	��������
�����
�����Eva Elisasson, tror att förutsättningarna 
för att förtäta mindre orter med kontor och bostäder 
i stationsnära områden är små. Däremot kan det vara 
en  konkurrensfördel att erbjuda attraktivt boende 
nära en station.1

Stationers utveckling är betydelsefull eftersom den 
�������
�������������
�����
������	�������������
���������������
������<���������������������	�����
-
tionen uppfattas av resenären. Det behövs en insikt i 
resenärers behov och attityder som gör att stationen 
kan utformas på ett resenärsanpassat sätt, vilket även 
�����
������
��������
����������������
����$��
�����-
ket, 2007. s. 8).

`���������
�������������
�����
���'��������������-
ligt rapporten �
���������� är det viktigt att åtgärder 
görs för att nå så många resenärer som möjligt. I 
många regioner ökar resandet till de större städerna

1 Samtal med Eva Eliasson, 2011-04-12

 och främst utgörs de av arbetspendlare. Det visar 
att tågpendling är en förutsättning för att överhuvud-
taget kunna arbetspendla längre sträckor.

Halmstad kommun tillhör en av 24 lokala arbets-
marknader som ses som strategiska områden. De 

������
�
�������{���������������
����
�����������
utvecklingsplaner. Dessa områden pekas även ut av 
��
�����������������������
��������
��
���
��������
�
���������. Genom att säkerställa kvalitetsnivåer 
på bytespunkter inom dessa områden bedöms det 
kunna få stor effekt på överföringen av arbetspen-
ling till tillväxtregionernas centrum från bil till tåg 
$��
��������'�QTT������Y�P�

Bild 5: Karta över södra 
Sverige med strategiska 
områden, tillväxtregioner.
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Stationsnära lägen
Stationsnära lägen - vägledning för hållbar 
planering i stationsorter�E5616G��������#�����
���#	�����������+��##�����#�����8�
���
�����8�
�����-�����'��-���������!��:������
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�����������������
�������������#�!�����	��#	�����������������
�������!��#��������

Stationsnära lägen har en potential att kunna utveck-
las. Marken runt stationen kan utnyttjas bättre och 
genom cykelavstånd minskar koldioxidutsläppen. 
Förutsättning för en utvidgad arbets- och kulturell 

���
����
�
����	��������������
����������
��
utnyttjas maximalt. Dessa argument kommer från 
rapporten Stationsnära lägen (Länsstyrelsen i Skåne 
et al. 2010, s 3).

Största kvaliteten med stationsorter är möjligheten 

�������
����3
�
�����
�������������&����������������
�
skillnader i antalet resande mellan stationsorter trots 

������������������������	�������	����
����
��������
�������

��=��������������������
����#��
��@����
att studera kartbilder ser man att stora skillnader 
i stadsstruktur och tillgänglighet är avgörande för 

antalet på- och avstigande. Att göra analyser över 
orters stadsstrukturer och tillgänglighet är ett bra sätt 
att hitta brister i stadsstrukturen.  Då kommer man 
fram till vad som är eftersatt och bör arbetas med 
i planarbetet (Länsstyrelsen i Skåne et al. 2010, ss 
2-4).

När man gör en stationsnära läge-modell så är det ett 
antal kriterier som ska uppfyllas för att det ska vara 
relevant att analysera ett projekt efter denna 
modell. Det som kan uppfattas som ett bra stations 
nära byggande kan krocka med kraven på riskhän-
syn, t.ex  antas stationsnära byggnader kunna bli 
exploaterat för buller. Det handlar om värderingar 
där alla aspekter inte kan ge ett konkret svar i form 
av en siffra eller ett värde i pengar.

Man letar förutsättningar för att skapa effekter med 
samhällsekonomiska betydelse. Exploatering in-
nebär ofta effekter och konsekvenser som både kan 
värderas positivt och negativt. I Skåne är jordburks-
marken en viktig resurs som en av de bästa åker-
markerna i världen. Exempelvis Landskronas station 
omges till hälften av klass 8-10 jordbruksmark. 
Förtätning i allmänhet innebär dock att det ges möj-
lighet att bättre utnyttja tätortsmark som annars inte 
har något värde eller fyller någon funktion. I Skåne 
är 80% av den stationsnära marken, inom 1 km från 
Skånes tågstationer, obebyggd. Det betyder inte att 

Bild 6: Utdrag ur rapporten 
Stationsnära lägen över 
Landskrona 
järnvägsstation

Det röda symboliserar 
byggnader inom 1 km och det gula 
högklassig jordbruksmark klass 8-10.
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den marken inte fyller någon funktion eller inte har 
ett värde, men en del av den kan kanske bidra till 
större nytta för samhället om den bebyggs. �����
-
��������� (2010) rapporten hävdar att Skånes 
����������������������
���������
�����������������
�
��
���������
���
������������
��

Vid exploatering av stationsnära mark bör marken 
som ska exploateras värderas mot värdet av den 
mark som inte ska exploateras. Till exempel bevar-
ande av åkermark och biologisk mångfald. 

!�����	��	���������������������������
��������
���
�����������������
�����������
�����	�#������������
ger mindre bilresor som minskar energiåtgången per 
resa (Länsstyrelsen i Skåne et al. 2010, s 24).
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Trygghet

'�����������������	��!����������������
�#	������	������������&���#���������������
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Vid all planering görs prioriteringar och avvägningar 
������������
�
���
���!=��'���
����������
���
�-
tiv stad, föreslår att de som är mest sårbara av bru-
karna prioriteras och att åtgärder görs där faror och 
brister kan ge störst skadeverkningar. Planerare bör 
sträva efter att skapa överblickbarhet och synbarhet. 
Till exempel göra gångtunnlar ljusa, raka och breda. 
Buskage och andra skymmande dolda skrymslen 
bör tas bort. Gång och cykelvägar bör lokaliseras till 
��
����������������������
�����������
��������
�����
för att inte upplevas ödsligt (Hydén, C. 2008, ss 80-
81).

Faktorer som påverkar tryggheten är exempelvis:
�� om platser och stråk är befolkade
�� 
�����
����
���
�
��������
������������	�#���
människor
�� valfrihet - kan jag själv välja var jag vill 
bosätta mig så ökar i allmänhet känslan av trygghet
�� �����
�������	�������
���#��
���'����{��
trygghetsvandringar (Länsstyrelsen i Skåne et al. 
2010, s 24).

Tillgänglighet
'������������������#�#�#��������-�������
����#������������������������������������
���##���������#�#���������
���������
����-�����
E:�#�������4�������5662��#��1F?G�

�����������	���������������{������������	����������
olika tillgänglighetsmått som  kan beskrivas olika 
utifrån olika synsätt:

������������������ fokuserar på markanvändningen 
och innebär avståndsmått, avståndet mellan en start-
punkt till olika målpunkter. Ju kortare avstånd desto 
högre tillgänglighet. 

Det ���������	����������uppskattar tillgängli-
gheten genom att mäta antalet målpunkter som nås 
inom ett visst område.

���������
�������innebär hur stor dragnings-
kraft en målpunkt har för sin omgivning, ju större 
målpunkt desto större dragningskraft. 

De ���
	�������������, baseras på teorier om in-
dividers nyttomaximering. Individer försöker alltid 
att maximera sin nytta genom att väga målpunkter-
nas attraktivitet med resmotstånd för att ta sig till 
målpunkten.

 ����������������������� fokuserar på den tillgäng-
���	�����������������������������������
���	��'�
rörlighet och ekonomiska och tidsmässiga resurser, 
upplever. Med individuell tillgänglighet bedöms till-
gängligheten till en viss aktivitet utifrån en individ  
istället för att anta att alla individer i ett visst område 
har samma förutsättningar för tillgänglighet (Folkes-
son, C. 2002 ss 11-13).
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Bild 7: Halmstads bebyggelsestruktur går ut-
med stora kommunikationsstråk som strålar 
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kommun, 2000. s. 120).
Omprioriteringar ska ske av planeringsinsatser och 
ekonomiska resurser till förmån för bland annat 
�����������
������}�
����
������
����
��������
���
restider, ökad framkomlighet, turtäthet och bättre 
information, ökad trygghet/säkerhet, ändrad taxe-
sättning (prissättning), förbättrat linjenät och ett 
samlat resecentrum (Halmstad kommun, 2000. s. 
121).
 
Bebyggelsestrukturen i Halmstad kommun sträcker 
sig utmed de stora kommunikationsstråken som 
strålar ut från staden. Denna struktur kan liknas med 
���	
�������������
�������������������
��������	�
bör behållas och utvecklas enligt översiktsplanen på 
grund av att den ger de bästa möjligheterna till en 
��
������������
��������3�����$"
���
������'�
2000. s. 80).

Målsättningen för kommunen är att bibehålla folk-
mängden i alla tätorter, så kallad nolltillväxt, vilket 
för Getinge motsvarar en utbyggnad om ca 10-12 
lägenheter per år. Getinges höga servicenivå gör det 
önskvärt att utbyggande av bostäder och verksam-
heter görs i en jämn nivå. Halmstad kommun vill 
������������	���
���	��������
�������������
��������
�����
������`�
���
�������
�
���	����
�
����������
bör utredas enligt kommunen (Halmstad kommun 
2002, s. 1-5).

Översiktsplanen visar på en allmän inriktning för 
��
���������������������
�����
�������
�
��
��
��
bättre till bebyggelse, funktion, människor och till 
miljön. 
&���	�����������������	��	����������	������
������
miljökonsekvenser skall planeringen sträva efter 

�����
������������
�������	��������
������
�������
staden. Västkustbanan nämns speciellt för att vara 
���3��������������������������������	���������
���
och som även förväntas öka i betydelse (Halmstad 

?��/+,�*:%��8�
(":;'8<''�%��,:

Vad säger Halmstads 
översiktsplan?

Halmstads översiktsplan från år 2000 har som ut-
��������������������
����
���������
�����
���
��
��
”satsa på miljön” och att ”utnyttja sitt läge och sina 
goda kommunikationsförutsättningar”. Halmstad 
�����������
��
��������������
������
��������
och ge hög prioritet till planeringen av kollektiv- 
��
���
}����������
�����
�����������
��������
��
���#���
kvinnor i dagssituationen väljer att åka kollektivt, 
vilket gör att kvinnor är mer beroende av en väl 
������
���������������
����<���
���������
���������
jämställdhetsperspektivet måste vägas in i planerin-
gen. 

Ett problem som översiktsplanen (ÖP) tar upp är 
�����
������������{������
�����������������#�������
människorna, miljön och de kulturella värdena. 
Samlade planeringsinsatser ska kunna lösa dessa 
���#�����'��3������
�������
��������{����	���	���
�
goda kommunikationer samtidigt som stadsmiljön 
förbättras (Halmstad kommun, 2000. s. 119)
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Del ur översiktsplan från år 20001 
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Bild 9: Sträckade 
stora område är tänkt 
nytt industiområde 
samt mindre sträck-
ade är tänkt område 
för bostäder, förtät-
ning nära centrum.
(Halmstad kommun 
�%�%
��
�(

Eskilstorp

Hörsås

Fabriksleden

Västkustbanan

Väg E6

Delöversikt Getinge tätort 

I den delöversikt över Getinge som Halmstad 
kommun tagit fram över tätorter i samband med 
översiktsplanen från 2000, presenteras planförslag 
för bostäder inom bland annat Hörsås, som är ett 
bostadsområde i nordvästra Getinge. Därefter är 
även Eskilstorp aktuellt för utbyggnad av samhället. 
Dessa båda områden kommer att kräva utredningar 
beträffande miljöstörningar på grund av pågående 
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motorväg. Ny handel och service bör lokaliseras i 
centrum   enligt delöversikten (Halmstad kommun 
2001, s. 4).

.

Pågående planer 

Detaljplaner görs i år för Getinge-Brogård 1:80, 2:5 
���#��
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detaljplanen syftar till att pröva ny bostads- och in-
dustribebyggelse inom Getinge gamla stations- och 
industriområde. De centrala delarna är 4 ha stort och 
är avsett för bostäder, service och grupp-boenden. 
Delen utmed Fabriksleden är på cirka 23 ha och re-
serveras för industribebyggelse som kan komma att 
innehålla lättare tillverkning, lager och kontor.
(Halmstad kommun 2010 s. 3)
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Bild 10: Halmstad rese-
centrum 
(Abako arkitektkontor 
Göteborg, 2010.
http://www.halmstad.se/
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Prioriteringar i 
infrastrukturen
Halmstad kommun är i färd med att etablera ett rese-
centrum där regionalbuss, lokalbuss och tåg har en 
samordnad terminal. Det är ett omfattande projekt 
som kommer att vara en effektiv bytespunkt och 
underlätta kollektivt resande både regionalt och 
lokalt. Halmstad kommun tror att resecentrumet 
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och öka attraktionskraften för Halmstad, både som 
stad och kommun. I planeringen av resecentrumet 
har trygghet och tillgänglighetsaspekter haft hög 
prioritet. En etappvis utbyggnad sker av Halm-
stad resecentrum med broar, bangårdsombyggnad, 
eventuell tunnel, parkeringshus, busshållsplatser och 
resecentrum-byggnad.1 

I en ny infrastrukturplan för åren 2010-2021 från 
!������"
��
����������������������������������
��
ut utbyggnaden av Västkustbanan genom Varberg 
som den absolut viktigaste satsningen för Halland. 
Det gäller dubbelspårutbyggnaden som är en viktig 
del för Västkustbanan. 

�
 ���@C==EEE����+�������=	���	�	���=���|����@	�-
jekt/resecentrum.1222.html (2011-05-02)
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gen uppdaterat, göra så att den regionala kollek-
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att agera effektivt genom en ännu tydligare befogen-
het.
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stationer kommer att tas upp. För Region Halland är 
en ny station utmed Västkustbanan en komplicerad 
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 arbetar med infrastrukturen i regionen, eftersom det 
rör sig om stora investeringar och under en lång pe-
riod. Det gäller att förstå uppbyggnaden, sårbarheten 
i tågsystemet, vad som är relevant, men även vad 
det innebär för de olika Halländska kommunerna. 
Till exempel har inte en ny station i Åsa gillats av 
Falkenbergs kommun.2

Kanske kan de tåg som går mellan Halmstad och 
Göteborg, de tåg som kommer att stanna i Åsa, även 
stanna i Getinge?3 

�
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�%��&%�&%�
3 Samtal med Catarina Nyberg, Kungsbacka 
kommun. 2011-04-07
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Jordbruksmark
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������%����������
	���	����������������������������
����
������##�#�D�	
���������������#�����#���
+��#�����#���������$����$���������������#����
�������#�������E)���#���#�������5616�
#��2G�

Gradering av åkermarken sker utefter ett produk-
tionsperspektiv. All åkermark tilldelas ett värde 
från 1 till 10 där 10 avser marken med den högsta 
produktionskapaciteten.

Enligt miljöbalken är jordbruk av nationell be-
tydelse (Miljöbalken 3 kap. 4§). Brukningsvärd 
jordbruksmark får enbart tas i anspråk för be-
byggelse eller anläggningar om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och då det 
inte kan tillgodoses på annan mark ur en allmän 
synvinkel. Jordbruksmark har idag inte status av 
riksintresse, vilket innebär att planeringsansvaret 
för hushållande av jordbruksmark ligger hos kom-
munerna. Ingen central myndighet bevakar vilken 
jordbruksmark som skyddas från exploatering.
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riksdagen där behovet av att hushålla med åkermark 
framhålls. I till exempel !��������
�����������", 
står det skrivet att ”...jordbruksmarkens värde för 

biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall 
skyddas...” samt ur miljökvalitetsmålet för God 
bebyggd miljö; ”byggnader och anläggningar skall 
lokaliseras... så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser främjas”.
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hushållandet av marken ska se ut. Halland har, till 
skillnad från andra län, ett regionalt delmål till !���
�����
�����������" som säger att en strategi ska tas 
fram för skydd mot exploatering av god jordbruks-
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K. 2006, s 8)
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Skyddsavstånd bör tillämpas, men en viss markan-
vändning anses vara tillämpbar inom riskområdet. 
Ett avstånd om minst 30 meter fritt från väg med 
farligt gods är eftersträvansvärt för att reducera 
samhällsrisken i form av olyckor. Här är markan-
�����������������������
�������'���
��'�������'�
friluftsområde och tekniska anläggningar. 

Även på områden efter det bebyggelsefria området 
bör markanvändningen begränsas. Området, 30-70 
meter från transportleden, bör utformas så att få per-
soner uppehåller sig i området och där personerna 
alltid är i vaket tillstånd. Exempel på markanvänd-
ningen kan vara handel, industri, bilservice, lager, 
tekniska anläggningar och parkering (Länsstyrelsen 
i Skånelän 2007, ss. 83-84).

Vy över Fabriksleden och åkerholme som är i detaljplaneskede 
till ny industrimark.
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Nya regionaltåg stopp
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I en utredning som Kungsbacka kommun och Halland-
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kan öka farten mellan Varberg och Kungsbacka och 
på så vis stanna till i Åsa, utan att tidtabellen behöver 
ändras eller att restiden ändras för övriga resenärer 
(Kungsbacka kommun, 2011)

I tio år har Kungsbacka kommun haft önskemål om 
att få en station i södra delarna av kommunen. Det är 
främst två anledningar till varför Åsa får en tågsta-
tion. Till att börja med är Åsa en ort som haft stor 
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�
6000 personer med omland och av dessa är det många 
som arbetar i Göteborg, (ca 1000-1500 personer). 
Järnvägsspåret ligger idag en kilometer utanför Åsa 
samhälle och kommunen räknar med att ett nytt urbant 
område kommer att växa fram runt stationen med nya 
verksamheter och bostäder. 
Enligt Catarina Nyberg, projektledare för den nya 
stationen är det viktigt att kommunerna visar vad de 
vill, att en station behövs för att kunna utveckla och 
expandera. Den enda kommun som varit negativ till 
införandet av ny station har varit Falkenbergs kommun. 
De har varit oroliga för restidsförändingen, att restiden 
blir längre för deras invånare till och från Göteborg.10

10 Samtal med Catarina Nyberg, Kungsbacka kom-
mun. 2011-04-07
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Västkustbanan från 2007, (Lundberg, S. s 8) jämförs 
och studeras ett par nya tänkbara stationer utmed 
Västkutbanan. Utredningen studerar nya stationer i 
Åsa, Frillesås, Väröbacka och Getinge. För Getinges 
del görs ingen närmare utredning. Det står skrivet 
att Getinge, mellan Falkenberg och Halmstad kan 
bli intressant för tågpendling. Därav är förslag till 
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andra tänkbara nya stationsorterna. Bland annat är 
restider uträknade. Från Getinge ska det ta drygt 1 
h och 15 minuter till Göteborg samt 10 minuter till 
Halmstad ( Lundberg, S. 2007, s 8). Det är enligt 
ett utredningsdirektiv meningen att även Getinge 
ska ingå i utredningsrapporten, men i samråd med 
Halmstad kommun har projektgruppen som lig-
ger bakom rapporten gjort bedömningen att inte 
gå vidare i Getinges fall. Att projektera en station 
i Getinge får ske vid ett senare tillfälle,  (Halland-
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Kriterier för en ny station
I och med en stations uppförande innebär det 
att många aspekter och egenskaper jämförs och 
värderas för att uppnå bästa möjliga resultat av en 
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 beaktas markanvändningen, naturmiljön, kultur-
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barriäreffekter, mark och vatten, buller, luftföro-   

reningar, elektromagnetiska fält, säkerhet och kost-
nader. Dessa aspekter redovisas och kategoriseras 
för att sedan kunna avgöra om en station ska kunna 
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inom en radie på 10 km11��"
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tar även på järnvägskapaciteten som styr vilka tåg 
som ska kunna stanna utan att de bromsar upp för 
snabbgående person- och godståg.
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nya tågstopp i Västsverige. De framhåller att frågan 
om tågstopp är komplex och “en entydig policy för 
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Detta förslag till policy fastställdes samma år av 
;�����
�����������������
�������
����������
����	�
riktlinje för beslut om öppnande av nya station-
er.12�;�����
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�
resbehovet (nationellt, regionalt och lokalt), tätheten 
mellan stationer samt ambitioner om önskad genom-
snittshastighet i olika resesammanhang.

11 Mail respondens från Bruno Andersson, 2011-04-04 
12 Mail respondens från Jan Efraimsson, 2011-05-04
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utbyggd handel med bland annat livsmedelsbutik, 
kiosker, banker och post, bensinstationer, motell och 
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pel biograf, tandläkare och apotek. I den allmänna 
servicen ingår förskola och 0-9 skola (där elever i 
årskurs 6-9 även kommer från Haverdal, Harplinge, 
Steninge och Kvibille). Fritidshem, bibliotek, ålder-
domshem, gruppboende och servicehus, vårdcentral 
och folktandvård, brandkår samt polis med mera 
ingår också i den allmänna servicen. Getinge har 
fritids- och idrottsanläggningar av olika slag, såsom 
till exempel bowling, utomhusbad, idrottsplats, ten-
nis, och fotboll.

������#�����!��#�##��#�������
Getinge är ett industrisamhälle med väl fungerande 
eget näringsliv. Industrierna är i olika storlekar. Från 
enmansföretag till det globala företaget GETINGE 
gruppen AB, som har 540 anställda i Getinge och 11 
000 medarbetare runt om i världen (Halmstad kom-
mun 2002 ss. 1-5).

4��������	�����
Gällande plan i Getinge är Halmstads översiktsplan 
2000. Samt en delöversiktsplan över Halmstads 
tätorter från 2001.
Halmstad kommun arbetar med en ny översiktsplan 
som kommer att vara klar 2013.

Nya industritomter planeras utmed Fabriksleden i 
väster och i skrivande stund är planerna under pro-
gramsamråd (Halmstad kommun 2010 s 3).

:��#�����##���!��#�����#����
Suseåns dalgång är av riksintresse för naturvård och 
Suseån har ett strandskydd på 100 meter. Ån har ett 
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Europavägen E6/E20 och Västkustbanan är också av 
riksintresse som kommunikationsleder enligt miljö-
balken 3 kap 8 paragrafen.

'��-���!�����-������
Den övergripande infrastrukturen för kommunika-
tion utgörs av Fabriksleden/Brovägen och Ekebergs-
vägen.

Bankbyggnaden 
i Getinge

Getinge Group 
AB samt mack i 
Getinge
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Getinge
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Getinge är en del av Halmstads kommun och hade 
år 2000 1843 invånare, fem år senare var invånaran-
talet 1885. Halmstad kommun har nästan 92000 
invånare och är tillsammans med Kungsbacka den 
kommun som växer mest i Halland.

0�������#�
Getinge är en gammal medeltida kyrkby mitt i ett 
agrart omland. När järnvägen och industrialismen 
kom i slutet på 1800-talet, blev Getinge ett stations- 
och industrisamhälle. Bebyggelsen i Getinge är 
blandad. Det är främst småhus, villor, men även en 
hel del lägenheter. Under de senaste 20 åren har ca 
160 nya lägenheter färdigställts. Bostadsbebyggels-
en är i 1-2,5 våningar varav ca 70 procent består av 
småhus. Ortens affärscentrum ligger intill den gamla 
stationsbyggnaden. 

8����!���!��$�����
Getinge är ett så kallat kommundelscentra i Halm-
stad kommun. Det innebär att orten har en allsidig 
service utöver grundservice. Ett huvudcentrum i ett 
serviceområde där även andra byar ingår (Halmstad 
Översiktsplan s.104-105). Samhället har en väl 
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Centrum är Storgatan och Stationsgatan.
Det övergripande gång- och cykelvägnätet i Getinge 
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Falkenberg och Halmstad utmed den gamla E6:an. 
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med 4 extra turer på fredagskvällar, 12 dubbelturer 
lördagar samt 7 dubbelturer på söndagar. Busslinjer-
na 330/350 passerar Getinge med 11 dubbla avgån-
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�
kollektivt med tåg i Getinge.

+���#��	��#���������
Getinge ligger i Suseåns dalgång och är av slättland-
skap förutom mindre höjdskillnader. På båda sidorna 
av dalgången reser sig skogsklädda höjdsträcknin-
gar. 

������#�#��
Jord- och skogsbruksmark är näringar av nationellt 
intresse som har stor betydelse för en konkurrens-
kraftig och attraktiv landsbygd. Getinge är omrin-
gad av åkermark och höjdryggarna i väst och öst är 
skogsklädda.
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Järnvägen, Västkustbanan, som passerar väster om 
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��
luftförorenade avgaser är låga på lokal och regional 
nivå.
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väg E6 som är en så kallad nationell stamväg, hu-

vudväg för långväga lastbilar och långväga person-
transport. Miljöbelastningar som uppkommer från 
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�����������	��������������-
gar (Halmstad kommun, s 1-5).
I samband med motorvägsbyggande E6/E20 anlades 
våtmarker med direkt koppling till Skintebäcken 
som rinner på västra sidan om Fabriksleden. Vid 
höga vattennivåer i bäcken kan vattnet rinna över till 
våtmarkerna. Eventuell byggnation kan omfattas av 
strandskydd (Halmstad kommun 2010, s 6).

+��������
Längs med samhället i väster leder en 130 kV elled-
ning som korsar Västkustbanan.

B��������������������
Slöinge samhälle ligger 5 km norr om Getinge och 
liknar Getinge till historia och bebyggelseuppbygg-
nad men är något mindre i befolkningsantal. Här bor 
det 944 personer och är en av tätorterna i Falken-
bergs kommun som ökar.13������@�������������������
del industrier i Slöinge. Större delen av invånarna 
jobbar inom Slöinge men största pendlingsort är 
Halmstad kommun (Falkenbergs kommun 2011, s 
30)
Från Getinge till Harplinge, Steninge och Kvibille 
samhällen är det ca 7 km. Harplinge har ett invånar-
antal på ca 1400 och Steninge och Kvibille har  ca 
800 invånare vardera (SCB, 2011-04-15).

13 Samtal med Pernilla Jacobsson, Falkenbergs 
kommun, 2011-04-07.

Elleding väster om Getinge utemd järnvägsspår. I höjd med 
Hörsås. Bild tagen i nordligriktning.
Här skär järnvägen genom jord och skogslandskap.
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alternativ. Ett jämförelsealternativ som presenteas på 
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2, Hörsås stationsområde, sidan 30 och alternativ 3, 
station söder om Getinge på sida 31. 

Pågatågen har två olika analysscheman för att 
kategorisera och redovisa olika egenskaper hos 
platser. På det ena analysschemat, sida 27, beyser 
jag de tre olika alternativen för en station i Getinge 
���������
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�
i samband med Pågatågnordost.

Kategoriseringarna, kriterierna, säger ingenting om 
deras inbördes förhållanden till varandra i ett 
orsakssammanhang. En avvägning måste istället 
göras för att avgöra vilket alternativ som lämpar sig 
bäst. (Bjereld, U. et al. 2009, s 76)

På denna sida följer  det andra analysschemat där 
Getinge stations värden bedöms.

STRÄCKA/STATION RESANDEUNDERLAG FÖRETAGSEKONOMI STADSUTVECKLING FYSISKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR

MILJÖEFFEKTER TRÄNGSEL REGIONAL 
UTVECKLING

Getinge järnvägsstation 0 - ++ - ++ + ++

Enligt Pågatågens och #�����"������� bedömnings- 
tabell, se sidan 14, skulle Getinge stations tabell 
kunna se ut som nedan.

Denna tabell visar en kvalitativ bedömning av vad 
en station kan ge genom att bedömma kriterier som 
är framtagna för att tillsammans ge en god bild av
nyttan och genomförbarheten av en ny station. 

Kriterierna sammanställs med en femgradig skala 
som går från två minus till två plus.

Getinges $������������ värderas med en “0:a” 
då samhället Getinges invånarantal inte ökar eller är 
stort. 

%&��������

���kolumnen är ej värderad, efter-
som marginalkostnadsträckningen, tillkommande 
intäkter dividerat med tillkommande kostnader, 
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av företagen via järnvägsstickspår blir det ett + och 
företagsekonomiskt positivt.

���������'������bedöms bli god i möjligheten till 
ortsutveckling. Etablering av företag och bostäder 
���������
�������������
������������������

De ���������&�������������kräver närmare grans-
kning eftersom spårkapaciteten bedöms i dagsläget  
vara hårt belastad när tågen närmar sig de större 
�������
���	�#����������������
�����

������

(��)&����������bedöms bli goda ur lokal luftkvalitet 
och global klimatpåverkan. 

*����������������innebär minskat behov av väg-
utbyggnader och av att lösa trängselsituationer på 
bilvägarna. Genom att pendlare från Getinge till 
Halmstad samt från södra delarna av Falkenbergs 
kommun, Slöinge och Asige, tar tåget istället för 
bilen minskar trängseln på infartsvägarna in till 
Halmstad stad. 

Den�����
��������'������blir god då Getinges 
invånare får möjlighet att kunna tågpendla och 
����
�����
�����������
���
�
������������
�������
som företagen i Getinge får möjlighet att rekrytera 
personal från ett större omland. 
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16
 $	�����	���
�%��z
�
"�

Jämförelsealternativ 1 Alternativ 2 Hörsås Alternativ 3 Söder 

Markanvändning 

Narurmiljö

Kulturmiljö

Friluftsliv

Kollektivtrafik

Boendemiljö/Barriäreffekter

Mark och vatten

Buller

Luftföroreningar

Säkerhet

Inga förändringar i pågående 
markanvändning

Detaljplaneändring krävs Samma som för alternativ 2

Inga kända naturmiljöintressen 
berörs

Våtmarker i anslutning till Skintebäcken 
berörs

Samma som för alternativ 1

Inga kända kulturmiljöintressen 
berörs

Samma som alternativ 1 Samma som för alternativ 1

Inga kända riksintressen för det 
rörliga friluftlivet berörs

Väg av betydelse för rekreation berörs Samma som för alternativ 1

Nuvarande busstrafik behålls. 
Inga tågförbindelser i Getinge

Nuvarande busstrafik behålls då bussar 
passerar Getinge och andra orter mellan 
Falkenberg och Halmstad, busslinje 351, 
samt busslinje 350/330 som tillgodoser 
Getinge med omnejd. Kollektivtrafiken 
utökas med tågtrafikförbindelsestopp för 
mer långväga resenärer

Samma som för alternativ 2

Befintlig järnväg och motorväg 
utgör idag barriärer i väster 

Samma som alternativ 1 Samma som för alternativ 1

Ingen påverkan Våtmark i samband med Skintebäcken 
mellan Fabriksleden och alternativ 1 berörs 
då ny väg kan komma behövas för att 
angöra stationen

Mycket jordbruksmark berörs för 
ett stationsnära läge

Oförändrad bullernivå från järn- 
och motorväg. Möjlig ökning av 
buller från motorväg då bilismen 
förväntas öka

Ökad trafik i Hörsås bostadsområde för att 
angöra stationsområde. Oförändrad 
bullernivå från järn- och motorväg

Ökad trafik för att angöra station . 
Oförändrad bullernivå från järn- 
och motorväg

Luftföroreningar bedöms öka med 
ökad bilism

Luftföroreningar bör rimligen minska med 
förflyttning av trafik från väg till järnväg

Samma som för alternativ 2

Oförändrad trafiksäkerhet Beräknad ökad trafiksäkerhet genom 
förflyttning av trafik från väg till järnväg. 
Ökad trafik i bostadsområde kan påverka 
säkerheten

Samma som för alternativ 2
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För att en ny järnvägsstaion ska skapas krävs att det 
�������������������
���>��
����
���'����
������

Getinge befolkning uppgick till 1885 personer år 
2005. Invånarantalet har varit den samma i stort sett 
i 20 år. Däremot i samhället Slöinge, 5 km norr om 
Getinge i Falkenbergs kommun, ökar invånar-
antalet markant men är ändå bara hälften så stort 
som Getinge. I Slöinge samhälle pendlar många till 
Halmstad kommun.

Inom en radie av 5 km inryms, förutom Slöinge 
tätort, även Steninge och Rävinge kyrkbyar samt 
ett antal gårdar. En uppskattning är att det bor 3000 
personer inom 5 km från en tänkbar station. 
"
��
�����
�����������������
��������
�
��
����
bör uppgå till 5000 invånare inom en radie av 10 km 
klarar Getinge med omnejd av.

Tågresenärer har möjlighet att ta buss till järn-
������
��������
����������
������
��
��WY���	�
330 går båda i dagsläget genom centrala Getinge.

1:100 000
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Alternativ 1,
Jämförelsealternativ
M��$����#�������������7�����������������
��#�����������#��������#���#�����		����
���������#����������������#��.��������#����
��$��#��������#���-��#������$���#������
#��������

��������������3��������
�����
�������
������������
�
vilken skillnad utredningsalternativens förändringar 
���'������{��������
�������'�3��������������
�
särskilda åtgärder görs alls.
Ett jämförelsealternativ görs ofta i samband med 
miljökonsekvensbeskrivningar eller olika analysme-
toder för att avgöra om något bör göras eller om ett 
projekt bör slopas. 14

Alternativ 1 innebär att ingen station i Getinge upp-
rättas. Det skulle resultera i att inga ändringar eller 
konsekvenser sker för Getinge.

14 http://www.karlshamn.se/upload/7273/Beslutsun-
derlag_2007_09_05_kap9-12.pdf

Möjligheten att pendla med tåg för Getinges be-
���������������������	��������������
���
����
�����
��
en större regional arbetsmarknad. Getinges företag 
får inte heller möjlighet att rekrytera tågpendlande 
arbetskompetens till dem. 

Nationella mål om ökat kollektivt resande med tåg 
och mindre utsläpp av fossila bränslen, som bilis-
men för med sig, skulle inte heller eftersträvas med 
alternativ 1. Det skulle inte ske några förändringar i 
invånarantalet i Getinge, som av Halmstad kommun 
idag förväntas ha en nolltillväxt, det vill säga ha en 
ökning med 10-12 lägenheter per år. 

Genom att inte upprätta en station i Getinge kan inte 
Getinge samhälle med omnejd tillgodogöra sig den 
effekt av vad ett stationssamhälle har, liknande vid 
Hjärup stationssamhälle i Skåne. 

Om en station inte byggs skulle det innebära att bil-
resor fortsätter att dominera det långväga resandet. 
Godstågtransporter skulle inte heller bli ett alternativ 
till lastbilstransporter till och från företag i Getinge.

%�$����������D��	��#������#�?�#������#������
�����������������������!��#�
���������#���
����#�����#�$�
����	�����5��4�#��	#�����
#���#��	�������

,����������5��!��?�������������!��$������-���
#�����#���	
���������#�����������		$���#��
4��������#���	
������#����������������
#�������!�����������������$���#���������
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Tänkt stations område i Hörsås, Sett från norr, på vänster 
sida om spåren.

Getinge          
   AB

JärnvägE6

Fabriksleden

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0071

Bild: 11 Laholm station. Hörsås station skulle kunna efterlikna och 
|���	+��
��+
*����+�
��������
��������
�/�
��	
��
���
����
����	

av spåren kan angöras (http://www.stationsinfo.se/station/Laholm-
q������
�%��&%'&�"(�

Alternativ 2, Hörsås station
)��#
#����������#���#���
�������#���������
������B��
����������������������������$������
��������������%������#�����#���#	���������
����������������)��#
#�����������
�����#���
����	������$������!�����������#�������
E)���#����5661��#�>G

�� Hörsås bostadsområde har förtätningsmöj-
���	����<����������
����������
���
�����������
"�������
���������������������������
����
�� 

�� Hörsås har närhet till Getinge industrier  
samt närhet till centrum som nås inom en kilometer.  

�� Ny väg söder om statioen ger möjlighet att 
angöra stationen söderifrån, från Fabriksleden. Nor-
�������������
�������������������������� 

�� Innom en radie på 600 meter från stationen 
bor det i dagsläget 170 personer vilket kan dubbleras 
genom förtätning. 

�� `������������������3���	�����"�����������
möjlighet till vidare exploatering väster om järnväg 
och E6:an på en höjdrygg. Hörsås stationsområde 
påverkar inte jordbruksmarken i någon större ut-
sträckning. 

Centrum
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Alternativ 3, söder om 
Geinge
�� Alternativ 3 ligger söder om Getinge sam-
hälle. Cirka 1400 meter från Getinge centrum. 

�� En station här är utanför samhället. Omgär-
dat av vägar och jordbruksmark.  

�� <�����������
����������	��������
�������
området. 
 
�� Närmaste byggnad är en gård väster om järn-
vägspåret. Det är den enda byggnaden som ligger 
inom 600 meter som anses vara maximala gångavs-
tåndet till en station. 

�� Villakvarteret Eskilstorp ligger inom en kil-
��������	������������
�������
�����#������������� 

�� Vägen söder om stationen leder till kusten 
��	���
����
��
�����������
�������<����������
���
kilometer till både kustbyn Steninge samt samhället 
"
���������>�"
������������������
����������
����
och Steninge är en populär turistort med bad, café, 
vandrarhem och restaurang15.  

15 http://www.steningevandrarhem.se/
http://www.regionhalland.se/sv/vara-skolor/plonninge-
gymnasiet/

%�I#��##������#���������#������������

Tänkt stations område söder om Getinge.
Motorväg E6 syns i bakgrunden. Vy mot norr. 

© Lantmäteriet Gävle 2011. 
;���������
<
�%��=%%>�(

*#���#���	
E6

Järnväg

Bild 12: Landskrona station. Stationen angörs från en sida av 
spåren med en gångbro över till det andra spåret. En station 
söder om Getinge skulle kunna utformas på liknande vis.
#
���@C==EEE����������������=�������=*�����	���q������
�%��&%'&�"( 
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Station i Getinge
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Navet för att en station ska uppstå är att förutsättni-
�
��
������������
�������
�����	����
��
��������
kommun och näringsliv. Engagemang är viktigt för 
att resurser ska gå till en station. 

<�����������
�
��������
��������
����������
�����
�����
��������������{�������
������
�������
�������
inte kan stanna för att det bromsar upp i tidtabeller 
eller att bilismen ökar. Dessa “hot” kan även vara 
politiska, som att resurser prioriterias till annat än en 
järnvägsstation. 

Effekter av en järnvägstation är bland annat olika 
miljöeffekter, attraktionskrafter eller konkurrens-
fördelar.

I texten på följande sidor vidareutvecklas tanke-
kartan kring en lokalisering av en järnvägsstation 
med förutsättningar, hot och effekter. Samt en sam-
manfattnig och slutsats av lokaliseringsalternativen 
“Hörsås station” och “station i södra Getinge”.

Se vidare av utförligare beskrivning av tankekartans stödord i fetstil på sida 33-34.
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och lokalisering i Getinge
<����������������
����������
�������������
���
��	������
�������������
��������������������
������-
���'������������
��������
�������3����&��3��������
���
����
�����������������
��'���������
	���-
struktur och livsstil innebär mycket resande. En tåg-
station kan leda till mer kollektivt resande samt att 
satsningar på infrastuktur förmodas generera tillväxt 
till en ort och region. 

<����������������
�
������#���3���������
�������
som öppnar upp för tågpendling och ett ökat rese-
underlag. Både Halmstad kommuns och Falkenberg 
kommuns översiktsplaner tar upp ämnet hållbara 
transporter. Region Halland talar om transportstrate-
�������	���
������������������3�����
��������3���-
������
������C��
��������������
�
�������
�������'�
pga det stora användandet av fossila bränslen. I dags 
läget ses också städers utbredning som ett problem 
då bebyggelsen sprider ut sig vilket ökar resandet.

Politik och samhällets strukturer sätter gränser 
och styr människors handlande i olika situationer. 
@����
��������������
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För att en station ska förverkligas är det viktigt att 
starka åsikter och engagemang ser till att det blir 
möjligt. Det krävs drivkrafter som till exempel när 
näringslivet visar  att de behöver billiga och snabba 
transporter för att vara konkurrenskraftiga. Starka 
motiv och enskildas motivation gör det möjligt att 
åstadkomma det som önskas. 

Med tanke på att Halland är en tillväxtregion och 
Halmstad är en populär ort att bosätta sig i borde 
även Getinge ha förutsättningar att växa och utveck-
las på ett hållbart sätt. En station i Getinge är inget 
Halmstad kommun har som prioriterat projekt  
i agendan. Det är andra projekt som är på gång i 
dagsläget, till exempel ett nytt resecentrum i centrala 
Halmstad vilket tar resurser som konkurrerar med en 
station i Getinge. 

Kommunens inställning till Getinge är att det är en 
“nolltillväxt tätort”, det vill säga att befolkningen  
inte ökar markant, vilket innebär att kommunen inte 
vill satsa på samhället. Det som krävs är att kom-
munen är drivkraftig och villig att satsa på en lång-
�����������������������������
����'�����������

Hot

*������������
����������������������	����������-
tering krävs det noga avvägning och en tro på att 
investeringarna är väl användna.

 I Hallands län ligger städerna som på ett pärlband 
och är inte alltför olika till storlek och avstånd. Det 
�
�����
�����konkurrens mellan orterna för att 
locka till sig till exempel invånare och 
turister. Städerna vill inte stöta sig med varandra 
då de påverkas av vad de andra städerna gör. När 
Kungsbacka planerade en station i Åsa, tyckte inte 
Falkenbergs kommun om detta. En station bromsar 
upp i tidtabellen för Falkenbergs resenärer till Göte-
borg. Varberg sa inte emot, kanske för att Varberg 
��������	
������������#��������������������-
mun. Falkenberg har ny station och ser ingen möj-
lighet att inom en snar framtid kunna få tillgång till 
ännu en pendelstation i sin kommun.

Det är en känslig fråga vart resurser och pengar 
ska läggas och vilken kommun som drar mest nytta 
av dem. För Region Halland är det en komplicerad  
och komplex fråga, de har inte samma starka ställ-
ning som Region Skåne har. Region Halland är en 
relativt ny instans medan Region Skåne har funnits 
längre och har en starkare position i de skånska 
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kommunerna.  
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också svårt att jobba med projekt som bara 
gagnar en kommun. De har ansvar att samordna 
förutsättningarna för alla Hallands kommuner. Det 
��������
�
����������
���#��
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�����������������
samtidigt, precis som Pågatågnordost projekterar 
#��
���������
��������
������� 

Halland har inte det “lokaltågstänkande” som 
binder ihop förutsättningarna, så som Pågatåget har. 
<����������
�������
������	�������������������
�����
och Pågatågen uttrycker en vilja och planerar en 
förändring. Halland har inte heller samma pendlar-
kultur som Skåne har genom Pågatågen.

`���
����������
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������
���resenärer drar 
sig för att åka kollektivt. Detta styrker en centralt 
belägen station.
Trygghet och tillgänglighet är återkommande as-
������������������������
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Konkurrensen om spåren är en avgörande orsak 
�������#����������
�����
����	���#��������
���
-
sas på samma spår. Det är viktigt att de fortgående 
tågen mellan Göteborg och Malmö inte bromsas 
upp. 

*$$�����

Farligt godsleder kräver ett skyddsavstånd för att 
inte eventuella olyckor förvärras. Stationsnära lägen  
kräver därför extra riskreducerande åtgärder. Detta  
påverkar inte bara ny bebyggelse, utan bebyggelse 
som redan idag ligger i samhällen nära järn- och 
motorvägar.

Stationssamhällen tillbaka i tiden, uppkom när 
järnvägen kom till byn under järnvägens upp-     
byggnad på 1850-talet. Järnvägen hade en stor 
inpakt på industrialiseringen och socialiseringen av 
samhällena. Ibland växte helt nya samhällen fram. I 
dagens samhälle är det mycket som tyder på förtät-
ningar av stationsnära lägen. Stationsnära lägen 
har fått större dragningskraft eftersom tågresandet  
ökat mycket senaste åren. Stationerna blir centrala 
������
�������	���
������������������������-
kans val av ett miljövänligt färdsätt. De stationsnära 
lägena blir attraktiva platser för verksamheter att 
synas på. 

En station i ett samhälle innebär större utveck-
lingsmöjligheter och därmed attraktionsfördelar. 
Ett attraktivt boende i form av en friliggande villa 
med närhet till daglig service, i ett lugnt samhälle 
som Getinge, med 10 minuter resväg till en större 
stads utbud, innebär en stor konkurrensfördel för 

att attrahera invånare

Företag i samhället kan dra nytta av pendlings-
möjligheten för anställda, att på ett miljömässigt 
bra sätt komma till arbetsplatsen. Samma fördel 
som arbetarna har med arbetspendling får de boende 
när de fritidspendlar in till stans kultur- och shop-
pingutbud.

Industrier på orten får möjlighet att använda sig 
av godståg för emballage in och transport ut, av 
produkter som i dagsläget är lastbilsbundna.

En station binder ihop samhällen till en större region 
och avstånden minskar vilket öppnar upp för större 
arbetsmarknader. Jobbutbuden ökar när restiden 
förkortas. Även utbildningsmöjligheten ökar vilket 
kan öka sysselsättningen på lång sikt. 

Lokaliseringen av station
)��#
#�#������
En station i Hörsås skulle innebära en centralt be-
lagd station i vars närhet människor vistas under 
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närheten. Det ger en trygg miljö att vistas i och till-
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En ny väg söder om stationen utmed järnvägsspåret 
från Fabriksleden ger tillgänglighet även för bilar 
att angöra utan att behöva köra igenom Hörsås vil-
lakvarter. 
Hörsås station nås inom en kilometer från Getinges 
centrala kvarter. I dagsläget är det, uppskattningsvis, 
170 personer som bor inom 600 meter från sta-
tionen. Dessa kommer ha gångavstånd till stationen. 
I och med förtätning av området skulle den siffran 
kunna öka markant. 

Stationens närhet till Getinge AB, gör att företaget i 
en framtid kan vara intresserade av att varor trans-
porteras in och ut via järnväg. Antalet arbetare som 
pendlar med tåget kommer att kunna öka med minst 
det dubbla. 

För att inte tära på jordbruksmarken som är av na-
tionell betydelse är det önskvärt att låta bebyggelse 
ske på mer kuperade områden som ej är odlingsbar. 
Väster om samhället ligger gårdarna Stora Berg och 
Lilla Berg. Som namnen avslöjar är de belägna på 
en höjdrygg vilken kan lämpa sig bättre för bostad-
sändamål än lågt liggande jordbruksmark. Bostäder-
na här kan få vyer ut över jordbrukslandskapet 
samtidigt som de har närhet till en tågstation.

Förtätning av samhället är eftansträvansvärt och en 
station nära samhället motverkar “urban sprawl”, då 
städer sprider och breder ut sig.
Delöversikten över Getinge framhäver att ny handel 

och service bör lokaliseras i centrum.

8�������#���������������

En station söder om Getinge är strategiskt placerad 
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avfart. En motorvägsavfart kan dock konkurrera 
med en tågstation om resenärerna väljer att ta bilen 
framför tåget. 

 Regionalbuss passerar i dagsläget en tänkt station 
här, men gång- och cykelstråk skulle behöva ledas 
genom Eskilstorps bostadsområde och över E6 för 
att angöra stationen.

En station i södra Getinge med närhet till större vä-
gar gör tillgängligheten stor. Den blir lättillgänglig 
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gande orter och som vill utnyttja Getinge service-
verksamheter. Platsen har även ett bra skyltläge och 
verksamheter kan tänkas vara intresserade av att 
etablera sig där. 

Getinge ligger i ett bördigt jordlandskap som med en 
station söder om samhället är omringad av åkrar. Att 
skapa etableringar kring denna station innebär att 
åkermarken tas i anspråk. Jordbruksmarken behövs i 
framtiden då närodlade råvaror har en ökad efter-
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en. Det är upp till kommunen att ta ställning om 

långsiktigt tänkande och bevarande av åkermarken.
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byggelse och motorvägen utgör en stor barriär.
Förtätning runt stationen innebär att åkermark tas i 
anspråk och ett stationsnära läge innebär att vägarna 
blir barriärer i området. Förtätning i Eskilstorp är 
�3���'���������������"
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översiktsplan, dock ligger även detta område på 
jordbruksmark.

8��#��#

Hörsås station är ett bättre alternativ för en ny sta-
tion med ett stationsnära samhälle. Genom närheten 
till centrum och gång- och cykelvägar blir det lätt 
att ta sig till och från stationen. I och med en ny väg 
från Fabriksleden blir en station i Hörsås lätt åtkom-
�������������
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En station i södra Getinge är belägen på en mer 
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�
orter. Däremot skulle ett stationsnära läge här vara 
sämre ur agral synpunkt, eftersom mycket jord-
bruksmark tas i anspråk. 
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