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2. ANALYS
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2.1 BESÖK 

För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas 
har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande 
bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga och Uddevalla, vilka 
båda är äldre stationer som bildades vid ungefär samma tid som 
Vårgårda, då järnvägen drogs fram genom Sverige.  
Jag har tittat på hur de båda stationsområdena har utvecklats med 
den nya tidens funktioner såsom busshållplatser, parkering, gång- 
och cykelytor med mera. Och hur de lösningarna skulle kunna 
anpassas eller ge inspiration till utformningen av Vårgårdas 
stationsområde. 
 
 

2.1.1 HERRLJUNGA 
Herrljunga är nästa station efter Vårgårda öster ut på Västra 
stambanan. Det är en järnvägsknutpunkt för Västra stambanan och 
Älvsborgsbanan (Banverket [Elektronisk]). 
Stationsområdet känns utspritt vilket kan ses på skissen nedan där 
man kan se stationshuset omges av fyra parkeringsytor, som ger 
intrycket av ett avlångt stationsområde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skiss över stationsområdet i Herrljunga. 

stationshus 
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Stationshuset 
Stationshuset ligger parallellt längs ut med järnvägen och är som en 
stadsport, som Linde Bjur & Malmström (2001) nämner i sin text, in 
mot samhället Herrljunga. Stationshuset vänder sin framsida mot 
järnvägen och välkomnar resenärerna, medan den har sin baksida 
mot orten och invånarna. Herrljungas stationshus har karaktären av 
en offentlig byggnad.  
 

 
Framsida, mot järnvägen 

 

 
Stationens baksida mot orten 

 

Stationsområdet 
På stationsområdet finner man fyra parkeringar, vilket kan ses på 
skissen över området. Mitt framför stationshuset är funktionen för 
busshållplatser placerade. Ytan för vart bussarna skall vara på 
stationsområdet är tydligt markerad med en mindre upphöjd yta av 
röd markbeläggning, som avviker från den omkringliggande 
markbeläggningen som består av bland annat asfalt.  
 

 
Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. 

 

 
Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 
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På stationens västra sida finner man en större cykelparkering som är 
placerad under träd, dock inget väder- och/eller vindskydd.  
 

 
Cykelparkering under träd, från väster 

 
Väster om stationshuset finns en gång- och cykeltunnel under 
spårområdet där passagerarna kommer till och från de olika spåren. 
Det finns både en asfalterad yta, trappor samt en hiss för att ta sig 
upp och ner till tunneln.  
 

 
Gång- och cykelvägar ner till tunnel under järnvägen 

2.1.2 UDDEVALLA 
Uddevalla ligger nordväst ut i Västra Götaland, sett från Vårgårda, 
och är en knutpunkt för Älvsborgsbanan och Bohusbanan 
(Banverket [Elektronisk]). 
Stationsområdet påminner Nässjös stationsområde där 
stadsarkitekten A.W. Edelswärds stadsidealplan förverkligats 
(Linde, 1989), se bilden under entrétorg kapitlet om 
stationssamhällen. Till och från stationsområdet går det två parallella 
enkelriktade gator åtskilda av en park. Stationsområdet känns samlat 
med alla funktioner i närheten av stationshuset.  
 

Skiss över stationsområdet i Uddevalla. 

stationshus 
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Stationshuset 
Stationshuset ligger, som i Herrljunga, parallellt längs ut med 
järnvägen och är som en stadsport, som Linde Bjur & Malmström 
(2001) nämner i sin text. Stationshuset har inte en framsida eller 
baksida, som man tydligt kunde se i Herrljunga. Byggnaden vänder 
istället en prydlig och dominant fasad ut mot både järnvägen samt 
mot orten. Man känner sig välkomnad till stationsområdet både som 
resenär och som invånare. 

 
Stationshuset sett från söder, med parken i förgrunden. 

 

 
Stationshuset sett från norr. 

 

Stationsområdet 
På stationsområdet är alla funktioner samlade runt stationshuset. 
Mitt framför ligger busshållplatser samt en parkering, vilket bildar 
en stor asfalterad yta. Busshållplatserna är utplacerade för att få 
diagonala körspår av bussarna, vilket sällan följdes under den tid jag 
var där på besök. Bussarna åkte runt de utplacerade hållplatspelarna, 
som kändes provisoriska, och släppte av/på passagerare parallellt 
med stationshuset. 
 

 
Busshållplatser, utplacerade skyltar, framför stationshuset. 

 

 
Busshållplatsskylt. 
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På stationens västra och östra sida finner man två mindre 
cykelparkeringar. Den västra är öppen och har ett städat intryck. Den 
östra cykelparkeringen känns bortglömd där den finns under några 
träd. Båda parkeringarna saknar väder- och/eller vindskydd. 

 

 
Cykelparkering väster om stationshuset 

 

 
Cykelparkering öster om stationshuset 

 
 
 

Övergången från stationen till perrongen sker över spårområdet, på 
en grusad yta. 
 

 
Övergång till perrong sker över spårområdet på en grusad yta. 
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2.1.3 SLUTSATS BESÖK 
Från besöket i Herrljunga fastnade jag för den tydligt markerade 
bussytan som hade en mindre upphöjning samt en avvikande röd 
markbeläggning. Detta skulle mycket väl kunna appliceras i 
Vårgårda. Uddevallas yta och hållplatser för bussar kändes temporär 
och verkade inte fungera enligt syftet. Utformningen medförde även 
en stor ofta tom asfalterad yta framför stationshuset. 
 
Gång- och cykeltunneln hade en bra utformning samt att den var 
försedd med hiss vilket jag ansåg var väldigt positivt för de resenärer 
som har tunga resväskor eller problem att ta sig upp eller ner för 
lutningar. Däremot tror jag inte det är något för Vårgårda då antalet 
resenärer inte är lika stort som i Herrljunga, vilket är en knutpunkt 
för flera banor.  
Utformningen i Uddevalla med en gångbana direkt över spårområdet 
anses väldigt osäker och kan inte användas i Vårgårda. Vårgårda har 
tidigare haft en liknande övergång mellan Kungsgatan och 
Drottninggatan, vilken har tagits bort för den ökade tågtrafiken och 
minskade säkerhetens skull.  
 
Båda stationerna hade cykelparkering under träd vilket såg trevlig ut. 
Men enligt min åsikt så behövs det väder- och vindskydd för att 
värna om cyklisterna samt att locka fler till att ta cykel istället för 
bil. 
 
Båda områdena hade bilparkering i närheten av stationsområdet, 
vilket redan finns i Vårgårda idag. En möjlighet kan vara att tänka på 
parkeringens utformning i Vårgårda. 
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2.2 KEVIN LYNCH 

Denna analys är baserad på begrepp ur Kevin Lynch metod att 
analysera stadslandskapet. Lynch’s metod används för att beskriva 
ortens läsbarhet och tydlighet. Analysen ser till hur den befintliga 
bebyggelsen används, hur invånarna använder staden för att hitta 
(Lynch, 1960) Det finns fem fysiska huvudbegrepp att analysera 
enligt Lynch (1960). 

• Barriärer 
• Stråk 
• Knutpunkter 
• Landmärken 
• Distrikt  
 

Jag har valt att ta bort det femte elementet distrikt som inriktar sig på 
områden som har särskild identitet eller andra egenskaper som gör 
att det inte passar in i övriga samhället. Mitt planområde innefattar 
tätortens centrum och elementet distrikt känns då inte aktuellt 
eftersom centrum i sig är ett stort distrikt. Jag har istället valt att ta 
med elementet: 

• Utblick 
 
Vilket jag tycker är mer intressant för orten då utblickar ofta förhöjer 
levnadsvärdet för invånarna. 
 
 
 

 
 

 
Exempel på Kevin Lynch analysmetod från Boston (Lynch, 1960). 
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2.2.1 BARRIÄRER  
Barriärer är element i en ort som hindrar 
visuell, fysisk och upplevelsemässig 
kontakt mellan områden. Barriärer kan 
ibland även fungera som stråk, till 
exempel en väg kan både vara ett stråk 
och en barriär (Lynch, 1960). 
 
Järnvägen är den stora barriären i 
tätorten. Den delar centrumet och även 
orten i två delar. Centrumgatan som är 
en lång och spikrak gata mitt i centrum 
är en barriär då den delar centrum i en 
östlig och en västlig halva. Både 
Centrumgatan och Parkgatan, norr om 
järnvägen, är gator som fungerar som 
mindre genomfartsgator inom tätorten 
för att ta sig till olika funktionsområden. 
På båda gatorna hålls det höga 
hastigheter. Parkgatan samt järnvägen 
gör att stationsområdet, i mitten av 
planområdet, blir till en egen avskild del 
i tätorten. 
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2.2.2 KNUTPUNKTER 
Knutpunkter är platser med 
intensiv användning som ofta 
är lokaliserade utmed stråk. Det 
är dit folk färdas för att möta 
andra invånare eller för att 
uppehålla sig på. Förr kunde 
den naturliga samlingsplatsen 
för en ort vara kyrkan. I dagens 
samhälle har andra platser och knutpunkter 
tagit över den rollen (Lynch, 1960). 
 
I Vårgårda ligger de flesta knutpunkter längs 
med Kungsgatan. De består bland annat av 
caféer, mataffärer, butiker och restauranger. 
Stationen är en mötesplats, även om den för 
tillfället är igenslagen. Nordöst om 
stationsområdet finns även Folkets Hus, 
Fritidsgården och gymnasiet. 
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2.2.3 STRÅK 
Stråk är leder som vi rör oss på och kan till 
exempel vara gator, stigar, vägar, eller 
järnvägar. Utifrån stråk observerar 
invånarna andra element i omgivningen 
och tar till exempel hjälp av landmärken 
för att orientera sig i orten (Lynch, 1960). 
 
Det finns gott om stråk i Vårgårda tätort. 
Man har på flera ställen, medvetet eller 
omedvetet, lämnat öppet mellan 
bebyggelsen för att inte stänga av 
genvägar för gående och cyklister 
på de öst-västliga riktningarna, 
vilket är viktigt att bevara i 
framtiden så att det blir ett naturligt 
flöde i centrum.  
Stråket under järnvägen är mer en 
”senväg” än genväg. Lutningen ner 
till tunneln är farlig och flera 
cyklister har klagat på säkerheten 
och även på hur krånglig själva 
anläggningen är.  
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2.2.4 LANDMÄRKEN 
Landmärken är element som 
bidrar till orienterbarheten i 
en ort. Tydliga landmärken är 
ofta höga och syns på långt 
håll från större delen av 
orten. Men landmärken kan 
även vara lokala och endast 
synas ur vissa vinklar, ett 
lokalt kännetecken för ortens 
invånare (Lynch, 1960). 
 
Det finns två landmärken i de 
centrala delarna av tätorten. 
Dels är det Murartorget med 
dess originella orange-rosa 
byggnad som ligger ungefär i 
mitten av centrum. Det andra 
landmärket är Café Göta, ett 
K-märkt café som funnits i 
orten sen 1950-talet.  
Dessa två landmärken är 
varken höga byggnader eller 
synliga från långt håll, utan 
de är landmärken som är lokalt förankrade i Vårgårda. Alla vet var 
dom ligger och hur man kommer dit. 
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2.2.5 UTBLICK 
Utblickar är utsiktsplatser eller områden varifrån man har vida vyer. 
Platser där man har visuell kontakt med ett element som ligger i 
fjärran. 
 
Från norra delen av Centrumgatan har man utblick rakt fram mot 
gamla telegrafen, idag bostadshus, vid järnvägen (Kempe, 2002). 
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2.2.6 SLUTSATS KEVIN LYNCH 
Den slutsats jag drar av analysen är att barriärerna behöver minskas i 
sin omfattning. På både Centrumgatan och Parkgatan kan det vara 
bra att överväga om trafiksäkerhetsåtgärder behöver sättas in, såsom 
exempelvis upphöjda korsningar samt övergångsställen, för att få ner 
hastigheten samt skapa ett mer gång- och cykelvänligt centrum. 
Knutpunkterna ligger spridda i centrumet vilket gör att de väst- 
östliga stråken måste finnas kvar för att främja förutsättningarna att 
ta sig genom centrum till knutpunkter. 
Utblicken som sträcker sig ända från norra delen av Centrumgatan är 
en förmån för centrum. Vid planering av stationsområdet bör man se 
om stationshuset kan placeras i slutet för utblicken, vilket skulle göra 
stationshuset och stationsområdet som en central och betydelsefull 
del av tätorten samt även till ett nytt landmärke. 
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2.3 SWOT-ANALYS 
Denna analys redovisar ortens svagheter, styrkor, hot och 
möjligheter. Alla begreppen är relativa, vad som uppfattas som en 
svaghet hos en del människor kan uppfattas som en styrka av andra. 
 
Styrkor 

• Planområdet är centralt beläget i tätorten. 
• Det är mycket rörelse i form av trafik, cyklister och gående, i 

och omkring området. 
• Det är nära att ta sig till järnvägsstationen som ligger i mitten 

av planområdet. Härifrån går tåg ofta till intilliggande städer. 
• Västra stambanan går igenom området, varifrån orten visas 

upp för förbiresande. 
 
Svagheter 

• Stort flöde av trafik samt hög hastighet längs Centrumgatan 
och Parkgatan. 

• Centrumgatan är en rak gata som inbjuder till höga 
hastigheter och fungerar som genomfartsled. 

• Centrumgatan har blivit baksidan av centrum med flera 
parkeringar och öppna bakgårdar ut mot gatan.  

• Gångtunneln under järnvägen är mer en ”senväg” än genväg. 
Den har en farlig lutning med snäv kurva som är direkt 
säkerhetsfarlig för cyklister som kommer med höga 
hastigheter. Det är även svårt för rullstolsburna, personer 
med rollatorer och föräldrar med barnvagnar att ta sig upp 
och ner till tunneln. 

 

 
 
 
 
 
Möjligheter 

• En ny genare gång- och cykeltunnel under järnvägen. 
• Förtätning av bostäder på centralt ledig mark. 
• Fler bostäder i centrum ger en större inflyttning till de 

centrala delarna av tätorten, vilket kan leda till ökat underlag 
för butiker och restauranger. Ett mer levande centrum. 

• Trafiksäkerhetsåtgärder på Centrumgatan och Parkgatan för 
att dämpa hastigheten från biltrafiken och främja korsande 
gång- och cykeltrafiken. 

 
Hot 

• Järnvägen delar samhället i två delar, en barriär som 
försvagar de centrala delarna av tätorten. 

• Järnvägen ger även upphov till stora störningar med buller 
och vibrationer. 

• Farligt gods transporteras på järnvägen genom tätorten. 
• Centrumgatan och Parkgatan är två centrala gator där 

hastigheterna är mycket höga. 
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2.3.1 SLUTSATS SWOT-ANALYS 
Järnvägen ses både som en styrka och som hot. Styrkan är att orten 
visas upp för förbiresande tågresenärer, bra marknadsläge, samt 
kontakten och pendlingen till andra delar av Sverige. Den är även en 
styrka för orten då det var järnvägen som hjälpte orten att expandera.  
Samtidigt är järnvägen numera också ett hot. Här går flera snabba, 
såkallade X2000, tåg och även farligt gods. Det ger upphov till 
buller och vibrationer.  
Som en svaghet är gång- och cykeltunneln under järnvägen som har 
en brant och osäker utformning.  
För att minska barriäreffekten av järnvägen och försöka få tillbaka 
den som ett positivt inslag i tätorten, som den var under tätortens 
uppbyggnad. Så kan man fundera på möjligheten att skapa en ny 
gång- och cykeltunnel som binder samman de båda centrumdelarna 
på ett mer naturligt sätt än dagens.  
Möjligheter finns även att minska hastigheten på både Parkgatan och 
Centrumgatan med hastighetsdämpande åtgärder. 
Möjligheten att förtäta längs Centrumgatan, som blivit centrums 
baksida på grund av öde bakgårdar och stora parkeringsplatser, ses 
positivt för att kunna få ett mer levande centrum och en större 
inflyttning samt underlag för butiker och restauranger. 
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2.4 BEBYGGELSEINVENTERING 
 
Jag har gjort en analys av den befintliga bebyggelsen i och 
gränsande till planområdet genom en vandring i tätorten. Hur ser 
bebyggelsen ut idag, vad kännetecknar den och vilka riktlinjer skall 
ny bebyggelse följa? 
 
De utgångspunkter jag har utgått från är: 
 

• Våningsantal 
• Utformning av första våningsplan 

- handel/restaurang 
- bostad 
- annat 

• Fasadmaterial 
• Fasadfärg 

 
 
2.4.1 VÅNINGSANTAL 
Våningsantalet inom det analyserade området är från en våning upp 
till tre våningar, där två till två och en halv våningar är som mest 
dominerande. Detta gör att bebyggelsen inom tätorten är i en 
mänsklig skala som känns trygg och human att vistas inom. 

 
 

1

1,5 

2

2,5 

3
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2.4.2 UTFORMNING AV FÖRSTA VÅNINGSPLAN 
Längs Kungsgatan domineras de nedre våningsplanen av handel och 
restauranger av olika slag. Här finns även en del annat såsom kontor 
och missionskyrkan. Bebyggelsens första våningsplan på östra sidan 
av Centrumgatan domineras av bostäder och garage. Här finns även 
offentlig service i form av vårdcentral, tandläkare och skola. Söder 
om järnvägen finner man bostäder i öster och mer handel och 
restauranger i väster, som sedan fortsätter en liten bit längs med 
Drottninggatan som går söderut.  
 
2.4.3 FASADMATERIAL OCH FASADKULÖR 
Fasadmaterialet inom det analyserade området består till största del 
av tegel, puts och trä. Färgerna sträcker sig från vit, beige och grå till 
lite mer färgglatt i rosa, grönt och blått. Kulörerna går mer mot det 
ljusare hållet. Det finns dock ett fåtal byggnader som har fasadfärger 
som är mörkare i tonerna. 
 

Bostad 

Handel o 
restaurang 

Annat 
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2.4.4 SLUTSATS BEBYGGELSEINVENTERING 
Ny bebyggelse bör utformas med ett våningstal på två till tre 
våningar. Fasaden bör gå åt det ljusare hållet och bestå av trä, tegel 
eller puts. Ny bebyggelse som placeras i närheten av Kungsgatan 
eller Centrumgatan, det vill säga i de centrala delarna av tätorten, 
kan ha handel, restaurang, kontor eller annat i första plan. Om 
bostäder placeras i första plan här så bör man tänka på att höja upp 
första våningen genom en högre källargrund eller liknande för att 
motverka insyn från gång- och cykelvägar. 
Ny bebyggelse som placeras bortom de två centrala gatorna kan 
mycket väl ha bostäder på första plan då gång- och cykeltrafiken är 
som störst längs dessa två gator samt Drottninggatan, Kungsgatans 
förlängning på den södra sidan om järnvägen.  


