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När den andra sträckan av Karlshamn - Halmstads järnväg 
anlades år 1878 fick Ljungby sin första järnvägsförbindelse.
Järnvägen resulterade i ett uppsving för köpingen, som växte från 
300 till 3000 invånare på 20 år. 

När den sista etappen av Skåne - Smålands järnväg anlades i 
slutet av 1800-talet fick Ljungby ytterligare en järnvägsförbindelse. 
Nu blev Ljungby en järnvägsknutpunkt, som staden kom att växa 
kring och varifrån hundratals resenärer reste varje dag. 

Under 1960-talet lades persontrafiken på de båda sträckorna ner 
och det enda som återstod var godstrafiken mellan Ljungby och 
Värnamo. Rälsen på banan mellan Karlshamn och Halmstad revs 
snabbt upp, medan delar av rälsen på Skåne-Smålands järnväg 
legat kvar långt in på 2000-talet. 

Nedläggningen resulterade i att bangården i centrala delar av 
staden lämnades öde och oanvänd. Än idag, 14 år sedan det sista 
godståget gick på banan, är området nästintill lika öde och 
oanvänt. Trots att kommunen har tagit fram visioner och förslag 
på hur området skulle kunna utvecklas, så har ingenting gjorts. 

Bangården har tidvis betraktats som en skamfläck i samhället, 
vilken stadsplanerna försökte förminska så mycket som möjligt. 
Idag betraktar kommunen järnvägskvarteret som ett 
förnyelseområde med plats för 150 stycken nya bostäder. 

Banverkets servitut på stationsområdet som tidigare försvårat 
för kommunen att exploatera området, är inte längre aktuellt då 
spåren på bangården nyligen rivits upp. Detta ger kommunen 
möjlighet att börja projektera området, vilket de även avser göra 
inom en snar framtid. 

Syftet med detta arbete är att ta fram ett planförslag över
järnvägskvarteret i Ljungby tätort. Planförslagets avses
utnyttja och omvandla det oanvända området till en levande och
attraktiv stadsdel, samt att ge det en blandning av funktioner.
Avsikten är även att koppla ihop området med sin omgivning. 

Förslaget bygger på att området får en blandning av karaktärer 
och stilar, samt att det påminner om järnvägen och Ljungbys
utveckling under järnvägsepoken. Den bebyggelse som byggts i
Ljungby under denna tid används som inspiration till utformningen
av förslaget. Att järnvägen tidigare funnits på platsen kommer 
kunna uppfattas i kvarteret. 

Sammanfattning



1. Inledning
Inledningskapitlet beskriver bakgrund och syfte till arbetet, hur 

det avgränsas, vilka frågeställningar som avses bli besvarade och 
vilken metod som använts.
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Bild 1. Avgränsning

1.4 Metod
Kunskap och bakgrund om Ljungby stad och järnvägen har 

inhämtats genom litteraturstudier och studier av äldre 
tidningsartiklar. Här har främst Ljungby bibliotek varit till stor hjälp.   

Nuvarande planeringssituation har identifierats genom studier av 
ett flertal av de nu gällande planeringsdokument som kommunen 
arbetat fram. 

Hur området ser ut och används i dagsläget har studerats genom 
inventering på plats. Även områdets förhållande till övriga delar av 
tätorten har studerats genom inventering och studier av aktuella 
kartor. 

Genom de två analysmetoderna SWOT och Lynch har områdets 
kvaliteter och brister identifierats. 

Med utgångspunkt i analyser och inventering har ett planförslag 
utformats, som i slutändan jämförts med två andra förslag.  

1.1 Bakgrund
Det händer ibland att områden i staden förlorar sin ursprungliga 

användning. En användning som kanske inte har lika stor betydelse 
i dagens samhälle som den haft tidigare. Det kan till exempel vara 
ett nedlagt industriområde där byggnaderna står öde eller en 
bangård som på grund av järnvägsnedläggning ligger oanvänd. 

Istället för att låta dessa områden ligga öde och oanvända kan de 
utnyttjas och få ny en användning. Utnyttjandet av dessa områden 
kan ersätta det anspråkstagande av jungfrulig mark i stadens 
ytterkanter, som sker när staden växer. Staden kan istället växa 
inåt på dessa oanvända markområden och skona mark som är 
viktig för jordbruk och naturupplevelser. 

1.2 Syfte
Syftet med detta kandidatarbete är att ge förslag till en ny, 

attraktiv och levande stadsdel som är väl integrerad i den övriga 
staden. Området får en egen identitet och fungerar såväl som 
enskild del i staden, som i staden som helhet.

Arbetet ska, baserat på teori, inventering och analyser, ge förlag 
till omvandling av ett område som förlorat sin ursprungliga 
användning.  Avsikten är att arbetet ska utmynna i ett planförslag. 

1.3 Avgränsning
Området som kommer behandlas i detta arbete är ett centralt 

beläget kvarter i Ljungby tätort. Kvarteret domineras av den smalt 
utsträckta bangården, där de gamla järnvägsspåren länge låg 
oanvända. Det innehåller även ett gammalt godsmagasin, 
parkeringsplatser, salutorg, busstation, och en högre byggnad.  

Området begränsas av Skånegatan i söder, Stationsgatan i norr,
Kungsgatan och Olofsgatan i öster och Gängesvägen och 
Helsingborgsvägen i väster. 

1. Inledning
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1. Inledning

Tidigare framtagna visioner och förslag har undvikits så 
långt fram i arbetet som möjligt för att inte påverka vid 
utformningen av det egna planförslaget. 

1.5 Frågeställningar
Dessa frågeställningar avses bli besvarade i samband med 

arbetet. 
• Hur ser historien kring bangården och järnvägen ut?

• Vad finns det för kvaliteter och brister med dagens 
järnvägskvarter?

• Finns det några riktlinjer eller bestämmelser som påverkar 
framtagningen av ett nytt planförslag?

• Hur görs avvägningar om vad som ska behållas och vad som 
ska stå tillbaka i förmån för ny användning?

• Hur kan Ljungby järnvägskvarter som tidigare haft en annan 
väldigt viktig användning utnyttjas på bästa sätt? 
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2. Teoretisk utgångspunkt
Följande kapitel beskriver kortfattat svenskt stadsbyggande, 

teorin om att bygga staden inåt och begreppet gråmark, vilka 
ligger till grund för arbetet. Därefter ges några exempel på 
områden som omvandlats och fått nya användningar.
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2.1 Svenskt stadsbyggande
Grunden för det svenska stadsbyggandet har genom alla  tider 

varit en sammanhållen bebyggelsestruktur, som formats av olika 
tiders förutsättningar, ideal och behov. Hur dessa strukturer 
formats på olika sätt beroende av sin tid går att se än idag i till 
exempel Gamla Stan i Stockholm eller Visby på Gotland (Boverket, 
2004, s. 60).

Under 1950-talet frångicks tidigare ideal då bilanvändandet och 
bilens krav på framkomlighet ökade. Nu tilläts städerna istället
växa och breda ut sig på allt större ytor. Städerna glesades ut som 
ett resultat av, förutom allt större trafiksystem, ökad bostadsyta 
och allt mer ytkrävande funktioner (Boverket, 2004, s. 59-61).   

En utglesning av städer innebär inte bara anspråkstagande av 
viktiga jordbruks- och naturområden, utan även ett ökat bil- och 
resebehov, vilket likaså ger en ökning av utsläppsmängd, 
energiförbrukning och trängsel i trafiken (Boverket, 2004, s.60). 

2.2 Att bygga staden inåt
Boverket menar i skriften ”Hållbara städer och tätorter i Sverige 

– förslag till strategi” att utgångspunkten för växande städer i 
första hand bör vara att bygga staden inåt (Boverket, 2004, s. 60). 
Istället för att viktig jordbruksmark och värdefulla naturområden i 
stadens ytterkanter tas i anspråk, kan befintliga och förfallna 
områden förtätas och återupplivas. Detta kan ske genom en 
intensivare användning av t.ex. gråmark och övergivna industri-
och hamnområden. På detta sätt skapas en tätare stad med bättre 
livs-, bostads- och arbetsförhållande. (Boverket, 2004, s. 21).

2.3 Gråmark
Uttrycket gråmark, ”brownfield”, avser central eller halvcentral 

mark som fortfarande är eller tidigare har varit bebyggd, men som
idag är dåligt utnyttjad. Områden som dessa kan efter eventuell 
upprensning och rengöring få en helt ny användning. Motsatsen 
kallas grönmark, ”greenfield”, vilket bland annat avser parkmark, 
åker och skog (Nyström, s. 133). 

2.4 Exempel på omvandlingar
Här ges några exempel på områden som rustats upp och fått ny 

användning. Störst fokus ligger på omvandlingar av spårområden. 

Ett välkänt svenskt exempel på omvandling är den förändring som 
ägt rum i Västra hamnen i Malmö. Här har det gamla industri- och 
hamnområdet fått ny användning och inrymmer idag bostäder, 
företagsverksamheter, gymnasium och högskola (Malmö stad, 
2009, Västra hamnen).

Västra hamnen i 
Malmö
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När det gäller omvandling av spår- och järnvägsområden finns 
några exempel från Paris. Deras omvandling av dessa områden är 
dock svåra att jämföra med Ljungbys, då de har helt andra 
förutsättningar. Dessa tas ändå upp här då de fungerat som 
inspiration. 

Promenade Plantee, Paris, Frankrike - parkpromenaden är 
en publik plats byggd på en övergiven tunnelbanesträckning 
som ligger upphöjd från marken. Trafiken på den 4.5 km 
långa tunnelbanesträckningen i det tolfte ”arrondissement” 
distriktet i Paris lades ner 1969 och låg nere till 1987 då 
omvandlingen började. Parken öppnades år 2000 (The 
Greenery, 2011). 

Parc de Bercy, Paris, Frankrike – det tidigare vincentret med sitt 
järnvägssystem, förvaringsbyggnader och vakthus har omvandlats 
till en stor park. Parken invigdes 1994 (Parisinfo, 2011, Parc de 
Bercy). 

Svenska exempel på spåromvandlingar är däremot svårare att 
hitta. Ett exempel är dock Svenljunga som år 2008 tog fram en
detaljplan över sitt bangårdsområde för att omvandla detta till 
bostadsmark. Deras syfte var att förtäta centrum och omvandla en 
öde plats till en levande bostadsmiljö (Svenljunga kommun, 2008).  

Promenade Plantee

Park de Bercy
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3. Historia
I följande kapitel beskrivs Ljungby stads historia och historien 

kring järnvägen.   

Bild 2. Tåg vid perrongen
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När riksdagen år 1823 väckte en motion om att anlägga en stad 
vid Sunnerbo härad stod kampen inte förvånande mellan Ljungby 
och Berga. Det hela avgjordes år 1828 då Kungl. Maj:t beslutade att 
en köping skulle anläggas vid Ljungby (Aspman, 1974, s. 38). 

Vid tiden för köpingsbildningen bestod Ljungby av fyra gårdar 
placerade kring gästgiveriet. Här fanns även tingshus, apotek och en 
medeltida kyrka. Nu upprättades en köpingsplan och tomter 
stakades ut, men utvecklingen gick sakta och levde inte upp till 
förväntningarna. År 1862 fanns bara 176 invånare och 18 
bostadshus i köpingen (Rydell, 2005, ss. 28-29).

Uppsvinget kom när järnvägen mellan Vislanda och Bolmen 
anlades år 1878. På 20 år växte befolkningen i köpingen från 300 till 
3000 personer. Nu sattes Ljungby på kartan och industrierna 
började växa. 

Fram till 1920-talet hade Ljungby utvecklats ytterligare och var nu 
en väl fungerade ort med vattenverk, el, brandkår, polisstation, 
banker, biografer och tandläkare (Rydell, 2005, s. 43). År 1935 får 
köpingen sina stadsrättigheter och kan hädanefter kalla sig stad 
(Länsstyrelsen och Smålands museum, 1981).

Natten mellan den 4 och 5 juli 1953 drabbades Ljungby av en 
förödande brand som ödelade två kvarter i stadens centrum. Det 
som förstördes var i huvudsak affärs- och bostadsfastigheter och 
värdet på det förlorade uppskattades i dåtida penningvärde till tre 
miljoner kronor. 

I efterhand betecknas branden som ”en av de mest
förödande bränderna i en tätort i Sverige under moden tid” 
(Aspman, 1974, s. 150). 

Det tog 13 år innan området åter byggdes upp, då med
en helt ny arkitektur än tidigare (Rydell, 2005, s. 73).  

3.1 Ljungby – köping och stad
Lämningar från förhistorisk tid funna i och kring Ljungby 

visar på stadens tidiga anor från sten- och bronsålder. Öster 
om staden ligger Replösa gravfält som härstammar från 
järnåldern. Gravfältet består av 55 högar och 20 resta stenar 
(Länsstyrelsen Kronoberg, 2011, Vårdade fornlämningar –
Ljungby kommun). Till gravfältet hör även en runsten som 
ger oss namnen på de som enligt historien är de första 
Ljungbyborna, Astrad och Götrad (Aspman, 1974, s. 38).

I århundraden tävlade Ljungby med Berga, beläget 1 mil 
norr om Ljungby, om vilken ort som var traktens viktigaste. 
Under medeltiden var Berga den viktigaste orten och Ljungby 
kom att ligga i dess skugga. Men efter revolutionstidens 
omvälvningar var läget det omvända, med Ljungby som den 
viktigaste vägknuten.   

Runstenen i Replösa. Inskriptionen 

lyder "Götrad gjorde dessa 

kummel efter Åstrad sin fader, den 

ypperste av de fränder och 

odalmän, som i Finnveden fordom 

levde" (Länsstyrelsen Kronoberg, 

2011, Vårdade fornlämningar –

Ljungby kommun).
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3.2 Järnvägen
Karlshamn - Halmstad järnväg

Järnvägen gjorde sitt intåg i Ljungby år 1878 då
järnvägssträckningen mellan Vislanda och Bolmen anlades. Sträckan 
var den andra av tre delar i järnvägssträckningen mellan Karlshamn 
och Halmstad. Den första delen, Karlshamn – Vislanda, anlades år 
1874 och den sista, Bolmen – Halmstad, år 1889 (Forsberg, 2003).

Järnvägen trafikerades av både person- och godstrafik ända 
fram till år 1965, då trafiken på banan helt lades ner. Strax 
därefter började spåren rivas upp och något år senare var all 
räls borta (Norrman, 2011, Ljungby järnvägshistoria i årtal). 

Under åren 1995-96 började Svenska cykelsällskapet intressera sig 
för banvallen mellan Karlshamn och Halmstad och år 2003 invigdes 
banvallsleden, en cykelled för turister. Cykelleden utnyttjar 60 % av 

Ljungby utvecklas under andra delen av 1900-talet till en 
industristad med flera kända företag. Strålfors, Wascator, 
Bentone och inte minst truckföretagen Kalmar Industries och 
Svetruck är idag världskända tillverkare (Rydell, 2005, s. 86-
110). 

Idag är Ljungby en stad med ca 15 100 invånare (Ljungby 
kommun, 2010, Ekonomi och statistik). Staden ligger i 
sydvästra delen av Småland, i Ljungby kommun, strategiskt 
placerad där vägarna E4 och riksväg 25 korsar varandra. 

Bild 3. Ljungby kommuns placering i Sverige och Ljungby tätorts 
placering i kommunen

Bild 4. Lok från 
senare delen av 
1800-talet
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År 1967, bara två år efter det att Karlshamn-Halmstads järnväg 
lagts ned, beslutade Kungl. Maj:t att även persontrafiken på 
Skåne-Smålands järnväg skulle läggas ned. Järnvägen som varit 
Ljungbys stolthet och som fungerat som viktig transportled för 
persontrafiken i 69 år, bestod i fortsättningen endast av godstrafik 
till och från Värnamo. Trots nedläggningen förlorade järnvägen 
inte helt sin betydelse, utan var livsviktig för industrierna i 
Ljungby, som transporterade sitt gods på banan (Carlsson, 
Smålänningen, 1985).

Delar av banan började rivas år 1987 och fyra år senare fanns 
107 av de ursprungliga 148 km av banan kvar (Rosén, 1991, s. 2). 

Godstrafiken slutade att gå på banan 1997 och Ljungby 
upphörde därmed som järnvägsort (Norrman, 2011, Ljungby 
järnvägshistoria i årtal). Det enda som år 2009 återstod av 
järnvägen var sträckan mellan Ljungby – Värnamo, 42 km, och 
Markaryd – Traryd, 18 km (järnväg.net, 2010, Banor i Götaland:

de 250 km som sträckan utgörs av, resten går på lågtrafikerade 
småvägar (Svenska cykelsällskapet, banvallsleden). 

Skåne - Smålands järnväg
Även Skåne-Småland järnväg, som fått sitt namn för att den 

förenade de båda landskapen, anlades mot slutet av 1800-
talet. Den tredje och sista etappen mellan Strömsnäsbruk 
och Värnamo anlades år 1899 och nu får Ljungby ytterligare 
en järnvägsförbindelse. Sträckan fullbordade förbindelsen 
mellan Helsingborg och Jönköping, som ibland kom att kallas 
mellersta stambanan (Norrman, 2011, Unikt när SSJ kom).

Ljungby blev nu en järnvägsknutpunkt som staden kom att 
växa kring och varifrån hundratals resenärer reste varje dag 
(Carlsson, Smålänningen, 1985). 

Såhär ser banvallen mellan Karlshamn och Halmstad ut idag i 
utkanten av Ryssby

Bild 5. Perrongen vid stationen, 1954
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Markaryd – Värnamo). Under hösten 2010 började järnvägen 
mellan Helmerhus, utanför Värnamo, och Ljungby att rivas upp på 
uppdrag av Banverket (Järnväg.net, 2010, Järnvägen rivs upp –
under protester). 

Europabanan
Idag planeras en ny järnvägssträckning för höghastighetståg 

utmed väg E4 mellan Jönköping och Helsingborg. Sträckan är en 
del av satsningen som går under namnet Europabanan. Banan 
kommer att gå från Stockholm till Hamburg och som ett resultat av 
läget vid väg E4 även gå förbi Ljungby (Europabanan, 2010). Enligt 
Future Rail Sweden skulle Ljungby få en ”reseterminal av regional 
karaktär” om planerna blir verklighet (Future Rail Sweden, PDF). 
Men vad det i så fall kommer innebära för Ljungby finns inte 
förutspått. 

Dock återstår det att se om planerna blir verklighet och 
Ljungby återigen får järnvägsförbindelser. 
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Skåne-Smålands järnväg
Etapp 3: Strömsnäsbruk 
– Värnamo

Järnvägen mellan Karlshamn och Halmstad
Etapp 2: Vislanda-Bolmen

Karlshamn
-
• Vislanda
•Mörhult
• Åäng
•Målaskog
• Ryssby
• Tutaryd
• Ljungby
• Dragaryd
• Angelstad
• Bolmen
-
Halmstad Ö

• Värnamo
• Helmerhus
• Östra Hult
• Åminne
• Sjöbohus
• Hånger 
• Vidöstern
• Vittaryd
• Hallamaden
• Lagan
• Össlöv
• Ljungby
• Andersgården
• Berghem
• Kånna
• Bäck
• Hamneda
• Hällorna 
• Hornsborg
• Hjulsnäs
• Fjärdingstorp
• Traryd
• Strömsnäsbruk
-
Åstorp

Bild 6. Järnvägssträckningen och 
stationerna 
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3.3 Bangården
Bangården i centrala delar av Ljungby stad har sedan 

persontrafiken på banorna lades ned successivt blivit alltmer 
öde och oanvänt. 

I en tidningsartikel från 1985 beskriver Olle Carlsson hur 
synen på dåtidens bangård såg ut, då godstrafiken 
fortfarande gick på banan. Redan vid denna tid var 
bangården nedsliten, delvis igenvuxen och betraktades 
nästan som en skamfläck i samhället. De stadsplaner som 
upprättades försökte dölja och krympa ihop området så 
mycket som möjligt. 

Den en gång så centrala plats, runt vilken samhället vuxit 
fram, var inte längre samma livliga och pulserande plats som 
när persontrafiken gick och hundratals resenärer åkte med 
tågen från Ljungby station varje dag (Carlsson, 1985, En gång  var 

Bild 7. Ljungby bangård med stationen och kyrkan i bakgrunden

järnvägen Ljungbys stolthet….).
Trots att det under årens lopp har funnits visioner, planer och 

idéer på hur området skulle kunna omvandlas och fräschas upp, så 
har ingenting gjorts.

I mars 2011 rev banverket upp spåren på bangården och 
kommunen avser att inom en snar framtid börja projektera 
området. 

3.4 Stationen
Ljungby tågstation byggdes norr om spåren samtidigt som 

järnvägen anlades år 1878. Denna station revs och ersattes med 
en ny år 1955 (Norrman, 2011, Ljungby järnvägshistoria i årtal). 

Bild 8. Ljungby Gamla station, 1949
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3.5 Järnvägsuppror
År 2008 startade ett järnvägsuppror i Ljungby kommun, där 

kommuninvånare förespråkade användning av de oanvända 
järnvägsspåren mellan Ljungby och Värnamo för tågtrafik, med en 
centralt belägen station i Ljungby (Ljungby järnväg, 2008, 
Tågupproret i Ljungby). Men trots protester och försök att påverka 
ledande kommunpolitiker började järnvägen mellan Värnamo och 
Ljungby under hösten 2010 att rivas upp (Järnväg.net, 2010, 
Järnvägen rivs upp - under protester).

Den nya stationen byggd 1955
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4. Planförutsättningar
I detta kapitel görs en kort sammanfattning av de olika 

planeringsdokument och förutsättningar som påverkar 
framtagningen av ett planförslag.
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med planen är att visa på hur Ljungby stads centrala delar ska 
utvecklas i framtiden (Ljungby kommun, 2009, centrumplan, s. 7).

I planen ställer kommunen upp tre stycken övergripande mål för 
utvecklingen av centrum. Dessa är:

• Attraktivitet
- Centrum som stadens finrum 
- Tilltalande och bra miljö
- Trygg stad

• Levande
- Alla ska känna sig välkomna och trivas
- Fler bostäder i centrum
- Bra utbud av service och handel

• Bra trafikmiljö
- God tillgänglighet 
- Tydlig och bra orientering 
- Fler som går, cyklar och åker buss 
(Ljungby kommun, 2009, centrumplan, s. 12). 

Enligt centrumplanen är järnvägskvarteret ett förnyelseområde 
med möjlighet till 150 nya bostäder. Kvarteret bedöms i framtiden 
även ha ett behov av 180 stycken parkeringsplatser. 
Busshållplatsen kommer även i framtiden att finnas kvar i området 
och salutorget förblir en plats för torghandel (Ljungby kommun, 
2009, centrumplan, s. 5).

I centrumplanen ser kommunen fördelar med att förnya och 
förbättra användningen på oanvända och dåligt utnyttjade ytor. 
Då kan till exempel befintlig infrastruktur i form av vatten och 

4.1 Översiktsplan
I kommunens nuvarande översiktsplan, antagen 1 juni 2006, har 

de tagit fram ett antal övergripande mål som de avser sträva efter 
vid framtida utveckling av kommunen. Två av dessa berör 
planeringsområdet och är framtagna av miljö- och
byggnadsnämnden. De lyder som följer:

• ”Skapa förutsättningar för en hälsosam livsmiljö      
för människor, djur och växter.”

• ”Framförhållning som ger god tillgång till planerad 
mark för industrier och bostäder.” (Ljungby  
kommun, 2006, översiktsplan, s. 7)

Vid tiden för antagandet av översiktsplanen ansåg kommunen 
att det var svårt att planera för en framtida användning av 
stationsområdet och spårområdet. Detta på grund av att 
banverket ägde banvallen och hade servitut för spår inom 
stationsområdet, som i sin tur ägdes av kommunen (Ljungby 
kommun, 2006, översiktsplan, s. 113).

Kommunen ansåg även att funktionsomvandling och förtätning 
är att föredra framför nya lokaliseringar och nya områden, både 
på landsbygden och i tätorterna (Ljungby kommun, 2006, 
översiktsplan, s. 95). Dock såg de ett behov av att ta i anspråk 
skogsmark för etablering av industri och bebyggelse, vilket de 
konstaterar står i konflikt med det allmänna intresset genom 
minskad produktionsareal (Ljungby kommun, 2006, översiktsplan, 
s. 83). 

4.2 Centrumplan
År 2009 antog kommunfullmäktige kommunens centrumplan, 

som är en fördjupning av översiktsplanen från år 2006. Avsikten
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kulturmiljöplan, s.2).   
Inom järnvägskvarteret finns en byggnad som faller in i 

kategorin: ”byggnad som är eller bör vara skyddad i plan”. 
Byggnader inom denna kategori ”är sådana som har ett 
kulturhistoriskt värde exteriört och/eller interiört som är av 
mycket stor vikt för stadens byggnadshistoria” (Ljungby kommun, 
2002, kulturmiljöplan, s.3). Byggnaden ifråga är 
godsmagasinet som byggdes i slutet av 1800-talet när 
järnvägen anlades. Övrig bebyggelse inom området har inget 
skydd (Ljungby kommun, 2002, kulturmiljöplan – kartbilaga 1).

4.6 Ägande 
Stationsområdet ägs idag av kommunen. Banverkets servitut på 

spårområdet är inte längre aktuellt, då spåren rivits upp. Detta 
innebär att servitutet inte längre är ett hinder för framtida 
exploatering. 

4.7 Markförutsättningar 
Möjligheten finns att järnvägskvarteret innehåller 

markföroreningar, då delar av området använts för 
järnvägsändamål sedan slutet av 1800-talet (Ljungby kommun, 
2009, centrumplan, s. 60). 

4.8 Trafikmätning
I samband med att den nya centrumplanen från 2009 arbetades 

fram gjordes en trafikmätning i centrala delar av staden. Där 
framkom det att en av de mest trafikerade gatorna är 
Stationsgatan, vilken är den gata som gränsar till
järnvägskvarteret i norr. (Ljungby kommun, 2009, centrumplan, s. 
17).  

avlopp, vägar och elledningar utnyttjas.
Genom förtätning skapas även större underlaget för service och 

kommunikationer, samt förutsättningar för mindre bilberoende 
(Ljungbykommun, 2009, centrumplan, s. 25-26). 

4.3 Detaljplan
Järnvägsområdet och salutorget är idag planlagt för 

järnvägsändamål och gällande detaljplaner visar på detta. Då 
spåren rivits upp och förändringar är på gång inom en snar framtid 
har miljö- och byggnadsnämnden fått i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan för bostäder, handel och kontor. Detta gör att alla 
gamla planer går att bortse från i detta arbete (Wenander, 2011, 
Ny detaljplan krävs när järnvägsspåren försvinner).

4.4 Grönstrukturplan
År 2000 tog kommunen fram en grönstrukturplan vars syfte var 

att utgöra ett underlag för framtida planering (Ljungby kommun, 
2000, grönstrukturplan, s. 2). Kommunen ansåg här att om 
järnvägskvarteret skulle bli bebyggt, bör en del av området 
avsättas till en park med hög kvalitet. Detta på grund av den brist 
på parkmark som finns i centrum (Ljungby kommun, 2000, 
grönstrukturplan, s. 21).

4.5 Kulturmiljöplan
Den 26 september 2002 antog kommunfullmäktige i kommunen 

en kulturmiljöplan för Ljungby centrum. I denna lyfter de fram och 
tydliggör centrumbebyggelsens kulturvärden. Detta för att med 
gemensamma krafter kunna ta tillvara och hantera byggnaderna 
med varsamhet och omtanke (Ljungby kommun, 2002, 
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4.10 Parkeringsutredning
Den parkeringsutredning som gjordes av tekniska kontoret år 

2007 visar på att antalet parkeringsplatser i stadens centrum mer 
än väl täcker behovet. Bara inom järnvägskvarteret finns enligt 
utredningen plats för 560 stycken bilar (Ljungby kommun, 2009, 
centrumplan, s. 18-19). 

4.9 Bullermätning
I samband med att centrumplanen togs fram mättes även 

stadens trafikbuller vid tre olika punkter. Mätningen gjordes vid 
husfasad och visade ett värde på mellan 59-61 dBA (Ljungby 
kommun, 2009, centrumplan, s, 57). En av mätningspunkterna 
ligger i anslutning till järnvägskvarteret och redovisas på karta 2 till 
höger.
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Karta 1. Resultat av genomförd trafikmätning 
visas här i trafikmängd per dygn. 

Karta 2. Buller vid musikskolan utmed 
Skånegatan
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4.11 Tre förslag
Kommunen gav under år 2010 i uppdrag till tre arkitektföretag 

att utforma förslag till hur en förändring av stadsbilden i Ljungby 
tätort skulle kunna se ut. Under hösten presenterades dessa 
förslag till omvandling av centrum, vilka har centrumplanen som 
utgångspunkt. Dessa förslag berör östra delen av
järnvägskvarteret, främst salutorget. (Person, 2010, Ljungby blir 
torgens stad om arkitekterna får välja).

4.12 Förslag till bostadsförsörjningsprogram 
Ljungby kommun är ansvarig för att de riktlinjer och 

ställningstaganden som finns gällande bostadsbyggande uppfylls 
(Ljungby kommun, 2011, förslag till bostadsförsörjningsprogram, 
s. 5). Därför har tekniska kontoret vid kommunen tagit fram ett 
förslag till bostadsförsörjningsprogram för åren 2011-2015. 
Förslaget har nyligen blivit godkänt av kommunfullmäktige och 
visar på hur många och vilka bostäder som behövs under de 
kommande åren. 

Ljungby stad väntas öka med 50 personer per år, vilket medför 
ett behov av 25 nya lägenheter per år. Under de närmaste elva 
åren behöver därmed ca 280 nya lägenheter byggas i staden. 
Begreppet lägenhet avser en bostad för ett hushåll. Dessa kan 
vara hyresrätter, bostadsrätter, flerfamiljshus, radhus, kedjehus 
eller villor (Ljungby kommun, 2011, förslag till 
bostadsförsörjningsprogram, s. 27).

Målet för de nya lägenheterna är att de i så stor utsträckning 
som möjligt placeras i närheten av befintlig infrastruktur, såsom 
gator, kommunikationer och naturområden (Ljungby kommun, 
2011, förslag till bostadsförsörjningsprogram, s. 12).
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I förslaget nämns järnvägsområdet som ett utvecklingsområde 
för bland annat bostäder. Området uppskattas kunna inrymma 
150 lägenheter (Ljungby kommun, 2011, förslag till 
bostadsförsörjningsprogram, s. 10). 



5. Inventering
Järnvägskvarteret och dess omgivning har studerats och 

inventerats för att få en bild av hur området ser ut och fungerar 
idag. Resultatet redovisas i följande kapitel.    
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Vid inventering av järnvägskvarteret påträffades de 
användningar som markerats på kartan nedan. Övrig omarkerad 
mark inom området består av öppna asfalts-, gräs- och grusytor. 
Förklaring till de olika områdena återfinns på nästkommande 
sidor. 

5.1 Järnvägskvarteret
Järnvägskvarteret sträcker ut sig i öst-västlig riktning i mitten av 

Ljungby tätort och har en area på nästan 6,5 ha. Området har 
knappt några höjdskillnader, förutom en mindre sluttning upp mot 
Garvaren, A, och den upphöjda lastzonen utmed spåren. 
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A. Garvaren
Denna 8 våningar höga byggnad, byggd på 80-talet, är Ljungbys 
högsta byggnad. Här finns idag bland annat restaurang, hotell, bio, 
matbutik, högskola och fritidsgård. 

B. Bangården
Efter att tågverksamheten lades ned, låg spåren på bangården 
länge öde och oanvända. I mars 2011 bestämde sig dock 
banverket för att riva upp spåren.

C. Busstationen
Till och från Ljungby busstation åker både lokala och regionala 
bussar. Några exempel på turer är de som går till Växjö, Halmstad, 
Värnamo och Markaryd.
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D. Stationen
Stationen som byggdes år 1955, används idag som restaurang. 
Den har även byggts till med stationsgrill och busstation.

E. Godsmagasinet
Det gamla godsmagasinet har renoverats upp och används idag 
som konsertlokal. 

F. Salutorget
Torget används mestadels som parkeringsplats, men varje lördag 
anordnas här torghandel. Tre gånger om året anordnas marknad 
och ibland även tivoli.

G. Parkering
Stora delar av kvarteret används idag för parkering. En måndag kl 
17.00 räknades till sammanlagt 200 bilar inom områdena G och F.  
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H. Återvinning
I västra delen av kvarteret finns en återvinningsstation med 14 
stycken kärl.
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5.2 Omgivning

Markörerna på kartan visar de viktigaste målpunkterna och 
landmärkena som finns i närområdet kring järnvägskvarteret. 
Varje markör beskrivs även med en bild. 

Gamla torg

Sagomuseum

Ljungby kyrka
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Lasarett

Polis

Storgatan

Järnvägsparken Tellushuset

Stora torg

Lilla torg

Musikskolan

Teater
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5.3 Markanvändning

Kartan till vänster illustrerar hur 
markanvändningen ser ut inom 
och strax utanför tätorten. Den 
lilla kartan ovan zoomar in på 
området kring järnvägskvarteret.

Kvarteret gränsar till den högre 
centrumbebyggelsen i norr, 
industriområden i söder och lägre 
bebyggelse, främst i form av villor, 
i väster och sydöst.
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5.5 Bebyggelsestruktur

Bebyggelsen runt stationskvarteret är av väldigt blandat slag. I 
nordöst finns den täta centrumbebyggelsen i 2 - 4 våningar, i väst 
och sydöst glesare villakvarter och i söder börjar det sydöstra 
industriområdet. 

Ljungbys äldsta bebyggelse är de hus som ligger kring Gamla torg 
nordväst om järnvägskvarteret. 

Karta 7 visar den stora öppen yta som järnvägskvarteret utgör. 
Öppenheten upplevs även starkt på platsen, då området knappt har 
några höjdskillnader. Det går att överblicka i stort sett hela området 
från marken. 

5.4 Kvartersstruktur

Kvarteren i Ljungby tätort visar en stor variation både avseende 
storlek och användning. Storleksmässigt så finns de minsta 
kvarteren i de centrala delarna, medan de största, som innehåller 
industrier, är placerade i utkanten av staden. Centrumkvarteren 
har en blandning av funktioner, medan övriga kvarter i stor 
utsträckning endast har en funktion. 

Bilden visar de kvarter som ligger närmast runt omkring det 
avlånga järnvägskvarteret. 
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5.7 Gång- och cykelstruktur

Vägnätet för gång- och cykelvägar är väl utbyggt, främst i västra 
delen av området, vilket gör det lätt att ta sig fram som gång- och 
cykeltrafikant. Utmed Stationsgatan finns två separata cykelvägar. 

5.6 Vägstruktur

Ljungby har ett väl utbyggt trafiknät som gör det lätt att ta sig 
fram med bil. Flera av gatorna är breda och har kapacitet att ta 
emot relativt stora trafikmängder. 

De blå huvudvägarna på bilden är de som tar emot den största 
mängden trafik, medan de gröna sekundärvägarna tar emot en 
mindre mängd.
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6. Analyser
Resultatet av de två genomförda analyserna, SWOT och 

Lynch, redovisas här i bild och text.     
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6.1 SWOT - analys
En SWOT - analys är lämplig att använda i detta fall för att förstå 

och reda ut den centrala och komplexa situation som idag finns på 
platsen. 

Med hjälp av SWOT - analysen belyses och klargörs de styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot som finns inom järnvägskvarteret 
som det ser ut idag. 

Strengths – Styrkor

- Centrumnära
Kvarteret ligger precis söder om stadens centrum. 

- Kollektivtrafiknod
Kvarteret innehåller Ljungbys busstation, vilken lockar ett   
antal resenärer varje dag. 

- Närhet till service och handel
Kvarteret gränsar i söder till det sydvästra industriområdet,      
där en del service- och handelsverksamheter finns placerade.  
Inom gångavstånd finns även centrumhandeln. 

- Lättillgängligt 
Ett väl utbyggt gatunät och gång- och cykelnät gör det lätt  
att ta sig till kvarteret från andra delar av staden. 

- Få höjdskillnader
Att området knappt har några höjdskillnader underlättar   
vid exploatering av området. 

- Upprivna spår skapar möjligheter
Att spåren på bangården nu är upprivna gör det möjligt för 
kommunen att börja projektera området.

Weaknesses – Svagheter

- Bangården är en barriär
Kvarteret har alltid fungerat som en barriär på grund av     
järnvägens placering här. Idag är läget fortfarande  
detsamma eftersom ingen gjorts för att förändra platsen. 

- Blivit plats för bilar
Stora delar av bangården och salutorget har omvandlats 
till parkeringsplatser och därmed övertagits av bilar. 

- Kompakt smalt kvarter
Kvarteret har fått sin form på grund av bangårdens 
placering på området. Vilket sätter gränser för vad som 
kan göras med området. 

- Öde och delvis oanvänt
På grund av den nedlagda tågverksamheten och det 
faktum att inte mycket gjorts för att omvandla området, 
har det länge legat öde och oanvänt. 

- Ingen central plats
Järnvägen var den centrala plats som Ljungby stad växte 
kring. Men på grund av den nedlagda tågverksamheten är 
området idag inte samma centrala plats som tidigare. 
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Opportunities – Möjligheter

- Förvandla ett öde område till en attraktiv och levande    
stadsdel
Genom att ge området en blandning av funktioner och    
bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik kan en 
attraktiv och levande stadsdel skapas. 

- Fler centrala bostäder
Området ligger centralt och bedöms ha förutsättningar för 
150 nya bostäder. 

- Ta emot befolkningsökning
Kvarteret har förutsättningar att ta emot en del av den   
befolkningsökning som väntas ske de närmaste åren. 

- Skapa underlag för handel och service
Att exploatera och locka boende till området kan skapa 
större underlag för handel och service. 

- Undvika anspråkstagande av annan viktig mark
En exploatering av kvarteret kan ersätta det anspråkstagande    
av annan viktig mark, som kanske annars skulle ägt rum. På 
detta sätt sparas viktiga jordbruks- eller naturområden. 

- Minska bilberoendet
Centrala bostäder med närhet till service, handel och 
kollektivtrafik, samt ett väl utbyggt gång- och cykelnät kan 
inspirera invånarna till mindre bilanvändning.

Threats – Hot

- Föroreningar
Järnvägsverksamheten som ägt rum på området innebär 
att marken kan innehålla föroreningar. 

- Buller
Kvarteret påverkas av buller från de vältrafikerade vägarna 
som ligger i anslutning till detta. 

- Motstånd från medborgare
Möjligen kan det finnas en del motstånd från medborgare 
när det gäller exploatering av området, då det länge varit 
en viktig och central plats i samhället.
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6.2 Lynch-analys  
I publikationen, The image of the city, identifierar Kevin Lynch 

fem olika strukturer i staden. Dessa är stråk, gränser, områden, 
noder och landmärken (Lynch, s. 46). 

Lynchs analysmetod är lämplig att använda i detta fall av precis 
samma anledning som SWOT - analysen tidigare. Därför har en 
analys gjorts där utgångspunkten varit Lynchs fem olika strukturer. 
En illustrerande karta över genomförd analys finns på 
nästkommande sida. 

Stråk: 
De gång- och cykelstråk som finns inom kvarteret är till största 

delen placerade i utkanten av området. Det är på dessa stråk de 
flesta gång- och cykeltrafikanter rör sig, även om det sker rörelse 
på andra ställen. Busstrafiken rör sig vid busstationen i norra 
delen av området medan bilarna rör sig mer inne på området på 
grund av alla parkeringsplatser.

Gränser: 
De gränser som finns är till största 

delen placerade utmed bangården. 
I norr avskärmas spåren av ett 
staket och trädplantering och i 
söder av en höjdskillnad i form av 
en lastzon, samt ett staket av 
slipers. Gång- och cykelvägarna i 
utkanten kvarteret skiljs ibland 
från vägarna med hjälp av en 
trädplantering.   

Barriär:
Spårområdet utgör tillsammans med de gränser som finns i 

anslutning till detta en barriär, vilken endast går att ta sig över på 
tre ställen till fots och med cykel. 

Områden: 
Kvarteret delas in i ett antal områden utifrån användning. 

Indelningen är samma som resultatet av inventeringen, vilket kan 
studeras närmare på sidorna 27-30. 

Noder:
Kvarteret har några stycken noder, dessa är Garvaren med de 

olika verksamheter byggnaden innehåller, salutorget, busstationen 
och godsmagasinet. Det är de kring dessa punkter som de flesta 
människorna rör sig.  
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Upphöjd lastzon

Staket av slipers

6. Analyser



Landmärken:
Kvarterets främsta landmärke är Garvaren. Byggnadens höjd gör 

att den går att se från långt håll. 
Järnvägen var tidigare ett landmärke som gett området dess 

karaktär. 
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Karta 10. Lynch-analys



7. Planförslag
Detta kapitel förklarar syfte och idé bakom framtaget planförslag. 

Förslaget beskrivs även utförligt i både text och bild.
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7.1 Syfte
Planförslagets syfte är att utnyttja och omvandla det centralt 

belägna järnvägskvarteret i Ljungby stad till en levande och 
attraktiv stadsdel, som består av flera olika funktioner. 
Förslaget avser även att knyta ihop det idag öde och oanvända 
området med övriga delar av staden.

Genom att utnyttja området är förhoppningen att minska 
utglesningen av staden och skona annan viktig mark i stadens 
ytterkanter från nybyggnation. 

7.2 Idé
Min idé bygger på att järnvägskvarteret får en helt ny 

användning samtidigt som det påminner om järnvägen och 
Ljungby stads utveckling under den tid järnvägen funnits på orten. 
Detta eftersom järnvägen har spelat en stor roll i Ljungby stads 
utveckling och präglat platsen i över ett sekel.

Kvarteret delas upp i mindre delar, där varje del får representera 
en tidsperiod av Ljungbys historia under järnvägsepoken. 
Inspiration till utformning av de olika delarna hämtas från de 
byggnader som har byggts i Ljungby under denna period. Faktorer 
som fasadmaterial, våningshöjd, byggnadsutformning och

byggnadsstruktur hämtas från dessa byggnader, men tanken är 
inte att kopiera dessa byggnadsstilar rakt av. Inte heller att fastna i 
det förflutna. Avsikten är istället utforma delarna i en nyare 
tappning, med den äldre bebyggelsen som grund. På detta sätt 
skapas en koppling mellan gammalt och nytt. 

Motivet till att inte rakt av kopiera Ljungbys bebyggelse är 
främst de brister som de eventuellt kan finnas hos den äldre 
bebyggelsen.  

Kommunens kulturmiljöplan har använts som hjälp för 
identifiera från vilket decennium byggnaderna i stadens centrum 
härstammar (Ljungby kommun, 2002, kulturmiljöplan - kartbilaga 
2).

Delarna ligger i kronologisk ordning från öst till väst. Denna 
riktning är självklar då godsmagasinet från sent 1800-tal ligger 
placerat i öst och Garvarens från 1980-talet i väst. 

Genom alla områden finns ett stråk som representerar 
järnvägen. Tanken är att människor ska kunna röra sig genom 
detta stråk och uppleva hur Ljungby utvecklats under den tid som 
järnvägen funnits på orten, som en resa genom tiden.
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7.3 Planbeskrivning
Kvarteret får en helt ny användning i form av bostäder, handel 

och kontor, blandat med grönska. Med Ljungbys nuvarande 
bebyggelse som grund får området en livfull blandning av olika 
stilar och karaktärer. 

De tre byggnader som idag är lokaliserade på området har alla 
en väl fungerande och uppskattad användning. Därför är det 
självklart att dessa sparas och får utgöra en del i förslaget.

Kvarteret får en del parkeringsplatser, främst i anslutning till 
Garvaren, eftersom dess funktion kräver detta. Men i slutändan 
har antalet parkeringsmöjligheter minskats betydligt gentemot 
innan. 

Mot de vältrafikerade vägarna i norr och väst placeras i 
huvudsak verksamheter som är mer toleranta mot buller än 
bostäder.  

Vid Garvaren skapas ett mindre torg för att skapa mer rörelse 
och ge gång- och cykeltrafikanter företräde framför bilisterna. 
Garvaren knyts ihop med centrum genom gågatans förlängning 
och det stråk som placeras på den gamla järnvägssträckningen.

På sidorna 47 - 53 beskrivs planförslagets olika delar var för sig 
och exempel ges på byggnader som byggts i Ljungby under 
järnvägsepoken.
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Karta 12. Planförslag 
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Karta 13. Byggnadernas användning

7. Planförslag
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Attraktiv: 
Området blir attraktivt ur flera synpunkter. Närheten till en 

kollektivtrafiknod gör det lätt att pendla med buss till och från sitt 
arbete eller sin bostad. Området ligger på gång- och cykelavstånd 
från många viktiga funktioner i samhället. Ett väl utbyggt gång-
och cykelnät gör det även lätt att ta sig fram som gång- och 
cykeltrafikant. Dessa faktorer skapar även förutsättningar för 
mindre rese- och bilberoende. Områdets mångfald av 
byggnadstyper och strukturer avser även göra området attraktivt 
för flera olika människor.  

Levande: 
En blandning mellan olika funktioner medför liv och rörelse

under många av dygnets timmar, till skillnad från områden med 
bara en funktion. Med en mångfald av byggnadstyper och 
strukturer blir området levande även utseendemässigt. 

Integrerad:
Kvarteret kopplas till sin omgivning genom förlängningen av 

olika objekt. Gågatan i centrum får en förlängning in över 
området, likaså Fabriksgatan i söder vars förlängning blir den nya 
busstationen. Även järnvägsparken förlängs in över området. 

Att ha Ljungbys byggnader som underlag skapar en koppling 
mellan de gamla och nya byggnaderna.  Det nya kvarteret blir 
därmed något människor kan känna igen och som hänger ihop 
med sin omgivning. 

Karta 14. Koppling till omgivningen 

7. Planförslag
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7.4 Del 1. Slutet 1800 – 1910 

Området längst i öster får sin karaktär från tiden runt 
sekelskiftet 1800 - 1910. Godsmagasinet sparas då det finns med i 
kulturmiljöplanen som en byggnad som bör skyddas. 

Salutorget som idag mestadels används som parkering, minskas 
och blir en plats bara för torghandel och andra offentliga 
evenemang. Torget ramas in med byggnader i två våningar med 
dekorerade fasader i trä. Här finns plats för offentliga 
verksamheter, handel och bostäder. Syftet är att locka besökare 
fler dagar om året än vad det gör idag. Torget får därmed även en 
mer definierad avgränsning. 

Norr om godsmagasinet anläggs en park, med plats för konst, 
som en förlängning av järnvägsparken. Parken representerar de 
småländska skogarna och tiden innan Ljungby börjar utvecklas på 
riktigt.  

Byggnad från 1900-talet

Byggnad från 1910-talet

Karta 15. Del 1

7. Planförslag
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7.5 Del 2. 1920 – 1930

Del två innehåller stationen byggd 1955, vilken inte riktigt passar 
in i områdets nya karaktär. Men denna byggnad sparas och 
kompletteras med bebyggelse i 2-3 våningar som har fasader i trä 
eller puts. 

Alla nya byggnader föreslås få sockelvåning som skiljer sig i färg 
från den övriga byggnaden. 

Byggnaderna i öst får plats för handel i bottenplan, då de ligger i 
anslutning till gågatans förlängning in på området. I övrigt finns 
plats för bostäder.

Byggnad från 1920-talet

Byggnad från 1930-talet

Karta 16. Del 2

7. Planförslag
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7.6 Del 3. 1940 – 1950 

Den mittersta delen innehåller endast bostäder. Byggnaderna är 
tre våningar höga med tegelfasader, placerade så att de bildar en 
halvprivat gård.

Husen i norr föreslås ha förråd, tvättstuga och cykelrum på 
bottenvåningen mot den vältrafikerade Stationsgatan för att 
minska bullerpåverkan. 

Byggnad från 1940-talet

Byggnad från 1950-talet

Karta 17. Del 3

7. Planförslag
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7.7 Del 4. 1960 – 1970 

1960 -70-tals området får ett nytt stationshus i norr i anslutning 
till busshållplatsen. Området innehåller även en del parkeringar 
och ett mindre torg i anslutning till Garvaren. 

De föreslagna byggnaderna är 3-4 våningar höga med tegel och 
putsfasader och har plats för bostäder och mindre kontorslokaler.

Byggnaderna står i ett oregelbundet mönster med mycket 
grönska emellan.  

Byggnad från 1960-talet

Byggnad från 1970-talet
Karta 18. Del 4

7. Planförslag
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7.8 Del 5. 1980 – 1990 

Den sista delen, längst i väster, får inspiration från 1980-1990-
talets byggnader. Här finns plats för framförallt bostäder, men 
även mindre verksamheter. De förslagna byggnaderna i söder är i 
3-5 våningar med enkla fasader i puts. Byggnadskropparna får en 
friare utformning än den tidigare bebyggelsen. 
Mot Helsingborgsvägen i väster placeras två lägre byggnader 

avsedda för handel, då denna verksamhet är mindre känsliga för 
buller.  

I anslutning till Garvaren finns parkeringsplatser och lastzon för 
byggnadens verksamheter. Byggnad från 1980-talet

Byggnad från 1990-talet

Karta 19. Del 5

7. Planförslag
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7.9 Stråket
Stråket genom kvarteret placeras över ett av de gamla 

järnvägsspåren och representerar järnvägens sträckning genom 
staden. Det får en markbeläggning som består av marksten och 
där järnvägsrälsen tidigare fanns läggs en mörkare sten för att 
markera denna. 

Stråket är en gång- och cykelled som löper genom hela 
området och som knyts ihop med övriga gång- och cykelstråk. 
Stråkets placering medför en halvoffentlig karaktär genom 
området. 

7.10 Busstationen
Busstationen får en ny placering och utformning än tidigare 

och ett nytt stationshus placeras i anslutning till denna. 
Fabriksgatan i söder förlängs in över området och blir en ny 
bussgata, där bara bussar får köra. Den nya placeringen medför 
att bussarna får köra en lite annan väg, dock blir sträckan att 
köra inte längre.   

Karta 21. Utsnitt C –
busstationen

Karta 20. Utsnitt B - detaljstudie över stråket

7. Planförslag
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Karta 22. Utsnitt D – koppling till centrum

7.11 Koppling till centrum
Området kopplas till centrum genom ett gångfartsområde där 

allting sker på de gåendes villkor. Detta ökar möjligheten att ta 
sig mellan centrum och järnvägskvarteret. Gågatan förlängs även 
in över området och markeras med en annan markbeläggning. 

7. Planförslag
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7.12 Fokus – östra delen
Här görs en mer detaljerad studie över hur östra delen av 

området kan utformas. På kartan nedan redovisas hur olika 
trafikslag  angör området, vart entréerna till byggnaderna finns 
placerade, kopplingen till centrum och gångvägar. 

Karta 23. Östra området

7. Planförslag
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Karta 24. Offentligt och privat 

7. Planförslag
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Offentligt och privat
Ett privat rum tillhör och kontrolleras av hyresgästen eller 

ägaren, t.ex. en lägenhet eller privat trädgård. 

Ett halvprivat rum tillhör och kontrolleras av en mindre grupp 
hyresgäster eller ägare, t.ex. en närliggande gård eller ett 
trapphus. 

Ett halvoffentligt rum kontrolleras av en mer omfattande grupp 
hyresgäster eller ägare, samtidigt är rummet öppet för 
allmänheten. T.ex. parkeringsplatser och gångvägar. 

Ett offentligt rum ägs av exempelvis kommunen eller 
bostadsföretag, t.ex. torg, gator och parker (Boverket, 1998, s. 
55).



7.13 Illustrationer

Illustration 1. Volymstudie i form av en axonometri – vy från söder

7. Planförslag
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Illustration 2. Skyline från söder

Illustration 3. Sektion A - A

7. Planförslag
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8. Jämförelse
I detta kapitel jämförs det framtagna förslaget med två andra 

förslag. 
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• Parkering vid Garvaren

Skillnader:
• Hela salutorget används till parkering
• Nytt salutorg anlägga norr om det gamla
• Stationsgatan bryts av och går igenom järnvägskvarteret,  

övrig del blir esplanad
• Resecentrum i öster utanför kvarteret
• Vad som händer med stationsbyggnaden från 1955 nämns 

inte (Ljungby kommun, 2011, Arkitektförslag Sweco).

8.1 Likheter och skillnader
Den avslutande delen av mitt arbete går ut på att det framtagna 

planförslaget jämförs med några av de förslag som redan finns på 
kommunens skrivbord. Genom att identifiera likheter och 
skillnader är förhoppningen att se olika sätt att lösa hela eller 
delar av områdets utformning, samt dra lärdom av detta.  

Två förslag har valts, ett som arbetats fram på uppdrag av 
kommunen och ett som kommunen själva arbetat fram.  
Motivet till detta är att kommunen och utomstående aktörer kan 
ha olika uppfattning och idéer om vad som kan göras med 
området, vilket kan synas i jämförelsen. Förslagen har även olika 
avgränsning. 

8.2 Sweco, Växjö
Det första förslaget, från Sweco i Växjö, är ett av de tre förslag 

som togs fram på uppdrag av kommunen under år 2010. 
Uppdragets syfte var att ta fram förslag till hur en förändring av 
stadsbilden i Ljungby tätort skulle kunna se ut. Förslaget berör 
endast östra delen av järnvägskvarteret och kopplingen till 
centrum, vilket medför att en fullständig jämförelse inte kan 
göras. Dock är det intressant att se hur de tänkt.

Likheter: 
• Använder järnvägsspåret som en cykel- och promenadstråk 
• Har tankar på att lämna kvar spår i marken 
• Utformning, materialval och gestaltning av bostäder väster  

om godsmagasinet är inspirerad av järnvägens historia på  
platsen

• Godsmagasinet blir kvar på samma plats
• Stationsgatan och Fabriksgatan kopplas ihop

Karta 25. Likheter och skillnader, Sweco
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8.3 Centrumplanen
Det andra förslaget har kommunen arbetade fram i samband 

med centrumplanen från år 2009. Till skillnad från Swecos berör 
detta hela järnvägskvarteret och en del av omgivningen. 

Likheter:
• Fabriksgatan förlängs in över området och knyts ihop med 

Stationsgatan
• Salutorget används till torghandel
• Bostadsbebyggelse i kvarter i väster
• Parkeringsgata genom området
• Parkering vid Gararen

Skillnader:
• Busstationen är kvar på samma ställe som tidigare, men 

förnyas
• Godsmagasinet flyttas lite söderut
• Skånegatan dras rakt fram över salutorget och knyts ihop  

med Storgatan
• Skånegatan dras om även i väster
• Parkering på stora delar av området
• Torgliknande korsning i öster

(Ljungby kommun, 2009, centrumplan, bilaga 1).
8.4 Slutsats 

Vid utformningen av planförslaget skulle möjligen mer vikt lagts 
vid områdets koppling till omgivningen, främst centrum, då detta 
verkar vara viktigt för kommunen. Detta skulle gett förslaget 
ännu mer slagkraft. Å andra sidan har kommunen redan de tre 
arkitektföretagens förlag på kopplingen till centrum. Dessa och 
mitt förslag skulle gemensamt kunna ligga till grund för 
utformningen av området.

Karta 26. Likheter och skillnader, centrumplan
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Diskussion
Att omvandla och exploatera områden som förlorat sin 

ursprungliga användning är ett effektivt sätt att minska 
utglesning och skona andra viktiga natur- och jordbruksområden. 
Denna  omvandling skapar även en tätare stad, vilket ger många 
fördelar, t.ex. minskat res- och bilberoende. 

Dock finns det även negativa effekter av förtätning. Ju mer 
mark som exploateras inom tätorten, desto mindre plats finns till 
exempel för parker och grönområden. Därför bör förtätningen av 
städer inte heller gå för långt. 

Med tanke på alla de debatter som idag finns om hållbar 
utveckling och miljö, borde omvandling av oanvända och 
förfallna områden vara en beaktansvärd utveckling. Orsaken är 
att flera positiva effekter kan ses som ett resultat av detta, t.ex. 
minskat bilberoende och minskad påverkan på annan orörd 
mark. En ytterligare användning av dessa områden ger mindre 
påverkan än en eventuell nyexploatering, då de redan tagits i 
anspråk av människan. 

Dock har tidigare använda områden en historia och inrymmer 
många minnen, vilket planerare bör ha med sig när ett sådant 
område ska omvandlas. Hur ett äldre område och dess historia 
hanteras påverkar möjligen vad människor tycker om en 
omvandling. Men hur utnyttjas och används då dessa områden 
på bästa sätt? Svaret på den frågan är nog unikt från fall till fall. 
Men det bästa är nog att i så stor mån det är möjligt ta hänsyn 
till det som finns på platsen och att delar av det får finnas kvar 
för framtiden. Alltså en blandning mellan det gamla och nya. 

I Ljungbys fall har järnvägen spelat en stor roll i stadens 
utveckling och präglat järnvägskvarteret i över ett sekel. Därmed

borde det vara motiverat att låta järnvägen påverka och synas i 
den nya användningen av området. 

Kommunen nämner i flera planeringsdokument att förtätning 
och omvandling av äldre områden är att föredra framför nya 
områden. Järnvägskvarteret betraktas som ett förnyelseområde 
och att exploatera det ligger i linje med flera av kommunens 
uttalade mål. Kommunen avser även att inom en snar framtid 
börja projektera delar av området. Hur området ska omvandlas 
är därmed en väldigt aktuell fråga och detta förslag ligger helt 
rätt i tiden. 

Det som nu återstår är att se hur kommunen väljer att 
omvandla området. Då de snart kommer börja projektera 
området, dröjer det förhoppningsvis inte allt för lång tid innan vi 
vet svaret. 

En epok har gått i graven och om det i framtiden går att se 
några spår av Ljungbys tid som järnvägsknutpunkt kan endast 
framtiden utvisa. 
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