
 del 2: Stationssamhälle idag

Under arbetet med att ta fram ingredienserna för ett 
stationssamhälle idag har tre ledord utkristalliserat 
sig, rörelse, mötesplats och blandning. Genom dessa 
tre ord beskrivs i denna del ett stationssamhälle idag.



31

Stationssamhällen idag uppkommer kring pendel-
tågstationer i regioner med väl utbyggda kollektiva 
transporter. Underlaget för tågtrafiken måste vara 
tillräckligt för att kunna skapa en attraktiv kollek-
tivtrafik med hög turtäthet. Den ska kunna vara en 
ersättning för bilen och konkurrera som det primära 
transportslaget inom regionen.

Tågtrafiken ska finnas på plats samtidigt som samhäl-
let byggs ut. Det är viktigt för att redan från början 
skapa vanan att använda kollektivtrafiken för in-
vånarna. Samhället kan vara en egen tätort eller en 
stadsdel i en större flerkärnig stad. 

Liksom i det traditionella stationssamhället finns det 
här skillnad mellan de inter- och intra-urbana trans-
porterna. Inom samhället är det fokus på låga has-
tigheter och människorna medan de interurbana 
transporterna präglas av effektivitet och teknik. Nu 
är de interurbana transporterna en del av det dagliga  
livet, då arbetspendlingen är stor. 

Samhället breder ut sig på båda sidor om järnvägen för 
att effektivt utnyttja marken kring stationen. Därför 

uppfattas också järnvägens barriäreffekt nu som ett 
problem. En viktig del är att utforma samhället som 
en helhet och förhindra att det blir till två områden 
som delar på en station.

Inom tätorten ska strukturen sträva mot att hålla bo-
städer och andra målpunkter inom rimligt avstånd 
från stationsområdet för att främja gång- och cykel-
trafiken som primärt färdsätt inom samhället. 

Strukturen inom tätorten ska ha sin utgångspunkt i 
rörelsemönstret till och från stationsområdet. Det 
är  stationen som är navet för människornas dagliga 
rörelsemönster. Skillnaden mellan fågelvägen och det 
verkliga avståndet beror på flera saker, bland annat 
strukturen. Ett finmaskigt nät ska skapas som ger 
kortare fysiska avstånd. 

Stationen som resecentrum kopplar ihop tågnätet 
med bussnätet för att skapa större tillgänglighet för 
kollektivtrafiken som helhet. Det ska fortsatt vara en-
kelt att byta transportmedel. I och med de korta av-
stånden inom samhället är det speciellt viktigt att det 
finns tillräckligt med cykelparkeringar vid perrong-
erna. 

Rörelse
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Stationsområdets utformning som den främsta mö-
tesplatsen för invånarna och besökare är en nyckel- 
punkt i utvecklingen. Stationen ska vara en central 
plats. Det är här som invånarna träffas, handel och där  
service koncentreras.  

Stationssamhället är en motpol till den utglesade stad-
en i dagens stadsbyggande. Här finns en målpunkt i 
det regionala rörelsemönstret, en handelsplats till-
gänglig med kollektivtrafik. Detta samtidigt som det 
är ett samhälle med egna invånare.

Utformningen av samhällets offentliga rum ska ske 
som mötesplatser för invånarna. Det ökande intres-
set för stadslivet återspeglas i de nya stationssamhäl-
lena. Med en hög andel invånare som åker kollektivt 
finns det dagliga livet representerat på platsen och 
utformningen av platsen ska ge möjligheter även för 
ett socialt liv.

Mötesplatserna i tätorterna är mellanrummen i be-
byggelsemönstret. Storskalig infrastruktur tenderar 
att svämma ut i stora odefinerade rum. För att kunna  
utforma stationsområdet som en mötesplats och ska-
pa möjligheter för ett socialt liv ska området betraktas 
utifrån den mänskliga skalan. Rummet ska rymma 
både tekniken och människan.

Stationsområdet är den främsta entrén till tätorten för 
besökande. Ur denna synpunkt är det speciellt viktigt 
för samhället att bjuda in, visa öppenhet mot station-
en och visa på vad som finns här. 

Mötesplats

På stationsområdet möter de resande orten även om 
de inte stiger av. Hur uppfattas samhället av resenären 
när tåget stannar? I dagens samhälle med mycket för-
bifarter kan kollektivtrafiken vara den länk från vil-
ken människors uppfattningen om en ort kan bildas. 
Stationssamhället visar upp sig via stationsområdet.

I direkt anslutning till stationsområdet förläggs funk-
tioner som är attraktiva för besökarna så som arbets-
platser och handel. Det är av stor vikt att ge möjlighet-
er för funktioner som bidrar med en dagbefolkning 
i samhället. Människor i rörelse även under dagen 
underlättar för handel och service att kunna etablera 
sig på orten.

Blandning
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En fysisk struktur av olika offentliga nivåer i de ◊ 
gemensamma rummen som stärker den sociala 
strukturen och ger känslor av trygghet och till-
hörighet (Gehl, 1986). 

Med kollektivtrafiken, som de allra flesta kan åka 
med, som främsta transportmedel kan också alla olika 
samhällsgrupper blandas här. För att kunna utnyttja 
marken på bästa sätt är det nära mellan de boende. 
Förutsättningarna för de boende att leva som bilburna 
i stationssamhället är dåliga. Istället ges möjligheter 
för människor som väljer en livsstil med kollektiva 
färdsätt som det primära alternativet att kunna bosät-
ta sig här. Kring bostäder och vid arbetsplatser finns 
begränsade möjligheter att ställa sin bil. Marken kring 
en station är för strategiskt viktig för att använda till 
trafikytor. 

I strukturen ska rörelserna blandas, olika gruppers  
rörelsemönster möts i de offentliga rummen. De 
ungas väg till skolan sammanfaller med vägen till job-
bet för andra.

Funktionsinnehållet är viktigt. Samhället ska kunna 
tillgodose de dagliga behoven hos invånarna. Stopp-
en på vägen mellan hemmet och arbetet ska kunna ske 
mellan stationen och hemmet. Stationssamhället är ett 
helt samhälle. 

En blanding med även arbetsplatser gör det möjligt 
för samhället att ha en dagbefolkning. Det finns ett liv 
dygnet runt. På så vis kan pendeltrafiken och den in-
frastruktur som redan finns även nyttjas mer effektivt, 
det finns resenärer åt båda hållen. 

En del av blandningen av bebyggelsen är närvaron av 
nytt och gammalt. Att utveckla det nya med respekt 
för den historiska utvecklingen av samhället ger en 
historisk och kulturell förankring av samhället.

För att medverka till ett socialt hållbart samhälle ska 
det inom det moderna stationssamhället finnas:

En blandning av bostäder i olika storlekar och ◊ 
upplåtelseformer för att uppnå en socialt hållbar 
struktur (Lindén, 2007). Då finns det en möjlighet 
för en balanserad befolkningsstruktur och om-
flyttningen kan vara låg.

En vanlig dag


