
del 1: Stationssamhälle

Stationssamhällen kallas den nya typ av samhälle som 
uppkommer under 1800-talet i samband med utbygg-
naden av järnvägsnätet under industrialismen. Här 
redovisas mina litteraturstudier kring vad ett stations-
samhälle är, hur det uppkom samt utvecklingen fram 
till idag.
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Stationssamhället är en av de nya samhällstyper som 
följde i industrialismens spår (Paulsson, 1953). Arons-
son (1999) pekar främst på två faktorer som gav upp-
hov till stationssamhällen vid järnvägskorsningar, 
omlastningen av gods och handelsliberaliseringen. 
Vilka samhällen kan då sorteras in under begreppet 
stationssamhälle? 

De definitioner som går att finna i litteraturen talar om 
innehållet i samhället mer än den fysiska strukturen. 
Stationssamhället är en ny målpunkt, människor dras 
dit och det utvecklas till en handelsplats. Här öppnar 
affärer, banker, ölställen med mera. I Svenska stad 
(Paulsson, 1953) kallas stationssamhället för den nya 
tjänstestaden. I tätorten finns tjänster som är helt nya 
eller tidigare har funnits på marknadsplatsen eller i 
en närliggande stad. Historiken Peter Stilling beskriv-

er detta som att mer än hälften av invånarna hade ett 
yrke vilket inte är kopplat till den agrara näringen 
(Aronsson, 1999).

Samhället har växt upp kring stationen (Tägil, 1990) 
och stationen är ”ett socialt, arkitektoniskt och ekonomiskt 
centrum” (Strömberg, 1999 sid. 100). Alltså stationen 
och livet kring denna är navet i samhället. 

I samband med stationssamhällen omnämns även  
negativa kännetecken såsom alkoholproblem, ung-
domligt busliv, stor invandring och mobilitet (Ström-
berg, 1999). Detta tyder på att den sociala strukturen 
var bristfällig.

Förhållande mellan stad och land påpekas i olika 
skrifter. Historikern Peter Stilling menar att orten var 
varken stad eller by (Aronsson, 1999) andra menar att 
stationssamhället var både stad och land,  här bland-
ades traditioner och mönster från staden och lands-
bygden (Björkman, 1998). I stationssamhället  kunde 
landsbygdens och städernas ekonomiska tillväxtkraf-
ter förenas (Aronsson, 1999). 

Men det var inte alla järnvägsstationer som generer-
ade en stark tillväxt. Det berodde främst på eko- 
nomisk-geografiska orsaker, stationer kunde konkur-
rera om samma bygd samtidigt som en utveckling av 
industrin var viktig för en fortsatt tillväxt (Tägil, 1990). 
Aronsson (1999) menar att det inte kan beskrivas i 
generella termer varför vissa samhällen utvecklades 
mer än andra istället  tillskrivs lokala entreprenörer en  
viktig del i utvecklingen.

Även i samhällen som inte faller under definition-
en utvecklades stationen till en mötesplats där  
människor rörde sig och det blev till en handelsplats 
(Linde Bjur & Malmström, 2000). De samhällen som 
skulle få en station lockade nya invånare redan innan  
bygget var klart. Människor förutsåg fördelen med 
den nya tekniken (Sandin, 1990). 

Järnvägens uppbyggnad
De statliga stambanorna byggdes upp enligt den så 
kallade bryta-bygd-principen. Det innebär att stam-
banorna drogs fram genom det obebyggda landska-
pet istället för att följa de gamla kulturstråken och bin-
da ihop städer (Tägil, 1986). Södra stambanan drogs  

Stationssamhällets utveckling
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järnvägen drogs en bit bort från en kyrkoby utvecklas 
en så kallad t-struktur, likt idealplanen, där järnvägen 
skär den äldre Storgatan/Kyrkogatan/landsvägen 
och det uppkommer en bipolaritet i strukturen, kyr-
kan och stationen (Aronsson, 1999). Även i mindre 
städerna präglas området närmast stationen av en 
stadsmässighet, en strävan bort från det lantliga bygg-
nadssättet. Bebyggelsen ligger i gatulinjen med slutna 
kvarter (Tägil, 1990). 

I Kävlinge upprättades en stadsplan 1903 efter att  
orten blivit municipalsämhälle (Billing, 1983). Planen 
omfattar ett betydligt större område än den existeran-
de byn, tron på utvecklingen var stor. Trädplanterade 
gatorna går genom byn och planen tar inte hänsyn till 
de befintliga gårdarna. Dessa finns det inte plats för i 
det nya samhället. 

Edelsvärds stadsplan ritad för Falköping-Ranten (Linde, 1989)

utanför alla städer mellan Lund och Jönköping på 
sin väg norrut (Sandin, 1990). Istället sågs det som de 
privata järnvägsbolagens uppgift att knyta ihop städ-
er och byar med stambanorna (Améen, 1986). Längs 
Södra stambanan uppkom det viktiga järnvägsknutar 
där privata banor anslöts till stambanan som Eslöv, 
Hässleholm, Alvesta och Nässjö (Tägil, 1990).

Utvecklingen kunde gå snabbt.  Södra stambanan 
öppnade 1858 fram till Eslöv och  år 1865-66 öppnade 
de privata anslutningsbanorna till Helsingborg och 
Ystad. Efter ytterligare 10 år, 1875, fick Eslöv köpings-
rättigheter och hade kommit upp i 1240 invånare (Tä-
gil, 1990).

Strukturen i stationssamhället
Städernas struktur förändrades med järnvägens eta-
blering. Främst uppkommer det en fram- och baksida 
på  vardera sida om stationen (Tägil, 1986). Framsidan 
planlades noggrant, här förlades stationshuset, olika 
cityfunktioner och finare bostadskvarter medan det 
på baksidan fanns arbetarestadsdelar och industrier 
(Book, 1986). Att bo nära järnvägsstationen var hög 
status (Linde Bjur & Malmström, 1999). 

Till skillnad från den förindustriella blandstaden ut-
vecklades staden till en funktionsindelad stad (Tägil, 
1990). Längs med stambanorna byggdes det upp helt 
nya orter där järnvägen utgjorde en grund för struk-
turen i staden, till exempel Eslöv, Höör, Alvesta och 
Hässleholm. 

Till en början uppfattades stationens och spårens bar-
riäreffekt inte som något negativt för staden (Linde & 
Malmström, 2000). Den efterhand ökande trafiken fick 
som konsekvens att de ytor som järnvägen behövde 
till bangårdsområden och verkstäder till tågen ökade 
i areal (Linde & Malmström, 2000). 

Stationssamhällena präglas både stadsbyggnadsmäs-
sigt och arkitektoniskt av dåtidens ideal vilket gör att 
många liknar varandra till sin karaktär. De växte fram 
under en tid då städer i Sverige byggdes enligt rut-
nätsplanen (Book, 1986 och Johansson & Tägil, 2001). 

De befintliga städerna i Sverige var relativt små. Där-
för var det möjligt att följa strävan om att förlägga 
stationen relativt centralt genom att spåren tangerade 
stadsbebyggelsen. Det är först efter järnvägens till-
komst som städerna har växt och idag har många av 
stationerna en central placering (Book, 1986 och Tägil, 
1990).

I de befintliga städer som fick järnväg visar Book 
(1986) att i 76% av städerna tangerade järnvägen den 
befintliga staden, 17% fick järnväg och/eller station på 
mer än 300 meters avstånd och endast 7% av städerna 
fick en åverkan genom att järnvägen drogs in i själva 
stadsbebyggelsen. 

För de framväxande stationssamhällena längs stam-
banorna tog SJ:s chefsarkitekt, Adolf W. Edelsvärd,  
1859 fram den ideala stadsplanen. Idealstaden är 
uppbyggd efter rutnätsplanen med breda trädplanter-
ade gator av brandsäkerhetsskäl. För att ha nära till  
vatten vid en eventuell eldsvåda finns det dammar 
och brunnar utplacerade i staden. Stationsgatan med 
all sin grönska går vinkelrätt ut från stationen med ett 
salutorg framför stationen samt ett mer officiellt torg 
längre upp (Tägil, 1990). Stationen och kyrkan är pla-
cerade i varsin ände av stadens mittaxel (Linde Bjur & 
Malmström, 1999). 

Edelsvärd riktade samtidigt kritik mot tidens plan-
läggning som han ansåg hade för lite öppna platser 
och planteringar, smala gator samt att det saknades 
expansionmöjligheter (Linde Bjur & Malmström, 
1999). Idealplanen var ursprungligen gjord för Falkö-
ping-Ranten, men den genomfördes aldrig där. Istället 
är det i de två städerna Hässleholm och Nässjö som 
Edelsvärds idealplan blivit som mest förverkligad. 
Annars hör det till undantag att det går att spåra drag 
av idealplanen i svenska städer (Linde, 1989). 

I Skåne var det dock inte alla stationsamhällen som 
växte sig så stora att en stadsplan behövde upprät-
tas. Kring flertalet landsortsstationer samlades endast 
en begränsad bebyggelse och lockade några få hant-
verkare och köpmän (Tägil, 1990). På de platser där 

Stadsplan för Kävlinge stationssamhälle 1903 
(Billing, 1983)
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Stadsliv
Stationen var under 1800-talet och i början av 1900- 
talet en viktig offentlig plats i staden. Stationen var 
inte bara en resemiljö utan en del av livet i staden. Un-
der  denna tid kom de allra flesta av stadens besökare 
med järnvägen, stationen var alltså också en viktig 
entré till staden (Linde Bjur & Malmström, 2000 och 
Tägil, 1990).

Nedgång och fall
Tiden kring förra sekelskiftet betecknas som järn-
vägens storhetstid (Linde Bjur & Malmström, 2000).  
Efter första världskriget hade järnvägen monopol på 
landtransporter i Sverige. Under perioden fram till 
slutet på andra världskriget stagnerar istället järn-
vägstrafiken (Malmström, 1999). 

Under 1950-talet fick järnvägstrafiken konkurrens av 
bilen och senare även flyget. Mellan 1950 och 1981  

Utveckling
Stationssamhällenas utveckling ser olika ut beroende 
på dess geografiska läge och dragningskraften från 
den omkringliggande landsbyggden. Paulsson (1953) 
ser fyra olika huvudinriktningar som utvecklingen 
gått i:

På linjen, som är den vanligaste. Utvecklingen har 1. 
stannat vid en husklunga med några fåtal hant-
verkare och näringsidkare. 
Som komplementsamhälle på lagom avstånd från 2. 
ett produktionssamhälle till exempel Borlänge vid 
Domnarvets järnverk. 
Som stad. Ett gynnsamt geografiskt eller adminis-3. 
trativt läge har gett förutsättningar för att stations-
samhället har utvecklats till en stad. 
Som förstad till en större stad till exempel Åkarp 4. 
till Malmö.

lades nästan 30 procent av järnvägsnätet i Sverige ner. 
Fokus förflyttades från de inter-urbana transporterna 
till det växande problemet med de intra-urbana trans-
porterna inom städerna. Inom staden ändras använd-
ningen av markområdet för att skapa tillgänglighet 
för motortrafik. Stationsområdet gick från att vara en 
offentlig plats till en komplex anläggning för omstig-
ning, omlastning och rörelse. Stationstorgen framför 
stationen gjordes om för att passa buss- och biltra- 
fiken. Funktion blir fokus för utformningen och stads-
livet försvann kring stationen (Malmström, 1999 och 
Linde Bjur & Malmström, 2000).

Uppsving
Under 1980-talet skedde en förändring som gav ett 
uppsving för järnvägen och stationsområdet. Föränd-
ringen skedde både inom stadsbyggandet och trans-
portväsendet. Det är främst fyra faktorer som samspe-
lar:

Förnyat intresse för stadsliv, modernismen upp-1. 
hör att vara ideologi inom stadsplanering.
Hamn- och bangårdsområden blir uttjänta under 2. 
1970-talet, centralt belägen mark blev attraktiv för 
exploateringar.
Järnvägen betraktas som ett mer miljövänligt 3. 
transportsätt än bilen.

Utvecklingen av tågtekniken medför att tågtrafik-4. 
en kan konkurrera med flygtrafiken på kortare  
resor (Malmström, 1999).

Stationer och resecentra behöver nu både fungera som 
trafiknoder i ett integrerat trafiksystem samt vara en 
plats i staden attraktiv för såväl resenären som för 
människan i staden. 

Parallellt med järnvägtrafikens nyvunna attraktivitet 
pågår en upplösningsprocess i staden. En del av denna 
är framväxten av perifera områden i staden med hög 
biltillgänglighet som främsta konkurrensfördel. Dessa 
områden är integrerade i vägstrukturen och på stora 
arealer ordnas parkering för besökarna. Kollektivtra-
fiken når ofta inte hit. Biltillgängligheten har haft stör-
re betydelse vid lokaliseringen än att skapa hållbara 
transportsystem. Motpolen är den centrala staden där 
trafikens tillgänglighet är begränsad liksom möjlig-
heterna att ordna parkering (Malmström, 1999).

För att studera förnyelser av stationsområden har jag 
besökt tre olika orter där denna förändring har ägt 
rum. På plats har jag studerat stationsområdet och 
miljöerna runt omkring både vad gäller utforming 
och funktion. Mina reflektioner och analyser av be-
sökta platser används i utformningen av stationsom-
rådet i Hjärup.

Stationsområdet i Veberöd är idag överväxt.

Göteborgs centralstation
(Linde, 1989)
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på besök: Mölnlycke

Besöket till Mölnlycke var för att studera det nyligen 
omgjorda centrum och tillhörande resecentrum. Un-
der 1990-talet fick Mölnlycke tillbaka sin hållplats 
för pendeltåget mellan Göteborg och Borås. Då bör-
jade också planerna på att flytta både stationen och 
busstorg till ett gemensamt resecentrum som en del 
av en omvandling av Mölnlycke centrum växa fram 
(Härryda kommun, 1996). 

Mölnlycke centrum, här är det. Från perrongen ser 
jag en del av Mölnlycke, bussarna som kommer in till 
resecentrumet nedanför mig och människorna på gå-
gatan. Detta är möjligt då järnvägen och stationen har 
höjts upp genom tätorten för att lättare skapa möjlig-
heter till passager under spåren. Som passagerare är 
det enkelt att se vart jag ska gå för att komma till buss-
arna eller gå mot centrum. Dock skapas en väsentligt 
höjdskillnad upp till perrongen, vilken tas upp av 
trappor och en lång ramp. 

Höjningen av järnvägen gör att höjdskillnaden i gång- 
och cykeltunneln är liten och den visuella kontakten 
genom tunneln inte bryts. Tunneln är dock mörk och 
belysning dagtid eller ljusare material kunde göra den 
trevligare att passera. Det är i stort sett bara resenärer-
na som behöver förflytta sig i höjdled. Området kring 
järnvägen har en klar fram- och baksida, framsidan 
är mot centrum och busstationen. Baksidan består av 
olika verksamheter och ett gång- och cykelstråk längs 
med hållplatsen.

Själva vänthallen till resecentrumet består av en slut-
en byggnad. Passagerarna från pendeltåget möts av 
baksidan med personalingångar och det är inte själv-
klart vart det förväntas att jag ska gå för att komma 
till bussen. Det går att gå direkt ut på perrongen eller 
fortsätta framåt för att komma till ingången till vänt-
hallen. Byggnaden vänder sig mot centrumsidan, att 
komma från detta hållet känns mer välkomnande för 
kollektivtrafikresenären. 

I anslutning till resecentrumet finns en pendelparker-
ing, som vid denna tidpunkt endast hade en ledig 
plats. Den ligger längs billeden mellan järnvägen och 
centrum. Till perrongen finns det två vägar att ta, dels 
vid resecentrumet dels vid bortre änden av pendel-
parkeringen där leden går under.Entré med parkeringshus Leden går under järnvägen och det 

finns trappor upp till perrongen

Trappor upp till perrongen
Gångtunnel under järnvägen 
och gågatan längre fram
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Från busstationen går det en gångbro över 
Mölndalsån till centrum. Cyklister får cykla 
runt tillsammans med bilisterna. På andra si-
dan kommer jag in på en gågata i det nyligen 
ombyggda Mölnlycke centrum som fortsätter 
över affärsgatan, Biblioteksgatan, och vidare 
till Råda torg med kommunhus och handel. 
Kopplingen upp till affärsgatan är bra, det 
känns naturligt att gå hit upp från stationen. 
Den sista biten upp till Råda torg har mera en 
känsla av att ’här lämnar du centrum’. 

Längs affärsgatan finns ny bebyggelse i kvar-
tersstruktur med handel i bottenplan och bo-
städer högre upp i huset. Gatan har en trev-
lig atmosfär med trivsam skala och omsorg 
i gestaltningen. Det rör sig fler människor 

Centrum och platsbildning längs Mölndalsån

Utsikt mot vänthall och centrum

än jag kunde förutse kanske är de två livs-
medelsbutikerna en bidragande orsak. Gatan 
är tydligt en framsida och likheten med ett 
köpcentrum slår mig. Gränderna och andra 
sidan av kvarteren är baksidan med slutna 
fasader, lastanordningar och parkering. Järn-
vägens framsida med handel och fina kvarter 
har sin egen baksida. Jag börjar fundera över 
var resten av Mölnlycke finns någonstans. 
Vid åsynen av alla parkeringsplatser verkar 
det ligga avlägset då besökaren behöver bil 
för att komma hit.

I Mölnlycke finns det en klar uppdelning 
mellan mellan platser för funktion och  
mötesplatser.

Gångbron över Mölndalsån till resecentrumet Shoppinggatan

Baksidan av shoppinggatan
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på besök: Rydebäck

År 2000 fick samhället Rydebäck utanför Helsing-
borg en hållplats för pendeltåget då den nya drag-
ningen av västkustbanan, mellan Helsingborg och 
Kävlinge, drogs förbi (Ramböll, 2007). Hållplatsen 
placerades utanför den befintliga tätorten. Området 
mellan tätorten och stationen håller nu på att byggas 
ut. 

I samband med Rydebäcks nya hållplats byggdes ett 
nytt stationsområde. Placeringen av stationen i perife-
rin får konsekvensen att det inte är några människor 
här, det är ingen som bara passerar förbi. Trafiken in 
till samhället från de större trafiklederna går en bit  
söder om stationen. Inte ens bilarna kan göra mig säll-
skap.

Spåren förbi stationen är något nedsänkta vilket med-
för höjdskillnader både till perrongen och över spå-
ren. Sluttningen ner till perrongen utgörs av trappor 
vilka löper längs med större delen av stationen. Dessa 
trappor bidrar till att stationsrummet upplevs diffust. 
Rummet svämmar ut i omgivningen. På stationen 
finns det inte någon naturlig plats för mig att ställa 
eller sätta mig. 

Vid regn hade jag gått in under taket men en disig  
novemberdag upplevs området under taket mörkt och 
ogästvänligt. Vid sämre väder behöver detta område 
belysning även dagtid. 

För att undvika att gå i trappor måste jag använda mig 
av de cirkulära skapelserna i ena änden av perronger-
na. För att komma ner finns en smal gångväg på bak-
sidan som till en början är svår att upptäcka. Rampen 
ner är helt avskild från trapporna. För att ta sig uppåt 
erbjuds en smal gång- och cykelväg eller trappor. Sta-
tionsområdet har mycket plats till förfogande ändå är 
ramperna så smala att möte med rullstolar, rullatorer, 
barnvagnar och cyklar är svåra.

Eftersom stationen ligger i utkanten av tätorten finns 
det en tydlig fram och baksida. Framsidan är stråket in 
mot Rydebäcks centrum och baksidan är en obeman-
nad bensinstation, en pendelparkering och en buss-
hållplats. Busshållplatsen finns längs vägen på andra 
sidan pendelparkeringen. Någon koppling mellan 

Gångväg till perrongen 
bakom cykelparkeringen

Mot centrum

Stationen i huvudgatans förlängning
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bussen och pendeltåget, utöver ett kort av-
stånd för att främja intermodalitet, finns inte 
i den fysiska miljön. Resenären får gå runt  
eller gena över pendelparkeringen.

En del av bebyggelsen har kommit på plats 
längs vägen och kring det ombyggda torg-
et. Mellan centrum och stationen börjar ett  
huvudstråk ta form. 

Det är på torget som människorna i Rydebäck 
rör sig. Det verkar vara bibliotektet, uttags-
automaten, vårdcentralen och livsmedels-
butiken som är målpunkterna. 

Norr om torget finner jag dess baksida med 
lastbrygga och en helt stängd fasad. De ny-
byggda husen längs stråket har både mer 
öppna fasader, till exempel en restaurang, 
och mera slutna. 

Hur hela detta nya område kommer att kopp-
las till det befintliga villasamhället är svårt 
att tyda nu när det fortfarande är en bygg-
arbetsplats. 

Alla aktiviteter är inte 
välkomma på torget

Baksidan av torget Huvudstråket

Torget

Pendelparkering
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på besök: Høje Taastrup

1986 invigdens den nya S-tågsstationen, pendeltåg 
inom huvudstadsområdet, i Høje Taastrup, en änd-
station sydväst om Köpenhamn. Satsningen och 
utbygganden av området visade på att järnvägs-
stationer återfått sin status som ett viktigt element 
inom stadsplaneringen. (Book, 1986).

Høje Taastrup är en större station än de ti-
digare besökta, här korsas flera linjer både 
tåg och buss. Spåren är överbyggda med 
stationshus, vägar och busshållplats. Längs 
med stationshusen finns dels en vanlig gata 
på ena sidan och dels en gata för kollektiv- 
trafik med hållplatser på andra sidan. På 
denna sidan finns även en separat cykelbana 
med cykelparkeringar utrustade med regn-

stora pendelparkeringen. Kopplingen in till Köpen-
hamn verkar locka pendlare inte bara från närområd-
et. Høje Taastrup är en länk i en pendlingskedja. 

Från bortre delen av pendelparkeringen vid änden på 
perrongen finns ytterligare en koppling över spåren 
i form av en gångbro. Härifrån går det också att nå 
perrongerna och tillgängligheten till dessa ökas däri-
genom.

De olika perrongerna är indelade, S-tågen har egna 
perronger och den regionala trafiken har sina. Även 
utformningen skiljer dem åt. Regiontrafikens per-
ronger är inbyggda i glas. Det är också här som de tåg 
som inte stannar passerar. För att minska obehaget i 
form av vinddrag och höga ljudnivåer fungerar glaset 
som skydd för de väntande resenärerna.

Den vanliga gatan

Busshållplatser längs gatan

Cykelparkering med regnskydd

skydd. Bussgatan verkar vara mycket effektiv, bus-
sarna kommer och fylls snabbt för att dra vidare. Här 
finns ingenting som kan störa dem.  

Bebyggelsen längs bussgatan, Høje Taastrup Boule-
vard, har en känsla av offentlighet. Det finns en sym-
metri på båda sidor om stationen. På varje sida om 
stationen finns en platsbildning och bebyggelsen när-
mast stationen har en stadsportskaraktär i sin place-
ring. Uttrycket i bebyggelsen är liknande längs hela 
gatan med samma material och arkader längs gatan. 
Det ena torget ter sig helt öde medan det andra lockar 
till sig en del människor. Här finns livsmedelsbutik, 
grönsaksförsäljning, konditori och en samlingslokal. 
Längs gatan finns mest kontor och under dagen är det 
lite rörelse.

Längs den ’vanliga’ gatan på andra sidan rör det sig 
fler människor. Det är också här som jag finner den 
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Som passagerare leds jag direkt från perrongen till 
bussarna, kopplingen dit är mycket bra. Vid toppen 
av rulltrappan ligger busshållplatserna rakt framför 
mig. De går inte att missa. Över öppningen ut sitter 
dessutom informationstavlor om kommande avgång-
ar. Jag upplever först detta som stationens framsida. 
Men när jag rör mig utanför stationen upplevs framsi-
dan vara längs den ’vanliga’ gatan. Det viktigaste här 
är att snabbt kunna ta sig vidare, att byta färdsätt.

Själva stationsbyggnaden spelar i sitt formspåk på 
banhallar från järnvägens tidiga historia. Det är på 

långt håll möjligt att se vilken av alla byggnader som 
är stationen. 

Placeringen av stationen över järnvägen fungerar 
mera som en länk i strukturen än den traditionella 
placeringen längs med spåren. Men samtidigt så vet 
jag inte åt vilket håll jag ska gå för att finna ett cen-
trum ifall det finns något. I den direkta närheten finns 
det ingen annan centrumbildning utan det är station-
en själv som är målpunkten här.

Platsbildning med handel

Banhallsformen syns tydligt på håll

Gatan över spåren

Bro med trappor vid andra sidan

Pendelparkering

Inne finns det sittplatser 
och biljettautomater




