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SAMMANFATTNING 
 
Examensarbetet handlar om utveckling av de centrala delarna samt 
stationsområdet i Vårgårda tätort, Vårgårda kommun. Syftet med 
arbetet har varit att förtäta med ny bebyggelse i de centrala delarna 
av tätorten samt att effektivisera ytan och området vid stationen. 
Arbetet är tänkt att kunna användas som ett idéunderlag av 
kommunen för deras framtida utveckling av tätorten. 
Litteraturstudier har gjorts kring ämnet stationssamhällen och en 
inventering av planområdet har gjorts. Som analysmetoder har jag 
använt mig av Kevin Lynch, SWOT-analys, en enkel 
bebyggelseinventering för att skapa riktlinjer för ny bebyggelse samt 
även besök på orterna Herrljunga och Uddevalla, där jag studerat 
lösningar på stationsområdena för att se hur dessa orter löst 
problemen med de nya funktioner som måste irnymmas på ett äldre 
stationsområde. Utifrån den teoretiska inläsningen, inventering, 
analys och ortbesök har jag sedan utvecklat ett förslag för de centrala 
delarna av tätorten. Förslaget grundar sig på återupprättandet av 
Vårgårda som stationssamhälle, att gå tillbaka till sina rötter för att 
återbilda den naturliga mötes- och samlingsplats som 
stationsområdet med sitt stationshus en gång i tiden var. Förslaget 
visar på lösningar för att bryta den barriär som järnvägen blivit i 
dagens samhälle, samt lösningar på två av centrums högt trafikerade 
huvudgator som går genom planområdet. För att få en bättre 
centrumkänsla med stadskaraktär har jag föreslagit en förtätning 
med ny bebyggelse på ytor som idag består av öde tomter och eller 
ytparkeringar, med nya lösningar för parkeringssituationen. Nya 
bostäder i centrum ger underlag för ortens service att utvecklas, 
vilket i sin tur kan tillföra ett större folkliv i de centrala delarna.   
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BAKGRUND 

Sommaren år 2008 gick jag ut sista året på min utbildning i 
Karlskrona. Jag hade då fått ett jobberbjudande i Vårgårda kommun, 
en halvtidsanställning samtidigt som jag fick erbjudande att göra 
mitt examensarbete i kommunen. Jag tog min chans och flyttade dit.  
Jag kom till Vårgårda på sensommaren. Samma helg hölls en festival 
på orten. Gatorna var fulla med glada människor i alla åldrar och det 
kändes som en levande och positiv ort jag hade kommit till. 
Men när helgen var över och skolor och arbete började komma igång 
igen, så märkte jag hur orten sakta men säkert började bli mer och 
mer öde. Vart tog alla vägen? Jag fick erfara att om man ville träffa 
på folk, så fick man hålla sig i mataffären mellan fyra och fem på 
eftermiddagen. 
Däremot så märkte jag av en viss oavbruten aktivitet runt stationen. 
Här samlas ungdomarna kring kiosken och snabbmatstället på 
stationsområdet och väntar in sina kompisar som kommer med buss 
eller tåg. Eller bara för att ha någonstans att vara, samtidigt för att se 
vad som händer. Vilka som kliver av och på tågen. 
 
På mitt arbete blev jag introducerad i Vårgårdas historia, en blick 
bakåt i tiden för att se hur kommunen och samhället har växt. Och 
även en blick framåt. Den positiva framåtanda som jag märkte av 
direkt när jag kom hit finns även inne på kommunhuset. Man har en 
positiv syn på sin kommun och en vilja att växa och bli fler.  
 
Känslan som jag fick när ja kom till orten, glädjen och det positiva 
bland invånarna, ser man lite då och då fast i mindre utsträckning. 
Men hur kan man få det att bli ett sammanhållet och trevligt 
samhälle som sjuder av liv, precis som förr i tiden som jag sett på de 
gamla fotografierna de visat för mig på mitt arbete.   
 

 
 
Jag bestämde mig därför för att mitt examensarbete skall handla om 
de centrala delarna av tätorten. Att förnya och förtäta så att folklivet 
hittar tillbaka och får en självklar plats att vara på. Vårgårda är ett 
gammalt stationssamhälle och har fortfarande kvar en del byggnader 
och gator som vittnar om det gamla. Jag har även fått en känsla och 
uppfattning av att invånarna känner en viss samhörighet med 
järnvägen och sin orts uppkomst.  
 
Inriktningen på arbetet känns därför given. Att förtäta med ny 
bebyggelse på övergivna och öde tomter i de centrala delarna av 
tätorten samt att få ordning på stationsområdet, den självklara 
samlings- och mötesplatsen på orten, som har fått stå och förfalla.  
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SYFTE 

Syftet med arbetet är att förtäta med ny bebyggelse i de centrala 
delarna av tätorten samt att effektivisera ytan och området vid 
stationen. 
 
Syftet är även att examensarbetet skall kunna användas som ett  
idéunderlag av kommunen för deras framtida utveckling av tätorten.  
 
METOD 

Till att börja med har jag gjort litteraturstudier kring ämnet 
stationssamhällen samt studerat texter om bebyggelse bredvid 
bullerstörda vägar och järnvägar och om riskhänsyn, som jag hittat 
genom Karolina Örneblads examensarbete Station Bönnered – Om 
att skapa goda miljöer kring ett pendeltågsspår (2008).  
 
Efter litteraturstudierna har jag gjort en inventering och analys av 
planområdet samt dess omgivning i Vårgårda tätort.  
  
Som analysmetod har jag valt att använda mig av Kevin Lynchs 
metod där jag tar upp hur planområdet, samt dess angränsande delar 
av tätorten, uppfattas utifrån barriärer, knutpunkter, stråk, 
landmärken och utblickar (Lynch, 1960).  
 
Jag har använt mig av en SWOT-analys för att tydliggöra de styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot som finns inom planområdet. 
   
Jag har gjort en enkel bebyggelseinventering, där jag genom 
analysen tagit fram vilka riktlinjer ny bebyggelse bör följa för att 
passa in i tätorten.  
 

 
 
Jag har även gjort besök på orter där jag studerat lösningar på 
utformning av stationsområdet samt dess närhet. Orterna jag har 
besökt är Herrljunga och Uddevalla som båda liknar Vårgårda i det 
sättet att de är äldre stationssamhällen som fått lösa uppgiften med 
att rymma dagens nya funktioner på sitt stationsområde.  
 
Utifrån den teoretiska inläsningen, inventering, analys och ortbesök 
har jag sedan arbetat fram ett förslag på hur planområdet i Vårgårda 
tätort kan komma att utvecklas i framtiden.  
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STATIONSSAMHÄLLEN 

Stationssamhällen är en typ av samhällen som växte fram på  
1800-talets senare hälft i samband med järnvägens utbredning i 
Sverige (Björkman, 1998, Linde Bjur & Malmström, 2001 och 
Aronsson & Johansson, 1999). Järnvägen är ett viktigt element i den 
svenska historien som har bidragit med att bilda nya livsmönster 
samt möjliggjort för utvecklingen av den svenska industrin 
(Bergkvist et al. 1999). Den bidrog även med att införa en nationell 
tid för hela Sverige, där varje enskild ort tidigare haft sin lokala tid 
(Björkman, 1999 och Aronsson & Johansson, 1999). Järnvägen hade 
öppnat för en ny flyttningsväg (Ek, 1975). Idag är järnvägsnätet ca 
10 000 km långt och binder samman hela vårt avlånga land 
(Bergkvist et al. 1999). 
 
Samhällena 
De nya samhällen som bildades längs med järnvägen blev en slags 
blandning mellan stad och land. Samtidigt som det nya och moderna, 
järnvägen, bredde ut sig och ryckte fram så stod invånarna i de nya 
samhällena kvar med en fot i det gamla lantbrukssamhället. I 
stationssamhällena blev det ett möte mellan det gamla och nya, 
mellan tradition och modernitet. De nya stationssamhällena 
expanderade och utvecklades i hög fart. En stor folkström skedde 
från landet till de nya orterna, och runt stationen och stationsområdet 
slog sig företagare av alla dess slag ned. Samhällena blev naturliga 
mötesplatser för in- och utsocknes och stationsområdet blev den 
centrala platsen för den nya orten. Att etablera sig nära stationen gav 
status, då det var en viktig mötes- och handelsplats. Att ha sin 
verksamhet nära stationen gav möjlighet att få snabbare och mer 
regelbunden tillgång till ett större utbud av varor. Ofta placerades 
här offentliga byggnader såsom hotell och banker. Man ville visa 
upp sitt bästa för de förbiresande resenärerna.  

 
 
De nya samhällena var alltså starkt kopplade till järnvägen. Små 
samhällen där allt tycktes vara möjligt (Björkman, 1998, Ek, 1975 
och Aronsson & Johansson, 1999). 
 
Stationen 
Stationshuset, stationssamhällets centrum, var en ny typ av byggnad 
i Sverige. Den har blivit en symbol för industrialism, en 
bebyggelsetyp som är betydelsefull på många håll i Sverige än idag 
(Linde Bjur & Malmström, 2001). Stationsbyggnaden var den 
viktiga och självklara entrépunkten, eller stadsporten som Linde Bjur 
& Malmström (2001) uttrycker det, till staden då majoriteten av 
stadens besökare anlände med tåget. Stationen var en slags sluss 
mellan den gamla invanda miljön och det nya farofyllda 
transportsättet. Här rymdes de traditionella funktionerna såsom 
vänthall, biljettförsäljning och trafikinformation.  
Byggnaderna var ofta enkla med en stadsmässig representativ 
framsida och en praktisk funktionell baksida som låg som en skärm, 
parallellt mot järnvägen. Ofta var de uppförda med det material som 
fanns på orten. Stationsbyggnaden stod för modernitet och dess 
arkitektur skulle representera stabilitet och gedigenhet (Linde Bjur & 
Malmström, 2000).  
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Entrétorg 
Framför stationen anlades ofta entrétorg eller en större gårdsplan, 
men de kunde även utformas till välordnade planteringar och i vissa 
fall stadsparker. Stationshusets gårdssida planerades omsorgsfullt. 
Redan på 1800-talet insåg man att stationsarkitekturen samt dess 
omgivning hade en positiv betydelse för stadsmiljön (Linde Bjur & 
Malmström, 2000, Bergkvist et al. 1999 och Linde, 1989).  
 

 
Plan över Uppsala station där man kan se att bangårdstorget med planteringar 
ingår i stationsområdet (Linde, 1989). 
 

 

 

Plan över Falköpings stationsområde där man kan se att planteringar och parker 
finns på båda sidor spårområdet (Linde, 1989). 

Nässjö stationsområde där järnvägsarkitekten A.W. Edelsvärds 
idealstadsidé med torg och två parallella huvudgator som åtskils av en 
park med alléer har förverkligats (Linde, 1989). 
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Nedgångsperiod 
På 1950-talet fick järnvägen konkurrens av bilen och på 1960 och 
1970-talet blev det en nedgångsperiod för stationssamhällena. Det 
utifrån kommande trycket på fler funktioner som riktades mot 
samhällena fick flera stationssamhällen på fall. De som klarade sig 
kvar fick se de en gång så spännande och nymodiga 
stationsomgivningarna förvandlas till trista omstigningsplatser 
(Bergkvist et al. 1999). Stationernas entrétorg utvecklades till 
trafikplatser. Nya funktioner såsom busshållplatser, 
långtidsparkering och taxistationer krävde plats. Utrymmet för den 
gående människan att möta staden till fots krympte (Linde Bjur & 
Malmström, 2000). Flera stationsbyggnader runt om i landet revs 
eller byggdes om för att kunna möta de nya funktionernas krav. Den 
nya tidens arkitekturideal medförde även att dekorativa 
utsmyckningar på stationsbyggnaderna togs bort (Linde Bjur & 
Malmström, 2001). Järnvägsstationen som en symbol för det 
moderna gick allt mer förlorad och det offentliga stadsrummet 
omkring stationsbyggnaderna blev allt mer otydlig och minskade i 
betydelse. Orterna blev till icke-platser (Bergkvist et al. 1999). 
 
Uppsving 
Från 1980-talets senare hälft, i linje med ett ökat intresse för stadsliv 
och stadsförnyelse och betraktandet av järnvägen som ett 
miljövänligt transportsätt, så har järnvägsstationerna börjat återvinna 
sin betydande roll i samhället. Det finns en allmän vilja att upprätta 
stationen som en offentlig byggnad, i avsikt för att skapa en ny 
relation mellan station och stad (Linde Bjur & Malmström, 2000 och 
Linde Bjur & Malmström, 2001). I dagens samhälle måste 
stationerna utformas som både en effektiv trafiknod och som en plats 
i staden. Stationsområdet skall vara lätt att nå för både bussar och 
bilar, men även för gående och cyklister. Stationsområdena idag har 
en mer komplex relation till staden än dess föregångare, därför en 

mer medveten gestaltning behövs (Linde Bjur & Malmström, 2000). 
Olika typer av kommunikationer skall kunna samsas i ett väl 
gestaltat stadsrum. Då som nu så gäller det att på bästa sätt förena 
tåg, stad och människor och visa upp sitt samhälle för de 
förbipasserande tågresenärerna (Bergkvist et al. 1999). 
 
Stationssamhällen upptar en stor del av vår moderna svenska 
historia. Det är samhällen som känns genuint svenska och Aronsson 
& Johansson menar att samhällena blivit som en symbol för det 
svenska folkhemmet. Järnvägens utbredning och uppkomsten av 
stationssamhällen var en stor del av uppbyggandet av det moderna 
Sverige och skapandet av en nationell identitet (Björkman, 1998). 
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STATIONSSAMHÄLLET VÅRGÅRDA 
 
Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm blev klar år 1862 
(Linde, 1989). Järnvägen drogs förbi Vårgårda redan 1857, och orten 
fick sitt namn av en stor gård i närheten av stationen. 
Stationsområdet lades vid skärningspunkten för landsvägen 
Göteborg – Stockholm och Västra stambanan. Området var i stort 
sett obebyggt förutom ett fåtal hus utmed landsvägen (Kempe, 
1986).  
 

 
                                               Vårgårda år 1869 (Kempe, 1986). 

 
 
Efter järnvägens ankomst så expanderade orten successivt utmed 
landsvägen. Längs både Kyllingsån och Säveån söder om järnvägen 
etablerade sig industrier, som behövde utnyttja vattenkraften för sin 
verksamhet. Bland de större och mer välkända industrierna kan 
nämnas Vårgårda havregrynskvarn, Vårgårda tegelbruk och 
Vårgårda Armaturfabrik, som grundades mellan åren 1870 till 1920 
(Kempe, 1986). Från järnvägen drogs stickspår ut till de 
omkringliggande nya industrierna.  

 
                                                   Vårgårda år 1898 (Kempe, 1986). 
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Ortens självklara centrum var stationsområdet med stationshuset. 
Framför stationshuset fanns en öppen torgliknande plats samt en 
järnvägspark (Kempe, 1986). Detta var ortens nav, varifrån allt 
utgick. Här fanns handlarna, marknaderna och det var hit invånarna 
gick för att träffa tågresenärer och roa sig. Stationshuset och 
järnvägens stora betydelse för orten går att utläsa i bebyggelsens 
täthet runt om stationen. Närmast stationen uppfördes offentliga 
byggnader såsom hotell, bank, post- och telegrafstation och 
affärsbebyggelse, alla med sin fasad välkomnande ut mot järnvägen 
(Talavanic, 1999 och Kempe, 2002). 
 

 
En blick av orten med dess affärer runt stationsområdet (Kempe, 1986). 

 

Stationssamhället Vårgårda präglades av trädgårdsstadens 
grönskande ideal med mindre villor och uthus i väl tilltagna 
trädgårdar. Bebyggelsen var nära besläktad med landsbygdens 
byggnadsutseende och bestod till huvudsak av mindre 
affärsfastigheter utmed landsvägen och tvåvånings villabebyggelse. 
Samhället expanderade stort fram till 1950-talet.  
 
År 1952 är ett historiskt årtal för kommunen då det är Vårgårda 
kommuns officiella födelsedag. Då slogs 18 stycken 
landsortskommuner samman till en storkommun (Bussqvist et al. 
2002). Efter kommunsammanslagningen skedde stora förändringar i 
tätorten. Den tidigare bebyggelsen längs Kungsgatan, gamla 
landsvägen, med handelsgårdarna och lanthandlarna försvann och 
fick ny utformning till den nya tidens ideal med byggnader i tre 
våningar. Tillsammans med handelsgårdarna så försvann även 
grönskan från de centrala delarna av tätorten (Talavanic, 1999). 
Landsvägens järnvägsövergång stängdes, det som varit samhällets 
sammanhållande länk, då trafiksäkerheten inte lägre kunde 
garanteras med den ökande trafiken. Detta gjorde att orten delades i 
två och helt plötsligt så blev järnvägen en barriär.  
År 1977 uppstod ännu en tråkig händelse för samhället då tågen 
upphörde att stanna i Vårgårda, ett gemensamt beslut av regeringen 
och SJ (Bussqvist et al. 2002).  
Järnvägen, som historiskt sätt hade varit förutsättningen för 
Vårgårdas expansion, förlorade sin betydelse. 
 
Läget för Vårgårdas tätort har successivt förbättrats. Under  
1990-talet skedde en centrumomvandling där man rustade upp 
Kungsgatan med bredare trottoarer, kantparkering och planteringar. 
År 1996 kom tåget åter tillbaka med tågstopp i samhället och man 
gjorde en gång- och cykeltunnel under järnvägen, som en förlängd 
sträckning av Kungsgatan, för att återigen koppla samman tätorten. 
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Men något saknas i Vårgårda. På 1930-talet sjöd tätorten av liv och 
rörelse. Det var affärs- och marknadsliv vid korsningen av 
järnvägen. Alla träffades för att se på och deltaga i folklivet som 
fanns vid järnvägsstationen (Talavanic, 1999). Idag är det tyst och 
stilla. Livet och rörelsen i orten följer klockans rytm, till och från 
skola och jobb. Stationsområdet ligger öde, med öppna tomma 
överdimensionerade trafikytor, ett igenslaget och övergivet 
stationshus med en fallfärdig lagerdel och liten otrivsam 
järnvägspark. En kiosk och ett gatukök försöker utmärka sig för 
resenärerna, gömda bakom det tomma stationshuset. Och bredvid 
stationsområdet gränsar en tom öde grusyta, mitt i centrum, precis 
vid järnvägen.  
Vad får egentligen tågresenärerna för uppfattning av Vårgårda när 
dom svischar förbi? Tågresenärerna som orten förut levde av, som 
man ville visa upp sitt allra bästa för. 
Är det märkligt att det är tomt på liv och rörelse när den självklara 
samlings- och mötesplatsen, stationshuset, är stängt? 
Moderniseringen och utvecklingen av Vårgårda stationssamhälle har 
gjort att det som från början karakteriserade orten, har försvunnit.  
Vårgårda stationssamhälle behöver få tillbaka sin tro på framtiden. 
Framtiden om ett sjudande folkliv där järnvägen åter står i centrum. 
Vårgårda känns redo för att gå framåt. Från att vara ett samhälle med 
station till ett samhälle där stationen återigen får utgöra centrum 
(Aronsson & Johansson, 1999). 

PROBLEMFORMULERING 
 
Kan man sammanfoga de båda delarna av centrum, effektivisera 
ytan vid stationen samt förtäta med ny bebyggelse i centrum för att 
få en mer levande och sammanhållen tätort.  
En viktig del av problemet för att få ett levande folkliv tillbaka till de 
centrala delarna av Vårgårda är att ordna upp vid stationsområdet. 
Vårgårda behöver gå tillbaka till sina rötter som stationssamhälle. 
Det var järnvägen och stationen som fick Vårgårda som ort att växa, 
som fick människorna att vilja flytta hit. Nu när stationsområdet fått 
förfalla och stationshuset stängts så har invånarna mist sin naturliga 
mötes- och samlingsplats. Det råder förvirring och splittring. 
Vårgårda behöver få tillbaka sitt hjärta.  
 
Andra frågor att fundera över; 

• Hitta en lösning på den nuvarande gång- och cykeltunneln 
som av invånarna anses ha säkerhetsbrister och svår 
utformning, samt för att binda ihop centrum bättre. 

• Hitta trafiklösningar för Centrumgatan och Parkgatan för att 
dämpa hastigheter och främja för gång- och cykeltrafikanter i 
centrum.  

• Bullerdämpande åtgärder vid järnvägen. 
• Dra upp riktlinjer för hur ny bebyggelse skall utformas i ett 

sånt centralt och samtidigt järnvägsnära läge, så att god 
boendemiljö uppnås.  

• Att lösa parkeringsfrågan, om centrum förtätats med ny 
bebyggelse. 


