
 

 
  



 

  



 

SAMMANFATTNING 
 
Vi reser allt mer och vi reser allt längre. Till följd av 
vidgade arbetsmarknader och en ökad klimatmedvetenhet 
har tågresandet fått större fokus, och orter med 
järnvägsstationer har fått ökat intresse både för in- och 
utpendling. Ett välplanerat stationsområde kan vara 
avgörande för en stationsorts attraktivitet samtidigt som de 
är bland de mest komplexa områdena att planera. 
Sambanden mellan den fysiska utformningen av stationens 
närområde och människors transportval kan vara svår att 
uppfatta. För att kunna presentera planeringsförslag i ett 
stationsnära läge krävs därför grundliga analyser av ortens 
lokala planförhållanden.   
 
Syftet med detta kandidatarbete är att utvärdera 
analysmetoder för bedömning av orter i stationsnära lägen 
som kan appliceras på Herrljunga tätort, genom att studera 
tre handböcker från andra delar av Sverige. En 
forskningsöversikt lyfter fram ämnets relevans inom 
ämnesgrenen fysisk planering och presenterar några 
tidigare sätt att ta sig an problemet. Avslutningsvis kommer 
ett översiktligt markanvändningsförslag för Herrljunga att 
presenteras med stöd av handböckerna och studerad 
litteratur.   
 
Kandidatarbetet är uppdelat i tre delar som kan läsas i följd 
eller oberoende av varandra. Den första delen behandlar 
kandidatarbetets teoretiska del, den andra delen består av 
referensstudien och den avslutande delen innehåller 
tillämpning och rekommendationer för fortsatt planering i 
Herrljunga. 
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Förkortningar 
 
FJB – Fjärrstyrd 
linjeblockering är det vanligaste 
sättet att styra trafiken på en 
järnväg och hindrar tåg att få 
grön signal på spår där det 
redan finns ett fordon. 
FÖP – Fördjupad översiktsplan  
GC-väg – Gång- och cykelväg  
SKL – Sveriges kommuner och 
Landsting 
ÖP – Översiktsplan  
 

 



 

 

 



INLEDNING 
Följande avsnitt syftar till att ge en bakgrund till ämnet stationsnära planering och valet av Herrljunga som fallstudie. 
Vidare presenteras arbetets problemformulering, syfte, frågeställning, avgränsning och vidare disposition.  
 

 

 

 

 

 
Vi reser allt mer och vi reser allt längre både på 
fritiden och till vardags. Resor och transporter 
är en förutsättning för att skapa och höja 
ekonomiska och sociala värden för 
medborgare, näringsliv och samhället i stort 
(Boverket, 2007, s. 13). Att pendla över 
kommungränser har blivit allmänt accepterat, 
där den regionförstoring som eftersträvas till 
stor del avgörs av pendlingens utveckling 
(Arena för tillväxt, 2006, s. 30). Större regioner 
behövs för att täcka människor och företags 
behov. Siffror visar att vår geografiska 
rörlighet har ökat markant de senaste tre 
decennierna. Att människor kan se pendling 
som ett alternativ till flytt har öppnat upp 
möjligheten att bo kvar i en mindre ort men 

ändå ha tillgång till ett stort utbud av 
arbetsplatser. Trender visar att människor i allt 
större utsträckning tenderar att prioritera 
attraktiva boendemiljöer vilket innebär att 
boendet i ökande grad skapar förutsättningar 
för arbete, istället för tvärtom (Statens 
offentliga utredningar, 2007, ss. 10, 68).   
 
Både idag och historiskt sett har stationerna 
varit utgångspunkten för ortens utveckling 
(Bakerson, 2010, s. 16). Länge var 
stationsområdet enbart en plats för 
resandeändamål med tillhörande byggnader 
som tog mycket mark i anspråk. Idag förväntas 
stationsområdena även fungera som stadens 
entré, som arbetsplats, för serviceändamål och 
som offentlig plats. Stationer som saknar 

koppling till andra stadsdelar och verksamheter 
halkar lätt efter i ekonomin, sysselsättningen 
och i transportutvecklingen (Bakerson, 2010, 
ss. 63, 64). Detta är en av många anledningar 
till varför orter med järnvägsstationer anses 
vara attraktiva. Det är en fantastisk tillgång för 
kommunen. Samtidigt som benägenheten att 
pendla ökar, har den privatägda bilens 
attraktivitet vid pendling minskat (Dahlstrand, 
et al., 2013, s. 35; Ullstad, 2008, s. 37). Till 
följd av vår ökade klimatmedvetenhet har tåg 
fått större fokus än någonsin tidigare, men trots 
ökat intresset har en del orter, bland annat 
Herrljunga kommun i centrala Västra 
Götaland, inte upplevt någon 
befolkningsökning det senaste decenniet. Detta 
trots sitt fördelaktiga läge och funktion som 



 

bytespunkt där Västra Stambanan möter Norra 
Älvsborgsbanan och med kommunikationer till 
de flesta större orter i Västra Götaland under 
timmen.  
 
Herrljunga som fallstudie 
Herrljunga kommuns centralort är en mindre 
tätort som enligt den egna översiktsplanen 
passar bäst under kategorin ”stadsnära 
pendlarort”. Den har en sällsynt fördel som 
landsbygdsnära järnvägsknut och ett unikt läge 
i Västra Götalandsregionen: med tåg når man 
orter som Vänersborg, Borås, Falköping, 
Lidköping och Göteborg under timmen. Det 
fördelaktiga läget skapar goda 
pendlingsmöjligheter och än större anledning 
att utveckla området kring stationen. Orten 
räknas som en icke oberoende kommun, vilket 
innebär att fler än 20 procent av de sysselsatta 
pendlar ut samtidigt som högst 7,5 procent 
pendlar in. Dessa typer av kommuner tillhör i 
teorin den lokala arbetsmarknad dit flest 
personer pendlar, vilket i Herrljungas fall är 
Borås (Arena för tillväxt, 2006, s. 11). Trots att 
utpendlingen är hög tillhör Herrljunga inte 
kommungruppen pendlingskommuner enligt 
SKLs definition: istället tillhör Herrljunga 
gruppen varuproducerande kommuner med 
över 34 procent sysselsatta inom tillverkning 
och utvinning, energi, miljö och 
byggverksamhet (SKL, 2011).  

Herrljunga som landsbygdsort har ett relativt 
lågt invånarantal och låga fastighetspriser men 
en stor potential genom sitt unika läge som 
järnvägsknutpunkt. Med en sällsynt kontext är 
orten som fallstudie på många sätt en 
avvikande undersökningsenhet (Denscombe, 
2007, s. 65).  
 
 
 



 

 
Herrljunga kommuns stationshus är i dagsläget 
till salu till följd av Jernhusens avveckling av 
byggnader kring de svenska järnvägarna. Det 
finns ett intresse från kommunens håll att 
utveckla området, och därmed intresse att 
undersöka vilka möjligheter och potential som 
finns. Samtidigt som en stad gynnas av ett 
välplanerat stationsområde är dessa några av de 
mest komplexa områdena att planera (Trip, 
2007, s. 1). De samlar trafik och infrastruktur 
som i sin tur har en tendens att skapa barriärer. 
Sambanden mellan den fysiska utformningen 
av stationens närområde och människors 
transportval kan vara svåra att uppfatta. För att 
kunna presentera planeringsförslag i ett 
stationsnära läge krävs därför grundliga 
analyser av ortens nuläge (Dahlstrand, et al., 
2013, s. 17). De två statliga instanserna 
Trafikverket och Boverket har under de senaste 
åren presenterat en uppsjö med handböcker 
som behandlar stationsnära planering, den goda 
bebyggda miljön och täta, kollektivnära 
stadskärnor, men inte så mycket om hur 
stationsnära orter kan analyseras. På grund av 
detta, och det ökande intresset för tågresor och 
regionförstoring, har flera regioner och 
länsstyrelser runt om i landet utvecklat egna 
analysverktyg som de tillämpat på sina 
stationsnära orter för vidare regional 

utveckling. Detta kandidatarbete kommer att 
analysera tre av dessa handböcker i ett försök 
att finna analysmodeller som kan tillämpas i 
fallet Herrljunga.    
 
 
Syftet med detta kandidatarbete är att utifrån 
en referensstudie av tre olika handböcker om 
stationsnära förtätning från olika delar av 
Sverige finna lämpliga analysmetoder för 
Herrljunga stationsområde, tillämpa dessa och 
avslutningsvis presentera ett planförslag på 
markanvändning. 
 
 
 

 
Tre frågor har används som utgångspunkt 
under skrivandet:  

 Hur analyseras stationsnära orter i de 
tre nämnda handböckerna? 

 Vilka analysmetoder i dessa 
handböcker är relevanta i förhållande 
till den studerade litteraturen och 
Herrljungas kontext, och hur kan de 
kombineras och modifieras för att 
kunna användas i Herrljunga? 

 Hur kan ett förslag på markanvändning 
i Herrljunga se ut med stöd av 
handböckerna och studerad litteratur? 

 
Då detta är ett kandidatarbete inom fysisk 
planering kommer enbart analysmodeller med 
direkt koppling till den fysiska miljön att 
tillämpas på Herrljunga. Det innebär att de 
matematiska analysmodeller som beskrivs i 
handböckerna inte kommer att genomföras.  
 
Syftet är att finna lämpliga analysmetoder, 
varpå handböckernas bakomliggande processer 
och arbetsgång inte kommer att diskuteras eller 
problematiseras i detta kandidatarbete.  
 

 



 

   
 
 



METOD  
 
Detta avsnitt syftar till att beskriva de metoder och det tillvägagångsätt som använts i arbetet. Inledningsvis bör nämnas att 
fallstudier ofta felaktigt beskrivs som en metod i sig. Trots att fallstudie inte är någon metod att samla in data eller empiri 
utan en form av forskningsdesign som tillåter olika typer av data och forskningsmetoder (Denscombe, 2007, s. 61) kommer 
en kort beskrivning av fallstudie som forskningsdesign nedan. Tre referensstudier ligger till grund för det slutliga förslaget 
och Herrljunga som fallstudie studeras genom platsanalys och intervjuer samt dokument- och kartstudier. 
 
 
 

 

 

 
Fallstudien fokuserar på en eller ett fåtal 
förekomster av ett särskilt fenomen i avsikt att 
nå en djupare kunskap inom ämnet. Även om 
många har hört talas om fallundersökningar 
finns det ingen enighet om vad en fallstudie 
egentligen innebär eller hur man konkret bär 
sig åt. Många fallstudier har en tendens att 
resultera i värderande material där syftet är att 
bedöma hur någonting fungerar i praktiken 
(Merriam, 1994, ss. 20, 49). Att använda 
fallstudier inom samhällsforskning har blivit 
mycket vanligt. Genom att fokusera på ett fåtal 
enheter kan man skaffa sig insikter som kanske 
inte hade upptäckts eller identifierats om man 
använt en annan forskningsdesign 

(Denscombe, 2007, ss. 59-60). Som tidigare 
nämnt är Herrljunga kommun på många sätt en 
avvikande undersökningsenhet, då den utgår 
något av en kontrast i sin region (Denscombe, 
2007, s. 65). Det är en landsbygdsort med lågt 
invånarantal med ett unikt läge som 
järnvägsknutpunkt. 
 

 
Då syftet är att undersöka hur man i praktiken 
analyserat stationsorter för att kunna tillämpa 
dessa i Herrljunga, har tre handböcker inom 

ämnet från olika delar av Sverige analyserats i 
form av referensstudier:  
 

 Skåne: Stationsnära läge (2009) 
 Dalarna: Dalabanan – idéer och 

utveckling av stationsorter (2011) 
 Västernorrland: Så bygger vi en 

växande region (2011) 
 
Det har inte varit önskvärt att slumpmässigt 
välja handböcker till arbetet, något som heller 
inte är möjligt i praktiken. För att undersöka 
den bredd som finns bland stationsnära 
handböcker har det varit viktigt att den lokala 



 

och regionala kontexten skiljer sig åt dem 
emellan, där varje fall är unikt med attribut 
kopplade till den lokala eller regionala 
kontexten. För att kunna jämföra handböckerna 
har det emellertid också varit viktigt att de är 
jämförliga. Goetz & LeComptes urvalstyp 
typfallsurval har används, där relevanta 
handböcker har identifierats genom en 
egenskapsprofil (Merriam, 1994, s. 64; 
Denscombe, 2007, s. 63). De tre valda 
handböckerna uppfyller nedanstående kriterier: 
 
Handboken…  

1. … kan direkt kopplas till fysisk 
planering i stationsnära läge, 

2. … är inte äldre än 5 år, 
3. … innehåller någon form av 

analysmetod som har använts för att 
beskriva orternas nuläge, 

4. … behandlar regionförstoring av 
någon form. 

 
Det finns ingen ambition att undersöka alla 
aspekter i detta kandidatarbete. I kvalitativa 
forskningsmetoder används därför i regel 
någon form av innehållsanalys för att analysera 
dokumenten, eller i detta fall handböckerna, 
som i grunden går ut på att systematiskt 
beskriva innehållet. För att kunna analysera 

handböckerna har frågeställningen behandlats 
utifrån ett kvalitativt, heuristiskt 
förhållningssätt, vilket innebär att syftet med 
analysen är att förbättra läsarens förståelse av 
den företeelse som studeras (Merriam, 1994, s. 
27). Handböckerna studeras efter en 
upptäcksstyrd, beskrivande metod.  
 
I genomförandet av innehållsanalysen 
tillämpas en analysram med ett antal rubriker i 
syfte att undersöka de olika handböckernas 
innehåll på ett likartat sätt:  
 

 Bakgrund och syfte 
 Kontext och lokala särdrag 
 Analysens tillvägagångssätt och 

motivering av metodval 
 Analysen 
 Generella planförslag enligt handboken 
 Diskussion 

 
De olika samhällsbyggnadsförvaltningarna 
eller motsvarande instanser på de kommuner 
som omnämnts i handböckerna har också fått 
möjlighet att via mail besvara frågan om 
huruvida analyserna och materialet som tagits 
fram varit behjälpligt i deras fortsatta planering 
kring stationerna. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattande 
tabell och en diskussion av handböckernas 
innehåll. De analysmetoder som anses lämpliga 
och aktuella för Herrljunga tätort kommer att 
modifieras med stöd av studerad litteratur och 
appliceras på orten i kandidatarbetets tredje 
del, i form av kartanalyser.   
 

 
Platsanalys 
Två besök har gjorts i Herrljunga under 
arbetets gång. Ett första besök gjordes i 
arbetets startskede genom en gåtur med ortens 
kommunarkitekt och planeringssekreterare, 
som gav en inblick i ortens nuläge. 
Promenaden bidrog till lokalkännedom och gav 
möjlighet till insyn i de utmaningar som 
samhällsplaneringskontorets identifierat.  
 
Ett andra besök gjordes under andra halvan av 
arbetet där kommunens planeringssekreterare 
fritt fick prata kring ett antal frågor rörande 
järnvägen och stationsområdet, i en så kallad 
semistrukturerad, personlig intervju 
(Denscombe, 2007, ss. 234, 235). Mailkontakt 
har också hållits under arbetets gång. 
Resultatet av intervjun integreras i brödtexten i 
arbetets tredje del.   
 

  



 

Dokument- och kartstudier  
Herrljunga kommuns översiktsplan från 2006 
har legat som grund och informationskälla för 
att ge en övergripande bild av Herrljunga i 
syftet att sätta sig in i ortens möjligheter och 
utmaningar. Översiktsplanen är uppdelad i tre 
delar: Alltid, Nutid och Framtid, där delen 
Nutid till största del har använts i detta 
kandidatarbete. Kartor och en icke ännu 
antagen fördjupad översiktsplan från 2011 över 
Herrljunga tätort har också studerats. Det som 
hittats och är av intresse för denna uppsats 
presenteras under rubriken 
Planeringsförutsättningar.   
 

 
Alla vetenskapliga tillvägagångsätt kan 
diskuteras i termer om styrkor och svagheter. 
Den metod som används skall kunna svara på 
den frågeställning man har, och de fördelar 
som finns skall alltid överväga nackdelarna 
(Merriam, 1994, s. 46).  
 
Fallstudie som forskningsdesign 
En fallstudie som behandlar Herrljunga tätort 
kan givetvis vara till hjälp i den kommunala 
planeringen på orten, men om resultatet inte på 
något sätt kan generaliseras och användas i 
vidare forskning eller i andra orter kan 
resultatet bli ointressant i ett större perspektiv. 

Bent Flyvbjerg menar emellertid att exemplets 
kraft är undervärderad. Fallstudier kan 
generaliseras på grundval av ett enda fall och 
ändå vara centrala för vetenskaplig utveckling: 
generaliseringar som komplettering eller 
alternativ till andra metoder är underskattade 
(Flyvbjerg, 2003, s. 192). 
 
Referensstudier utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys 
Analysen av handböckerna är en kvalitativ 
metod vilket innebär att resultatet kommer att 
vara induktivt. Det betyder att resultatet 
grundar sig på induktiv logik: man utgår från 
enskilda fall och tar därefter fram generella 
”regler”, vilket kräver någon typ av 
generalisering (Merriam, 1994, s. 27). Kritik 
mot denna typ av analys berör ofta det faktum 
att enskilda, subjektiva observationer, i detta 
fall studerade handböcker, inte kan ligga till 
grund för en universell slutsats (Flyvbjerg, 
2003, s. 189).  Syftet med denna rapport är 
emellertid inte att ta fram generella regler, utan 
enbart finna de analysmetoder som kan 
tillämpas på Herrljunga kommun.  
 
Detta arbete kan ge en exempelbild av hur tre 
analyser har genomförts och ger en överblick 
och förståelse för stationsrelaterade utmaningar 
och hur man arbetar med dessa frågor på olika 
ställen i Sverige. Arbetet har också resulterat i 

en del upptäckter och inte minst feltolkningar 
när det gäller stationsnära planering i 
praktiken. Då detta kandidatarbete inte tar upp 
bakomliggande faktorer och processer som lett 
fram till handböckernas innehåll finns det en 
risk att information och innehåll lyfts ur sin 
kontext. Det finns också en risk att förklaringar 
förenklas och generaliseras för att ge en 
övergripande bild av handbokens innehåll 
(Denscombe, 2007, s. 400). Det är emellertid 
enkelt för läsaren att själv studera den empiri 
som ligger som grund till uppsatsen. I 
jämförelse med andra former av 
informationsskällor är dokument objektiva, 
vilket gör att de ibland också kallas 
för ”icke påträngande data” (Merriam, 1994, s. 
121).  
 
De mail som skickades ut till berörda 
kommuner i Skåne, Dalarna och 
Västernorrland är endast en parantes av 
kandidatarbetets innehåll. Svarsekvensen var 
relativt låg och svaren var övervägande 
negativa. Det finns en tendens att svaren 
kommer från de som har ett stort intresse av 
ämnet och återspeglar snarare en genomtänkt 
uppfattning än en spontan anmärkning och bör 
egentligen inte ses som en allmän uppfattning 
(Denscombe, 2007, s. 248) 
 
 



 

Inventering 
Att använda intervjuer i ett arbete kan vara 
komplicerat då informationen kan vara 
subjektiv. Det kan vara svårt att både 
identifiera och tydligt redovisa vad som är den 
intervjuades personliga åsikt och vilka åsikter 
som kommunen står bakom, både när det gäller 
fysiska intervjuer och svar på frågor över mail. 
Det läggs emellertid ingen större betoning på 
intervjuer i detta arbete. Syftet är att undersöka 
vad de tre handböckerna tar upp och utvärdera 
deras tillämpningsgrad i Herrljunga. Intervjuer 
med Herrljunga kommuns planenhet har varit 
en metod att få tillgång till aktuell information 
där kommunens översiktsplan inte räcker till.  
 
Den fördjupade översiktsplanen är ännu inte 
antagen, utan arbetet stannade till efter 
samrådsskedet. I praktiken innebär det ingen 
större skillnad från en antagen visionär plan 
eftersom den ändå används som underlag i 
planarbetet.  Den största fördelen med 
dokument- och kartstudier är annars deras 
stabilitet. Till skillnad från exempelvis 
intervjuer och observationer förändrar eller 
påverkas inte innehållet av forskarens närvaro 
av det som studeras (Merriam, 1994, s. 121).  

Det är emellertid viktigt att även kartorna är 
aktuella vilket har visat sig inte alltid vara 
fallet. Detta har i största möjliga mån lösts 
genom kartstudier från flera olika databaser.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FORSKNINGSÖVERSIKT, TEORI 

& PROJEKT INOM OMRÅDET 
 
Följande avsnitt syftar till att ge en allmän inblick kring planering i stationsnära lägen genom en kortare genomgång av 
järnvägens möjligheter och problematik, samt olika uppfattningar om stationsnära planering och förtätning i ett försök att 
belysa ämnets aktualitet och relevans inom ämnesgrenen fysisk planering. Detta kapitel syftar också till att lyfta fram tre 
exempel på tidigare forskningsprojekt gällande planering i stationsnära lägen. Att göra sig bekant med tidigare forskning 
och teorier är en viktig del av forskningsprocessen (Merriam, 1994, ss. 74, 79). 
 
 

 

 

 
Järnvägen har historiskt sett varit en motor i 
stadstillväxten och stationerna har utvecklats 
till viktiga platser för staden. Järnvägen är en 
viktig del i det kollektiva trafiknätet som 
binder samman orter till starka regioner och 
stationen som bytespunkt har en viktig 
funktion för att nätverket skall kunna fungera 
(Trafikverket, 2013a, s. 43). Järnvägen tillhör 
det som kan kallas för stabil infrastruktur – 
den ligger där den ligger vilket medför  

 
trygghet och förutsägbarhet. Jämfört med 
busslinjer är järnvägssträckningar därför av 
större betydelse när det kommer till 
lokalisering av nya verksamhetsetableringar 
och bostadssatsningar (Black & Lane, 2012, s. 
124; Boverket, 2007, s. 7). I den danska 
studien Gevinster ved investeringer i byliv og 
bykvaliteter från 2013, framtagen av danska 
Naturstyrelsen på uppdrag av Köpenhamns och 
Århus kommuner, presenteras 10 ”regler” för 
god stadskvalitet. Enligt studien ökar bland 
annat värdet på en bostad som ligger inom 1,5  

 
km från en tågstation med 4-8 procent 
(Naturstyrelsen m.fl. , 2013, s. 31).  
 
Järnvägen och dess stationer har genomgått en 
spännande utvecklingsprocess i vårt land. Från 
att ha representerat järnvägsbolagens guldår 
under första halvan av 1900-talet medförde 
introduktionen av bilen en kris under 1960-
1970-talet: tågresorna blev allt färre och 
stationerna förlorade sin popularitet (Bakerson, 
2010, ss. 13, 58).  



 

Till följd av detta tvingades järnvägsbolagen 
att tänka om. De brister som identifierades 
söktes lösas genom planläggning och nya 
tillvägagångssätt utvecklades för att locka 
passagerare (Bakerson, 2010, s. 59).  
 
Klimatkrisen och hänsynen till rapporter från 
miljö- och klimatforskare kan också ha varit ett 
avgörande steg i rätt riktning å tågets räkning. 
Tåget sågs plötsligt som ett steg i rätt riktning i 
försöket att lösa problemen. Skiftet från 
industrialismen till postindustrialismen innebar 
också att andra faktorer avgjorde järnvägens 
konkurrenskraft (Trip, 2007, s. 23). Sättet att 
leva förändrades och passagerarna ställde krav 
på service och tjänster inom stationsområdet. 
Stationshus renoverades med nya hållplatser 
för bussar, attraktiva vänthallar och försågs 
med bättre cykelförbindelser till centrum och 
omkringliggande stadsdelar (Bakerson, 2010, 
ss. 13, 60; Boverket, 2007, s. 13). Idag är 
järnvägstransporterna åter i fokus och räknas 
som ett av våra allra viktigaste transportmedel. 
Att resa med tåg är fortfarande förknippat med 
klimatfrågan, något som har fått större fokus 
nu än någonsin förr (Bakerson, 2010, ss. 8, 13).  
 
Trots tågresandets klara fördelar är det viktigt 
att inte förbise de negativa konsekvenser som 
järnvägen och dess tillhörande områden bidrar 
till: buller, barriäreffekter, vibrationer, sanitära 

olägenheter, utsläpp av metall och andra farliga 
ämnen vid inbromsningar, minskad säkerhet 
och minskad trygghet för närboende för att 
nämna några (Dahlstrand, et al., 2013, s. 8). 
Barriäreffekten är den konsekvens som lättast 
kan knytas till markanvändning och den 
fysiska planeringen, och också den effekt som 
kan ställa till störst problem (Bakerson, 2010, 
s. 55; Trip, 2007, s. 73). De flesta fysiska 
barriärer är på något sätt kopplade till 
infrastruktur och stationsområden har en 
tendens att samla storskalig infrastruktur till ett 
och samma ställe. De säkerhetsavstånd som 
järnvägen kräver kan också bidra till 
svårigheter vid planering av stationsnära 
områden men är snarare en effekt av de 
tidigare nämnda konsekvenserna, såsom buller 
och säkerhet (Trip, 2007, ss. 72, 75).  
 
Enligt Trafikverket bör ny bebyggelse inte 
tillåtas inom 30-50 meter från järnvägsmitt, ett 
sådant avstånd medger en viss bullerreduktion 
och ger utrymme för eventuella 
räddningsinsatser. Parkeringar, verkstäder 
m.m. kan etableras 50 meter från järnvägen, 
medan bebyggelse, skolor m.m. inte bör 
ligga närmare än 100 meter (Trafikverket, 
2013a, s. 44). Enligt den tidigare nämnda 
danska studien om god stadskvalitet reducerar 
höga bullernivåer värdet på bostäder med upp 
till 2 procent vid en bullernivå på 60dB, och 

upp till 20 procent vid bullernivåer kring 75 dB 
(Naturstyrelsen m.fl. , 2013, s. 32). Närheten 
till tågstationer kan som tidigare nämnt öka 
värdet på bostäder inom 1,5 km, men å andra 
sidan minska värdet med 10-15 procent om 
järnvägsspår ligger inom 150 meter från 
bostaden (Naturstyrelsen m.fl. , 2013, s. 31). 
Länsstyrelsen är också emot alltför 
järnvägsnära etablering på grund av individ- 
och samhällsrisk, vilket givetvis försvårar 
stationsnära planering ytterligare.    
 

 
Det finns ingen entydig definition av begreppet 
stationsnära bebyggelse eller stationsnära läge, 
men i regel används olika gångavstånd för att 
indikera stationsnärhet. I den danska studien 
Stationsnærhedspolitikken i 
hovedstadsområdet står skrivet: 
 
”i stationsnära områden bör byggnader 
placeras inom gångavstånd (max 1000 meter) 
från en station, det vill säga, inom en cirkel 
med 600 meters radie” 
(Hartoft-Nielsen, 2002).  
 
Dessa mått är dock framtagna för 
Storköpenhamn. Svenska Trafikverket anser 



 

istället att ett område inom 2-3 km från en 
station kan anses vara stationsnära, då det är ett 
rimligt cykelavstånd (Länsstyrelsen i Skåne, 
2009, s. 9).  
 
I början av 1900-talet reste varje person 
ungefär tre kilometer per dygn vilket kan 
jämföras med dagens 41 kilometer per dygn 
(Boverket, 2007, s. 13). Att kunna resa har 
blivit allt viktigare för oss. Att kunna pendla 
till arbete utanför hemkommunen bidrar till en 
regionförstoring och ekonomiska vinster. För 
att minska de negativa miljöeffekter som 
transporter bidrar till måste man omfördela 
resor från bil och flyg till andra färdmedel 
(Schylberg, 2008, s. 23). För att underlätta 
kollektivresandet har stationsnära planering 
hamnat i fokus.  Bostäder som byggs nära 
stationer eller i orter som är knutna till 
stationerna genom god kollektivtrafik kan 
enligt undersökningar stärka förutsättningarna 
för hållbar tillväxt (Dahlstrand, et al., 2013, s. 
8). Genom att förlägga besöksintensiva 
verksamheter nära en station kan ytterligare 
underlag för kollektivt resande skapas 
(Schylberg, 2008, s. 9). Ur ett hela resan-
perspektiv underlättar det att ha en centralt 
belägen bostad i förhållande till stationen 
(WSP, 2013, s. 23). 
Att bygga en tät stad intill en 
kollektivtrafikknutpunkt kan i litteraturen ses 

som en av de viktigaste faktorerna för 
minskade växthusgaser och anses vara 
genomförbart med den kommunala, fysiska 
planering som verktyg (Dahlstrand, et al., 
2013, s. 10).  
 
Trenden att förespråka stationsnära bebyggelse 
kan kopplas till paradigmet om den täta staden. 
Förtätning i stationsnära områden kan enligt 
litteraturen bidra till ökat kollektivt resande, 
och områden som är oattraktiva, icke 
funktionella eller ligger geografiskt avsides 
strider mot de mål som Trafikverket satt upp 
om en god stationsmiljö (Trafikverket, 2013a, 
s. 40). Den attraktiva staden kan gynnas av en 
tät bebyggelse som skapar möjligheter till 
samverkan mellan människor och mellan 
företag (Boverket, 2007, s. 6). Att förtäta 
befintliga orter möjliggör för bättre nyttjande 
av befintlig infrastruktur, att värdefull 
naturmark kan sparas, att service och tjänster 
lättare kan administreras och att skolor, 
hemtjänst, vård och omsorg kan få ett större 
underlag (WSP, 2013, s. 8).  
 
Förtätning på lokal nivå kan också ha betydelse 
för utfallet på region nivå när det gäller 
arbetspendling. I takt med att ekonomin 
utvecklas och näringslivets karaktär förändras 
ökar behovet av bredd, men kanske framför allt 
av spets. Specialiserade regionala kärnor kan 

knytas samman till en stark helhet, och täta 
ortsstrukturer är näst intill en förutsättning för 
att man lätt skall kunna ta sig mellan dessa 
orter (WSP, 2013, s. 26).  
 
I praktiken är det emellertid inte helt enkelt. 
Till exempel ägs vanligtvis inte all mark av 
kommunen vilket kräver privata initiativ eller 
godkännanden för att viss mark ska kunna 
exploateras eller förtätas. Det finns heller inget 
egentligt bevis för att den täta staden är den 
mest hållbara. En mycket liten och tät stad kan 
visserligen ha ett mindre ekologiskt fotavtryck 
än en utspridd större stad, men den utspridda 
staden kan stödja biologisk mångfald med stora 
öppna ytor och god dagvattenhantering 
(McManus & Haughton, 2006, ss. 120, 122). 
 
Villaförorten har fått utstå kritik för 
upprätthållandet av en ohållbar livsstil och ett 
bibehållet bilberoende (Dahlstrand, et al., 
2013, s. 36). Framtidens stad beskrivs som tät 
och liknar den gamla, historiska rutnätsstaden. 
Samtidigt fortsätter tätorter, även Herrljunga, 
att breda ut sig. Den generella uppfattningen är 
att vi skadar staden genom användning av 
onödigt mycket mark och att staden blir mer 
attraktiv med en tät struktur (Ullstad, 2008, ss. 
16, 17, 33). Begreppet attraktivt är emellertid 
subjektivt och en orts attraktivitet kan bero på 
fler faktorer än enbart täthet. En tät stadskärna 



 

kan vara attraktiv ur servicesynpunkt men 
oattraktiv när det gäller kriminalitet, trängsel 
och föroreningar. Den glesa staden kan ses som 
attraktiv då den ofta erbjuder grönområden och 
frihet från buller (Howley, 2009, s. 793; 
Naturstyrelsen m.fl. , 2013, s. 20).  
 

 
Regionplanering är en viktig del i strävan mot 
ett mer hållbart stadsbyggande då människor, 
som tidigare nämnt, rör sig över 
kommungränser i allt större utsträckning 
(Ullstad, 2008, s. 43). I Sverige saknas en 
nationell stadspolitik vilket försvårar för 
regional planering. Viss planering berör fler 
orter inom samma region, bland annat 
infrastrukturfrågor. I Stockholm har man löst 
mellankommunala frågor beträffande mark- 
och vattenanvändning med en regionplan, men 
denna typ av planering finns inte någon 
annanstans i Sverige trots att man sedan länge 
sprängt kommungränserna. En regionplan bör 
inte syfta till att planera städerna, utan snarare 
utveckla kollektivtrafiken för att binda ihop 
dem inom regionen (Ullstad, 2008, ss. 63, 65). 
 
Herrljunga kommun tillhör Västra 
Götalandsregionen. Från att 1997 endast ha 
innefattat Göteborgsregionen utvidgades 
området och kom år 2002 att omfatta hela 

Västra Götalandsregionen och således också 
Herrljunga (Wredén, 2004). Regionen arbetar 
med att främja tillväxten och utveckling i 
Västra Götaland som helhet med det 
gemensamma syftet att människor ska kunna 
leva ett gott liv. Tåget beskrivs som en ryggrad 
när det gäller invånarnas pendlingsresor in mot 
Göteborg (Västra Götalandsreigonen, 2013, s. 
9).      
 

 
Trots att stationsnära bebyggelse att döma är 
aktuellt begränsas kunskapsläget mångt och 
mycket till offentliga utredningar och 
ofullständiga analyser (Bakerson, 2010, s. 36). 
De vetenskapliga avhandlingar och uppsatser 
som presenteras nedan utgår från fallstudier av 
tågstationer eller stationsområden på olika 
nivåer och ur olika perspektiv. De tre 
vetenskapliga avhandlingarna är utvalda utifrån 
det faktum att fokus ligger på stationsområdet 
på tre olika nivåer. Aram Bakersons 
doktorsavhandling fokuserar på stationshuset, 
Katarina Schylbergs licentiatuppsats på 
stationsområdet och Jan Jacob Trips bok tar 
upp stationsetablering ur ett större perspektiv. 
Syftet med denna breda framställning är att 
redovisa den mångfald som finns inom ämnet 
stationsnära planering och kunna använda 
informationen i analysen av Herrljunga. 

Aram Bakerson – Från Järnvägsstation till 
Kommunikationsnod 
I Aram Bakersons doktorsavhandling Från 
Järnvägsstation till Kommunikationsnod ligger 
fokus på stationshuset och dess funktioner med 
syfte att undersöka stationsbyggnadernas 
rumsliga komponenter och passagerarnas 
rörelsemönster (Bakerson, 2010, s. 17). 
Bakersons fallstudie baseras på undersökningar 
och reflektioner över ett omfattande empiriskt 
material från sju länder: England, Frankrike, 
Italien, Japan, Sverige, Tyskland och Ryssland. 
Sammanlagt studerar han 51 stationer om dess 
närmsta omgivningar för att få en djupare 
förståelse för stationsfunktionens krav på 
modernisering (Bakerson, 2010, s. 18).  
 
Bakerson observerar plattformarnas 
utformning, kopplingar mellan plattformar och 
stationens närmsta, intilliggande område samt 
organisationen av stationsrum. Det kan vid en 
första anblick verka alltför detaljerat för att 
vara av intresse för detta kandidatarbete, men 
Bakersons fallstudier påvisar att det som rör 
insidan av stationen även påverkar 
omkringliggande områden. Han menar att 
järnvägsstationen är mer än ett hus – dess 
struktur påverkar stadsutvecklingen och 
trafiken runtomkring (Bakerson, 2010, s. 20). 
Han menar att stationens utformning och läge i 
staden har ett direkt samband med den 



 

samhällsekonomiska utvecklingen i stort 
(Bakerson, 2010, s. 36).  
 
Ett konkret exempel kan vara Bakersons 
indelning av resenärsgrupper: han konstaterar 
att stationen är en kommunikationsnod för 
passagerarna, och att de således måste anpassa 
sig efter passagerargruppens behov. Bakerson 
konstruerar själv fyra grupper av passagerare: 
Turister och tjänsteresande (I), den traditionella 
passageraren (II), transitpassageraren (III) och 
pendlarna (IV) följt av de funktioner och den 
service som de olika grupperna förväntar sig 
att finna på stationsområdet. 
 
Som tidigare nämnt behandlar Bakerson ett 
stort urval av stationer och stationsområden 
vilket lett till att hans avhandling, som 
inledningsvis påvisar en kvalitativ karaktär, får 
ett kvantitativt resultat. Avhandlingen knyts 
ihop genom sammanfattande tabeller över de 
olika stationernas utformning och mycket 
baseras på siffror. Han sammanställer sina 
observationer i en systematisk 
sammanställningstabell som beskriver 
stationens byggnadsår, antal besökare, typ av 
station och antal järnvägsspår, hur 
stationsintilliggande området ser ut, 
busshållplatser, taxiangöring, bilparkering och 
stationstorg och redovisar också fördelningen 
av rumsliga komponenter uppdelat på 

funktioner, service, kommunikation och 
kommersiellt (Bakerson, 2010, s. 285). Detta 
resulterar i en sammanställning av faktorer som 
Bakerson finner intressanta eller fördelaktiga i 
stationsområdet med som inte är till hjälp i 
sökandet efter analysredskap i stationsnära 
lägen.  
 
Katarina Schylberg – Planindikatorer för en 
effektiv markanvändning 
Katarina Schylbergs licentiatuppsats 
Planindikatorer för en effektiv 
markanvändning i stationsnära lägen syftar till 
att utveckla ett planeringsstöd baserat på 
planindikatorer som kan användas i 
planeringssituationer i stationsnära lägen 
(Schylberg, 2008, s. 9). Hon kommer fram till 
sex stycken planindikatorer: reseunderlag och 
urban densitet, tillgänglighet till målpunkter, 
koppling till stadskärnan/centrum, 
funktionsstruktur i närområdet, tillgänglighet i 
gång- och cykelvägnätet och stations 
integrerade läge i staden. Schylberg beskriver 
att samma faktorer som framkommer som 
potentiellt betydelsefulla i fallstudien anses 
betydelsefulla även i litteraturstudien, 
nämligen densitet, funktionsblandning, det 
lokala vägnätets utformning inklusive 
fotgängarvänliga miljöer, lokalisering av 
besöksintensiva målpunkter och 
servicefunktioner i anslutning till stationer 

samt tillgänglighet med olika trafikslag 
(Schylberg, 2008, s. 122).  
 
Jan Jacob Trip – What makes a good city? 
Jan Jacob Trip lägger fokus på de olika 
planerings- och beslutsnivåer som har 
betydelse vid planering i stationsområden. Han 
förespråkar en utzoomning från 
stationsområdet för att istället se staden som en 
helhet. Mångfald är en av de tre viktigaste 
aspekterna för en attraktiv plats enligt Trip, 
men mångfald inom stationsområdet beror på 
utformningen av det begränsade området utan 
på hela stadens uppbyggnad och vad staden 
som helhet kan erbjuda de som väljer att 
bosätta sig där (Trip, 2007, s. 26). Han 
underbygger sina resonemang i tre fallstudier: 
stationer i Euralille, Amsterdam och 
Rotterdam.  
 
Syftet med avhandlingen är att undersöka vilka 
aspekter som är viktiga för att skapa en god 
miljö i stationsområden. Trip identifierar vad 
han anser vara de tre viktigaste aspekterna för 
att området skall fungera, nämligen funktionell 
och fysisk mångfald, integration av stationen i 
staden och det offentliga livet (Trip, 2007, s. 
67). Mycket av det som Trip beskriver som 
viktigt kring stationen och dess närmsta 
omgivning kan tillämpas och undersökas i 
Herrljunga, även om Trip lägger fokus på 



 

nyetablering av storskaliga stationsområden 
med höghastighetståg i stora städer. Han har 
också ett utpräglat ekonomiskt perspektiv på 
stationsetablering. Han konstaterar att 
mångfald visserligen är en av de absolut 
viktigaste aspekterna i en väl fungerande plats, 
men att det är svårt att undkomma 
benägenheten att välja den mest ekonomiskt 
fördelaktiga funktionen vid planläggning av ett 
område. Det leder ofta till att områden tenderar 
att överrepresenteras av vissa speciella 
funktioner (Trip, 2007, s. 69). Tendensen är 
givetvis större med en marknadsdriven 
marknad. I Sverige kan detta till viss del 
motverkas genom det kommunala 
planmonopolet, vilket innebär att kommunen 
bestämmer hur mark skall användas och 
bebyggas inom kommunen. Det svenska 
systemet ger stor tyngd åt den planering som 
görs inom ramarna för den kommunala 
översiktliga planeringen (Schylberg, 2008, s. 
24).  
 
Då stor fokus i Trips avhandling ligger på 
ekonomisk vinst knyter han an till Richard 
Floridas tankar på hur den kreativa klassen kan 
lockas till ett område. Enligt Boverkets 
handbok över ortsanalyser, Lär känna din ort, 
är detta en tendens som också kan ses i de 
svenska städerna: kommuner tävlar om att 
locka till sig fler invånare som gärna får 

tillhöra den kreativa klassen eftersom de oftast 
har högst benägenhet att starta nya företag. 
Boverket ser det som en stor risk, kanske 
speciellt för små orter. För stor ökning av 
invånarantalet kan hota den sociala 
sammanhållningen. Boverket konstaterar att de 
orter som under en lång tid har haft en konstant 
befolkningsnivå egentligen är de mest hållbara, 
då de är i balans med ortens 
lokaliseringsförutsättningar (Boverket , 2006, 
ss. 16-17).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Förutom vetenskapliga avhandlingar behandlas 
problematiken kring planering i stationsnära 
lägen i handböcker utgivna av statliga 
myndigheter, främst av Trafikverket & 
Boverket. De har ett sektorsansvar för att 
miljömål och transportpolitiska mål uppfylls 
(Schylberg, 2008, s. 24). Trafikverket ansvarar 
för långsiktigt planering av transportsystemet 
för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 
luftfart. Deras vision är att alla i Sverige skall 
komma fram smidigt, grönt och tryggt (Malm, 
2014). Trafikverket omfattar verksamheten vid 
tidigare Banverket, Vägverket, Rikstrafiken 
och Rederinämnden och har under de senaste 
åren bland släppt flertalet rapporter och 
handböcker. Den mest omfattande och 
relevanta boken för detta arbete är 
Stationshandbok från 2013 som syftar till att ge 
en bred framställning av de många 
frågeställningar som finns kring stationer och 
dess utformning. Boken syftar till att ge 
vägledning och kunskap inom det breda 
spektrum som berör stationsplanering och ska 
vara ett redskap för att möjliggöra Trafikverket 
som en kompetent och aktiv aktör i 
stationsplaneringen. Boken riktar sig främst till 
Trafikverkets egna medarbetare och tar upp allt 
från service, plattform, förbindelser och 

Tabell 1: En schematisk tabell beskriver på vilken nivå kvaliteter i 
staden bör behandlas (Trip, 2007, s. 83). 



 

trygghet inom stationsområdet (Trafikverket, 
2013a, ss. 5, 10).  
 
Boverket är en förvaltningsmyndighet för 
frågor om byggd miljö, hushållning med mark- 
och vattenområden, fysisk planering, byggande 
och förvaltning av bebyggelse, boende och 
bostadsfinansiering (Boverket, 2014). 2007 gav 
de ut handboken TRAST, Trafik för en 
Attraktiv Stad som syftar till att skapa en 
brygga mellan olika sektorer inom 
samhällsplaneringen. De vill genom bland 
annat besöksintensiv verksamhet kring 
järnvägsstationer eftersträva en hållbar 
användning av trafikinfrastrukturen (Boverket, 
2007, s. 14). Trots intresse i frågor kring 
stationsnära byggande verkar varken 
Trafikverket eller Boverket gå djupare in på 
sambandet mellan trafiksystem och 
markanvändning. Enkelt uttryckt skapar 
intensivare markanvändning trafikunderlag, 
och tillgång till trafiksystem skapar ett 
bebyggelse- och förtätningstryck.  



 

 



REFERENSSTUDIER 
 
Följande avsnitt redovisar innehållet av de tre studerade handböckerna från olika delar av Sverige. Då fokus för denna 
uppsats ligger på analysverktyg och det färdiga resultatet som presenteras i handböckerna kommer övrigt material som 
getts ut i projekten, exempelvis samrådsredogörelser, inspelade föreläsningar eller annat bakgrundsmaterial, inte att 
analyseras.  

Bild 1: Referensstudernas berörda områden i Sverige. 



 

 
Projektet Stationsnära läge är en satsning av 
Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, 
Trafikverket och Skånetrafiken som bygger på 
föreläsningar, seminarier, workshops m.m. 
2009 gjordes en rapport och en handbok. I 
detta arbete kommer den sammanfattande 
rapporten att analyseras. 
 
 
 
Bakgrund och syfte 
Syftet med rapporten är att stärka och 
underlätta planeringen i nio utvalda 
stationsorter i Skåneregionen med fokus på två 
delar: kartanalyser av fysiska strukturer i 
staden som anses påverka det kollektiva 
resandet samt underlag för vägning av 
riskfaktorer mot nyttoaspekter av ett 
stationsnära byggande. Fokus i analysen ligger 
på vad som direkt kan påverkas genom fysisk 
planering även om man är medveten om att 
socioekonomiska faktorer kan ha betydelse för 
utfallet (Länsstyrelsen i Skåne, 2009, p. 8).  
 
Kontext och lokala särdrag 
Skåne har den bästa jordbruksmarken i Sverige 
som i takt med klimatförändringar kan bli än 
mer värdefull. Då handboken är framtagen i 
syfte att analysera Skånska stationsorter har 
den högklassiga jordbruksmarkens betydelse 

fått ta stor plats. Det är därmed en utmaning att 
väga utbyggnad i stationsnära lägen mot 
jordbruksmarkens betydelse (Länsstyrelsen i 
Skåne, 2009, p. 11).  
 
Skåne är en stabilt växande region. 
Befolkningsprognoser visar att Skånes 
folkmängd förväntas öka till 1 369 000 
personer inom tio år med störst ökning i 
Malmö, Lund och Helsingborg vilket är en 
ökning på 105 000 invånare (Region Skåne, 
2012). Med sådana höga siffror är det viktigt 
att det sker hållbart vilket beskrivs som 
befolkningsökning i närheten av redan befintlig 
infrastruktur. Tågnätet i Skåne är av pärl- och 
fingerstruktur vilket innebär att regionens 
stationer och orter knyts samman med varandra 
i en finmaskig struktur (Holmberg & Hydén, 
1996, p. 122).  
 
Analysens tillvägagångssätt och motivering 
av metodval 
Analysen bygger på en fri tolkning av Katarina 
Schylbergs tidigare presenterade 
licentiatuppsats Planindikatorer för effektiv 
markanvändning i stationsnära områden där 
hon genom litteraturstudier identifierar sex 
planindikatorer som hon anser ha betydelse vid 
planering av stationsnära lägen. De utvalda 
stationerna (Perstorp, Klippan, Svedala, 
Skurup, Eslöv, Höör, Landskrona, Ängelholm 



 

och Kristianstad) ska representera bredden i 
utbudet av skånska stationsorter och valdes ut 
efter ortsstorlek, tågresande, liknande 
trafikering/turtäthet, transport av farligt gods, 
befolkningstäthet och antal arbetsplatser. Man 
har analyserat obebyggd mark, offentliga rum, 
tillgänglighet, avstånd, målpunkter 
(klädaffärskedjor, systembolag, apotek, 
mataffär, kafékedja, skola, kommunhus, 
idrottsanläggningar, bio/bibliotek/teater, post, 
centrumhandel), typologi, byggnader, 
fastigheter, hinder och hänsyn samt risk och 
nytta. Den sistnämna punkten, risk och nytta, 
analyseras inte genom kartanalys utan som en 
modell där riskerna med stationsnära byggande 
vägs mot samhällsnyttan, en så kallad 
stationsnära läges-modell. Modellen 
förutsätter kommunal strävan av stationsnära 
förtätning, hänsyn till rådande lokala 
förhållanden, en blandad, attraktiv stad, god 
fysisk tillgänglighet och god kollektivtrafik 
(Länsstyrelsen i Skåne, 2009, p. 50). 
Näringslivet, resurshushållning, miljöpåverkan, 
tillgänglighet ur ett socialt perspektiv, trygghet, 
buller, säkerhet och trygghet anses vara värt att 
värdera. Detta görs genom tillgång av bland 
annat ekonomiska analyser och prognoser, 
trafikutredningar, samhällsekonomiska 
modeller, statistik rörande användandet av 
kollektivtrafik, folkhälsostatistik, 
trygghetsmätningar, medborgardialoger, 

bullerutredningar, flöde av farligt gods m.m. 
(Länsstyrelsen i Skåne, 2009, pp. 50-55). 
Modellen kräver således en gedigen samling 
prognoser och utredningar för att kunna 
genomföras.   
 
  

”Svedala har jobbat med 

stationsnära planering redan 

innan rapporten togs fram. De 

idéskisser som togs fram av 

Region Skåne har vi inte direkt 

använt oss av, men de kan 

användas i fortsättningen i 

diskussioner om ortens 

utveckling.” 

Svedala kommun 

 

 

“Analyserna har varit behjälpliga, 

absolut. Kommunikationerna är 

en viktig förutsättning för 

kommunens utveckling.” 

Perstorp kommun 

 

 

”Tankar och idéer som kom i och 

med rapporten används i fortsatt 

arbete och kommer även vara 

användbart när den fördjupade 

översiktsplanen för Kristianstad 

stad ska uppdateras.” 

Kristianstad kommun 

 

 



 

  

Bild 2-5: Analyskartor över stationsområdet i Höör 
 (Länsstyrelsen i Skåne, 2009) 



 

 

Bild 6-9: Analyskartor över stationsområdet i Höör 
 (Länsstyrelsen i Skåne, 2009, pp. 36-43) 



 

Generella planförslag enligt handboken 
I analysen har man använt sig av 
stationsnärhetsprincipen som handlar om att 
lokalisera bebyggelse kring stationen för att 
skapa så bra förutsättningar som möjligt. Man 
anser att kommersiell och offentlig service bör 
lokaliseras i direkt anslutning till stationen 
eftersom detta förstärker knutpunktens roll och 
bidrar till att man kan nyttja service till och 
från stationen. Personalintensiva arbetsplatser 
bör ligga inom gångavstånd (max 600 m) 
eftersom man anser att arbetsplatser nära 
stationer har störst effekt på valet av 
färdmedel. Bostadsbebyggelse bör ligga inom 
gång- eller cykelavstånd, det vill säga max 1-2 
km från stationen med tätast bebyggelse kring 
stationen. Det är också av stor vikt att hela 
staden är funktionsblandad (Länsstyrelsen i 
Skåne, 2009, p. 10).  
 
Rapporten lyfter fram den regionala 
tillgängligheten som en viktig fördel med 
stationsnärhet. De som bor i närheten av 
stationen kan enkelt ta tåget till andra delar av 
regionen och därmed öka utbudet av nöjen, 
jobb, kultur och service. Om man istället 
lägger arbetsplatser nära en station ökar 
potentialen att locka ett större urval av 
arbetskraft till orten (Länsstyrelsen i Skåne, 
2009, p. 18).  
 

Diskussion 
Man har använt många olika analysaspekter på 
samtliga orter, även om alla kanske inte har 
betydelse för orten ifråga. Schylberg menar att 
nyckeln till framgång vid analys är att begränsa 
antalet planindikatorer till de frågor som är 
mest lämpliga för att frigöra tid. Hon anser 
också att det krävs en kombination av 
kvalitativa och kvantitativa mått för att 
beskriva väsentliga aspekter (Schylberg, 
sid.13). De kartanalyser som presenteras sida-
vid-sida ger snarare en bred överblick över 
situationen och underlättar vid jämförelse 
stationsorterna emellan. Detta är emellertid inte 
analysens syfte. Färre, mer detaljerade kartor 
hade kunnat redovisa cykel- och parkeringar 
som enligt bland annat Bakerson har stor 
betydelse för ett fungerande stationsområde 
(Bakerson, 2010, p. 79). Det är inte förrän man 
ser de olika analyserna över en och samma ort, 
eller i kombination med varandra som man får 
en helhetsbild av ortens situation.   
 
Rimligtvis borde bebyggelsen kring stationen 
bero på vad stationsområdet används som.  I 
analysen görs ingen skillnad på inpendlings- 
och utpendlingsorter.  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I rapporten Dalabanan - idéer för utveckling av 
stationsorter från 2011 görs en genomgång av 
möjlig utveckling till regionförstoring i 
Dalarna genom fysisk planering.  
 
 
 
 
 
Bakgrund & syfte 
Projektet är ett samarbete mellan bland andra 
Region Dalarna, White Arkitekter, 
Internationella handelshögskolan i Jönköping, 
Regionförbundet Uppsala län och Europeiska 
unionen. Dalabanan knyter samman Mora med 
Uppsala, är enkelspårig och elektrifierad. 
Stationer beskrivs som viktiga delar i städernas 
centrum och således viktiga för utveckling av 
stadskärnorna. På så vis blir områdena 
runtomkring dessa värdefulla mötesplatser som 
normalt har goda möjligheter för utveckling av 
handel (Region Dalarna, 2011, p. 17). Syftet 
med rapporten är att undersöka hur en 
utveckling av stationsområdena längs 
Dalabanan kan möjliggöra för regionförstoring 
i Dalarna.  
 
 

Kontext och lokala särdrag 
Dalabanan är en 26 mil lång 
järnvägssträckning mellan Mora och Uppsala 
och en förutsättning för en växande 
arbetsmarknad och blomstrande näringsliv, 
men också för hållbar turism i fortsatt tillväxt. 
Järnvägslinjen har historiskt sett utgjorts av 
både Norra stambanan mellan Uppsala och 
Krylbo samt enskilda Södra Dalarnas Järnväg 
på sträckan Krylbo-Borlänge (järnväg.net, 
u.d.). Gods, arbetspendlare och turister färdas 
på samma järnvägssträckning, och trycket 
ökar. Om man sätter en penna i Uppsala och 
ritar en oval cirkel upp till Mora ringar man in 
en region som hyser 1,6 miljoner människor, 
nära en femtedel av Sveriges befolkning. 
Dalarna är samtidigt Sveriges tredje största 
turismlän. 
 
Dalabanans intressenter, en intresseförening 
bestående av kommuner, länsstyrelser och 
regionala organ längs Dalbanans sträckning, 
önskar smidigare tågmöten på stationerna då 
Dalabanan är enkelspårig. Detta kan lösas 
genom längre stationer, minst 750 meter, och 
skulle öka flexibiliteten avsevärt (Dalabanans 
intressenter, 2012).         
 
 
 
 



 

Analysens tillvägagångssätt och motivering 
av metodval 
Man har med hjälp av de berörda kommunerna 
analyserat stationsområdena och orternas 
centrum längs Dalabanan genom områdes- och 
kartanalyser, i syfte att finna den mest lämpliga 
markanvändningen som möjligt. Effektiv 
markanvändning beskrivs som aktiviteter 
koncentrerade inom gångavstånd till stationen 
samtidigt som tillgängligheten till stationen 
som en lokal målpunkt förbättras och stationen 
och det stationsnära området integreras med 
omgivande stadsdelar (Region Dalarna, 2011, 
p. 11).  
 
Definitionen på stationsnära läge menar man är 
taget från den danska studien 
Stationsnærhedspolitikken i 
hovedstadsområdet – baggrund och effekter. 
Genom en blandad bebyggelse kring stationen 
kan man låta bebyggelse och knutpunker 
ömsesidigt dra nytta av varandra. Styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot har analyserats 
genom SWOT-analyser och metoden 
speedplanning som är en form av 
brainstorming men med skisser har används.   
Genom kartor har man analyserat bebyggelse, 
obebyggd mark, avstånd, hinder och hänsyn, 
buller och säkerhet.  
 

Förutom kartanalyser har man använt sig av 
analysmetoden DYNLOK, en modell 
framtagen av Internationella Handelshögskolan 
i Jönköping som enkelt beskrivet visar vilka  
effekter som kan förväntas uppstå när 
tidsavstånd minskar och resevillkor förbättras 
(Region Dalarna, 2011, p. 14). Man använder 
statistik över antal arbetstillfällen, inpendling 
och integration i kommunerna och de 
funktionella regionerna, så kallade FA-
regioner. Dessa är regioner med gemensam 
arbetsmarknad, gemensam bostadsmarknad, 
gemensam marknad för handel och 
gemensamma mötesplatser. Utifrån resultaten 
kan man få en indikation om tillväxt i antal 
jobb, sysselsatta och befolkning vilket kan 
utnyttjas för att analysera frågor om 
exploatering i samhällsplaneringen (Region 
Dalarna, 2011, p. 16).  
  

 

“Vi har faktiskt inte ägnat så stor 

uppmärksamhet åt rapporten hittills. 

Vi jobbar med en fördjupad 

översiktsplan just nu, där är tanken 

att vi ska se över Region Dalarnas 

arbete om utveckling av 

stationsorter” 

Mora kommun 

 

 

”Rapporten lyfter inte fram några 

direkta nyheter, men 

utvecklingstankarna kan fungera 

som stöd i vidare argument för 

stationsnära planering” 

Avesta kommun 

“Rapporten är bra och har legat som 

bakgrund i vårt arbete med 

centrumplanen, men tyvärr krockar 

den typen av planering med 

gränsvärden för buller och säkerhet” 

Leksands kommun 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
En önskvärd typologi har arbetats fram där 
man tittat på olika grader av exploatering för 
att finna en nivå som känns rätt för de 
respektive orterna. Bebyggelsetyperna har 
översatts till exploateringstal som beskriver hur 
stor del av en yta som är bebyggd. Hög 
exploatering (stad, exploateringstal 1-1,5) med 
exempelvis bebyggelse i tre till fyra våningar i 
kvarter med en blandning av bostäder, handel 
och verksamheter föreslås framför allt i större 
orter som Falun och Borlänge medan en något 
lägre exploatering (småstad, exploateringstal 
0,5-0,7) föreslås i många av de resterande 
orterna där bebyggelse i två till tre våningar 
följer gatulivet och ibland bildar kvarter 
(Region Dalarna, 2011, p. 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“Vi har faktiskt inte ägnat så stor 

uppmärksamhet åt rapporten hittills. 

Vi jobbar med en fördjupad 

översiktsplan just nu, där är tanken 

att vi ska se över Region Dalarnas 

arbete om utveckling av 

stationsorter” 

Mora kommun 

 

Bild 10: Framtagna exempel på bebyggelsestruktur efter exploateringstal (Region Dalarna, 2011, p. 23) 



 

  

Bild 11-14: Analyskartor över stationsområdet i Mora 
 (Region Dalarna, 2011, p. 25) 



 

  

Bild 15-16: Analyskartor och idéförslag över stationsområdet i Mora 
 (Region Dalarna, 2011, pp. 25-26) 



 

Generella planförslag enligt handboken 
För en vidare utveckling trycker man på vikten 
att stärka de lokala kärnorna. Att ha tillgång till 
en station på orten är enligt stationshandboken 
en fantastisk tillgång som bör utnyttjas. Det 
finns mycket som kan göras genom 
samhällsplanering för att underlätta vid 
pendling. En tät och blandad struktur med 
bostäder, handel och nya verksamheter i 
anslutning till stationen föreslås. På så vis kan 
fler handla på väg från och till jobbet, och 
verksamheter får ett större upptagningsområde. 
Att sikta under timmen innebär att fokus ska 
läggas på tidsbesparing när det gäller resor runt 
60 minuter. Man resonerar att 
pendlingsbenägenheten minskar om restiden är 
över en timme. Således spelar det inte så stor 
roll att pressa tiden från 90 minuter till 85 
minuter, istället bör resurser läggas på att 
pressa tiden på de resor som exempelvis tar 45 
minuter, ner till 40 minuter (Region Dalarna, 
2011, p. 9). 
 
Diskussion 
Under framtagning av handboken har man 
jämfört med de andra två handböckerna jobbat 
tätt ihop med de berörda kommunerna genom 
workshops istället för arbetsgrupper. Detta 
torde innebära att kommunerna kan och vill 
jobba vidare med resultaten av 
utvecklingsplanerna i större utsträckning. 
Intressant nog har de kommuner som besvarat 
frågan huruvida rapporten varit behjälplig i 
deras fortsatta arbete med stationsnära 
planering ställt sig kritiska. Exempelvis anser 

Avesta kommun att resultaten inte bidrar med 
några revolutionerande tankar, och Mora 
kommun bekänner att de inte uppmärksammat 
handboken hittills.    
  
Frågan om risker med farligt gods, buller och 
vibrationer tas visserligen upp och redovisas i 
kartanalyserna, men något ställningstagande 
kring den problematik och konflikt som ofta 
uppstår mellan kommunens vilja att planera 
stationsnära och länsstyrelsens vanligtvis 
destruktiva ställning tas inte.  
 
 



 

 

 
Botniabanan invigdes under 2010 och har 
knutit ihop pärlbandet av städer och tätorter 
längs Norrlandskusten samt skapat bättre 
förutsättningar och tillgång till utbildning, 
kultur och service i hela regionen.  
 
 
Bakgrund & syfte  
Norrlandskusten består av ett pärlband av 
tätorter som utvecklas i olika takt. 
Botniabanans syfte är att knyta samman dessa 
orter, och genom snabb persontrafik öka 
tillgången till arbete, utbildning, kultur och 
service i regionen (Trafikverket, 2014). 
Handboken Så bygger vi en växande region är 
ett samarbetsprojekt framtagen av Vectura i 
uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland och 
syftar till att analysera och undersöka hur man 
genom strategisk samhällsplanering kan stärka 
regionens tillväxt och hur planeringen kring 
kommunerna längs Botniabanan och 
Ådalsbanan kan tänkas fortgå. Handboken är 
en del av projektet Bästa resan vars mål är att 
öka kollektivtrafikresandet med en 
regionförstorande effekt. Botniabanan skall 
dels underlätta regionförstoring i 
Umeåområdet, dels underlätta pendling mellan 
mindre orter på den tättbefolkade 
Norrlandskusten och även göra det möjligt att 
på ett smidigare sätt köra fjärrtåg till orterna 
längs banan  
 

Kontext och lokala särdrag 
Botniabanan stod klar i slutet av augusti 2010 
efter drygt 10 års arbete. Höga naturvärden och 
Natura 2000-områden kring bland annat Höga 
Kusten och Umeälvens delta har bidragit till 
hårda debatter och uppskjutna byggtillstånd. 
Avstånden i Norrland är förhållandevis stora 
och har tillsammans med broar, skärningar och 
2,4 mil av tunnlar präglat stationsområdena. 
Många stationer är nyetablerade i och med 
Botniabanan, och en del stationer utgörs t.ex. 
av långa viadukter, rejält tilltagna 
plattformarna för att kunna ta emot långa 
nattåg och stationerna som ofta ligger i 
utkanten av samhällena.  
 
Analysens tillvägagångssätt och motivering 
av metodval 
Analysen bygger på intervjuer, platsbesök och 
litteraturstudier av kommunala planer där varje 
ort har analyserats efter sina lokala 
förutsättningar. I arbetet har kommunikationer 
till och från stationsområdet haft stor 
betydelse, med fokus på gång- och 
cykelförbindelser då merparten av 
anslutningsresor sker till fots eller med cykel. 
Stationens placering i förhållande till viktiga 
målpunkter har också analyserats och 
tjänstemän har genom intervjuer fritt fått 
berätta kring stationsområdet. Kartor har 
används och ligger också som grund för hela 
handboken.  



 

 
 
 
 
 
En cirkelmatris beskriver vad som bör ligga på 
vilket typ av avstånd från stationen, se Tabell 
2. Ingen ny bebyggelse bör etableras närmare 
än 30 meter från spårmitt. Inom 300 meter 
föreslås verksamheter, arbetsplatser med hög 
personaltäthet, lägenheter i flerbostadshus och 
utbildningsrelaterad service. Inom 600 meter 
från stationen föreslås samma som ovan, fast 
med en lägre exploatering. Dessutom passar 
parhus eller radhus bra in. Vid små orter kan 
även villor på små tomter passa bra in inom 
600 meter. Gymnasieskolor, bibliotek, 
vårdcentraler, apotek, idrottsanläggningar är 
andra förslag. Inom 1000 meter från stationen 
föreslås bostäder i form av villor, radhus och 
parhus med större tomter. Personintensiva 
verksamheter som inte bör finnas intill 
bostadsområden, handel, externa 
stormarknader och sällanhandel 
rekommenderas också på detta avstånd. När 
avstånden från stationen är över 1000 meter 
föreslås industri, bostäder med speciella värden 
(såsom närhet till hav, vackra naturmiljöer 
m.m.) och ytkrävande verksamheter.   
 
  

Tabell 2: Matris beskriver på vilka avstånd som viss bebyggelse bör placeras 
 (Länsstyrelsen Västernorrland, 2011, p. 6). 



 

  

“För att dra fördel av regionförstoringen 

eftersträvar kommunens fysiska 

planering att tillgängliggöra 

kommunikationsnoder och utveckla 

miljöerna i anslutning till dessa. 

Rapporten fungerar därför som ett 

värdefullt planeringsunderlag.” 

Kramfors kommun 

 

 

”För Härnösands del kunde rapporten 

bekräfta det som vi redan under många 

år börjat planera för: förtätning med 

bostäder, handel och kontor i 

stationsnära läge.” 

Härnösands kommun 

 



 

 
 
 
 
Analysen 
Varje ortsanalys inleds med en punktlista över 
kortfakta, bland annat ortens läge, storlek, 
befolkningsantal, historia och nuvarande 
situation. I en nulägesbeskrivning beskrivs 
Botniabanans sträckning och stationshusets 
läge i orten. En karta där 600 respektive 1000 
meters cirklar visar fågelavståndet från 
stationen presenterar ortens viktiga GC-vägar, 
parkeringar, busstråk, stråk/rörelseriktningar 
och lokala centrum. Samma karta markerar 
också eventuella exploaterings- och 
utvecklingsområden. Nedan redovisas de 
analyskartor som gjordes över Hörnefors. 
 
En helsida med bilder från orten redovisas 
inledningsvis för att skapa en första bild av 
orten.  
 
 
 
 
 
 
  

Bild 17: Foton från Hörnefors (Länsstyrelsen Västernorrland, 2011, p. 21). 



 

 
 
  

Bild 18-20: Analyskartor över stationsområdet i Hörefors 
 (Länsstyrelsen Västernorrland, 2011, pp. 22-25) 



 

Generella planförslag enligt handboken  
Trots att analysen och de föreslagna åtgärderna 
är unika för varje kommun, kan ett antal 
generella planförslag hittas. Man menar att alla 
orter behöver bra och attraktiva bostäder och 
ett utbud av arbetsplatser. Man anser också att 
alla orter inte kan satsa på samma typ av utbud 
i stationsnära lägen utan istället behöver nischa 
sig, men att man som generell regel bör 
tillämpa tanken med högre exploateringsgrad 
ju närmare stationsområdet man kommer. 
Goda gång- och cykelförbindelser är av hög 
vikt där lokal kunskap är mycket viktig. 
Tydliga stråk skapar förutsättningar för handel- 
och tjänsteföretag och även utpendlingsorter 
drar nytta av tydliga stråk där verksamheter 
kan utvecklas. Att arbeta fram starka 
målpunkter skapar starka stråk som skapar 
rörelse och som så småningom ger möjlighet 
för att successivt utveckla andra områden. 
Attraktivitet är en viktig faktor som är 
avgörande för om etableringar av företag blir 
mer än tillfälliga. Tydliga gaturum som är 
attraktiva att vistas i är viktiga för att främja 
rörelse. 
 
Man påpekar också skillnaden av behov kring 
stationsområdet beroende på resans syfte. Vid 
sällanresor, såsom fritidsresor och nöjesresor, 
ser ansalutningsresorna exempelvis annorlunda 
ut än vid dagpendlingsresor där man oftast tar 
sig till stationen till fots. Gena gång- och 
cykelvägar mellan station och 
exploateringsområden är viktiga för att främja 
kollektiva resande och gångvägen till och från 

stationen bör hållas kort – 300-400 meter, 
vilket motsvarar 4 minuter gångtid.  
 
Diskussion 
I analysen har man jobbat mycket med stråk 
och målpunkter. Eftersom man på flera av 
orterna inte haft en järnvägsstation sedan 
tidigare skapas en viktig målpunkt som ger 
förutsättningar för stadsutveckling. För en 
fysisk planerare innebär detta att man bland 
annat placerar viktiga destinationer, som t.ex. 
skola, livsmedelsbutik, återvinningsstation etc. 
inom gångavstånd. Enligt rapporten behövs en 
tydlig strategi hur stråken kan utvecklas för att 
öka effekterna av det regionala resandet 
(Länsstyrelsen Västernorrland, 2011, p. 4). Det 
handlar inte enbart att skapa flera möjliga 
vägar – att stärka alla länkar samtidigt mellan 
station och målpunkter riskerar att inte ge 
några positiva samfällseffekter alls. Det finns 
bara ett antal människor: om dessa sprids ut på 
för många alternativa vägar urvattnas flödet av 
människor (Trip, 2007, p. 70). Man lyfter 
också fram vikten att planera stationsområdet 
efter dess användning och uppmärksammar de 
olika resmönster som kan tänkas finnas 
beroende på om stationen används till 
fritidsresor eller pendlingsresor (Bakerson, 
2010, p. 77). 
 
Orterna kring Botniabanan har en helt annan 
kontext än de två andra 
referensstudieområdena eftersom 
järnvägssträckningen är nyetablerad. I fler fall 
tvingas man att placera järnvägsspår och 

stationer utanför samhället för att låta 
samhället ta hänsyn och växa kring dessa. Det 
får effekter på stadsutvecklingen.  
 
Handboken föreslår att orterna bör nischar sig, 
likt ett förslag som tas upp i en av 
Skåneregionens rapporter om täthet. Genom att 
knyta samman specialiserade regionala kärnor 
skapar man en starkare helhet (WSP, 2013, p. 
26). I teorin innebär det att en av orterna 
exempelvis erbjuder ett starkt besöksmål, en 
annan ort kunskapsföretag, en tredje industri 
och en fjärde bostäder. I praktiken finns det 
ingen ort som skulle kunna erbjuda enbart det 
ena eller det andra. Kommuner är beroende av 
invånarnas skatteintäkter vilket förutsätter 
attraktiva boenden samtidigt som en ort med 
enbart boende tenderar att utvecklas till 
sovstäder som gapar tomma under 
arbetsveckorna. Botniabanans linjära struktur 
gör det också svårare att ta sig smidigt emellan 
de olika orterna, jämfört med Skånes 
linjesträckningar som möjliggör smidiga resor 
även mellan de mindre stationerna.    
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9 stycken:  
Perstorp, Klippan, Svedala, Skurup, 
Eslöv, Höör, Landskrona, Ängelholm, 
Kristianstad.  

 
 
14 stycken: 
Mora, Rättvik, Leksand, Djurås, Falun, 
Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta, 
Avesta-Krylbo, Sala, Heby, Vänge, 
Uppsala.  

 
 
12 stycken: 
Umeå Central, Umeå Östra, Hörnefors, 
Nordmaling, Husum, Örnsköldsvik 
Norra, Örnsköldsvik Central, Kramfors, 
Härnösand, Timrå, Sundsvall Västra, 
Sundsvall Central. 

 
Handbokens 
urvalsmetod 

 
Urvalet representerar bredden av 
stationsorter i Skåne, då man inte kan 
analysera alla 56 stationsområden som 
Skånetrafiken trafikerar. 

 
Urval har gjorts av de inblandade 
kommunerna längs Dalabanan där man 
analyserat minst en station på varje ort. 

 
Analysen behandlar samtliga stationer 
längs Botniabanan, förutom Västeraspby 
station som enbart är anslutningsstation 
till Höga kusten Airport. 

Stationsnära läge Dalabanan – Idéer för utveckling 

av stationsorter 
Så bygger vi en växande region 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Behandlar konflikten 
mellan stationsnärhet 

och säkerhet 

 
 
 
 
 
 
 
Tar upp problemet genom redovisning 
av en stationsnäraläges-modell som 
väger risker mot samhällsnytta. 

 
 
 
 
 
 
 
Presenterar risker, såsom buller och 
säkerhet, men går inte vidare in på hur 
problemet ska tacklas.   

 
 
 
 
 
 
 
Tar punktvis upp negativa effekter men 
behandlar inte riskerna i analysen utan 
hänvisar till kommunens eventuella 
planförfarande. 

 
 

Största, identifierade 
lokala utmaningen 
kring stationsnära 

planering 

 
 
Jordbruksmarken är bland den bästa i 
Sverige, i vissa fall i världen. 

 
 
Ett antal stationer i och utanför små 
stationssamhällen med åldrande befolkning 
har ingen möjlighet att växa.  

 
 
Järnvägen är relativt nyetablerad och 
många av stationerna ligger utanför eller i 
utkanten av orterna. 

 
 

Karaktäristiskt innehåll  

 
 
Tolkar fritt Katarina Schylbergs 
planindikatorer och behandlar konflikten 
som ett stationsnära byggande kan 
innebära genom att väga risker mot 
samhällsnytta i en stationsnäraläge-
modell. 

 
 
Har tagit fram eftersträvningsbara 
exploateringstal och jobbar tätt ihop med 
berörda kommuner under handbokens 
framtagande genom bl.a. speedplanning.   

 
 
Lyfter fram stråkets betydelse och vikten 
av specialisering på orterna för att skapa 
regionala kärnor, den enda handboken 
som redovisar inventeringsfoton från de 
olika orterna.  

 
 
 
 

Intresserad av att läsa 
mer om projektet? 

Skanna QR-koden med 
en Smartphone!  

 
 

  



 

 
Planindikatorer 
Handböckerna ”Stationsnära läge” och 
”Dalabanan – idéer för utveckling av 
stationsorter” har på olika vis jobbat med 
planindikatorer. Att arbeta med samma 
planindikatorer i olika orter kan visa sig vara 
problematiskt då det är svårt att se till de lokala 
förutsättningarna. Trots att den tredje 
handboken, ”Så bygger vi en växande region” 
inte arbetat med planindikatorer på samma sätt, 
har man använt sig av en matris som beskriver 
rimliga och eftersträvningsvärda avstånd till 
olika bebyggelseformer och service vilket 
också är en typ av förenkling av verkligheten. 
Genom planindikatorer reducerar man 
medvetet komplexiteten för att kunna göra 
problemen kvantifierbara och skapa enkelhet 
(Schylberg, 2008, p. 34; Allmendinger, 2009, 
p. 73).  Resultaten kan därför snarare användas 
för att jämföra de olika orterna sinsemellan.  
 
Gällande planindikatorer kan starka kopplingar 
dras till den rationella planeringsskolan som 
fokuserar på att relatera medel till mål på ett 
logiskt och systematiskt sätt (Schylberg, 2008, 
p. 33). Den ideala rationella processens första 
steg är att identifiera och definiera problemet. I 
detta fall är problemet hur stationsnära 
bebyggelse ska planeras för att stimulera 

kollektivt resande och regionförstoring. 
Därefter följer målsättningen, nämligen att få 
fler att välja kollektivtrafik genom planering. 
De analyser som används inom den rationella 
skolan är ofta standardiserade, matrisbaserade 
betygssystem, likt planindikatorer 
(Allmendinger, 2009, pp. 70-71).  
 
Det finns en tendens i användandet av 
indikatorer att enbart ta upp det som är 
mätbart, vilken kan vara problematiskt 
eftersom alla aspekter inte kan kvantifieras och 
mätas. Kunskap handlar inte i praktiken enbart 
om mätbara parametrar (Schylberg, 2008, p. 
13; Ullstad, 2008, p. 69). På så vis förminskar 
man medvetet den ickevetenskapliga 
kunskapen som t.ex. är känslobaserad och rör 
platsens själ och minnen, och de generella 
sambanden har en tendens att betonas samtidigt 
som de lokalt specifika hålls tillbaka 
(Schylberg, 2008, p. 35). Det är också svårt, 
näst intill omöjligt, att mäta en plats kvalitet 
(Trip, 2007, p. 189). Ett trevligt, välfungerande 
område kan skapa en känsla hos besökaren 
som måste delas in i separata element för att 
kunna analyseras som planindikatorer, vilket 
gör att man snabbt förlorar den övergripande 
bilden (Trip, 2007, p. 79).  
 
 
 

Mer än fysisk miljö 
Om den enskildes val av färdmedel snarare är 
ett sammansatt beslut baserat på fler 
parametrar än lokala tillgänglighetsfaktorer 
ifrågasätts hela konceptet när det gäller 
stationsnära planering. Åsikterna om huruvida 
stationsnära planering eller förtätning har 
någon betydelse för vårt val av resesätt går 
isär. Även som den täta staden i teorin beskrivs 
som den enda rätta, mångt och mycket som en 
reaktion på den modernistiska planeringen, kan 
en tydlig stadsutglesning identifieras både i 
Sverige och internationellt. Det finns en risk att 
utbyggnader av stationssamhällen eller 
stationsnära förtätning misslyckas om den 
eftersträvade livsstilen och landsbygdsidealen 
som stadsutglesning drivs av inte identifieras 
och utvärderas (Dahlstrand, et al., 2013, p. 37; 
Trip, 2007, p. 69).  
 
På vilken skala? 
Att definiera aspekter på projektnivå är svårt, 
speciellt när de som i handböckerna skall 
kunna appliceras på samtliga orter i en och 
samma region eller längst en och samma 
spårsträckning. Det är heller ingen självklarhet 
att allting bör mätas på lokal nivå. Många bor, 
jobbar, utövar fritidsintressen och handlar i 
olika delar av regionen och i enlighet med detta 
borde vissa aspekter av kvaliteter i samhället 
mätas på en mer utzoomad skala, eftersom 



 

vissa parametrar inte är relevanta på 
stadsdelsnivå. Grönområden kan t.ex. ses ur ett 
större perspektiv: det är kanske viktigare att ha 
tillgång till naturområden nära bostadsområden 
eller på de platser som används för rekreativa 
ändamål, än i närheten av arbetsplatsen (Trip, 
2007, pp. 190, 213). 
 
Stationsnära – vad är det?  
Handböckernas definiering av stationsnära läge 
påstås bygga på den danska studien 
Stationsnærhedspolitikken i 
hovedstadsområdet där man använder sig av 
600 respektive 1000 meter för att beskriva 
lämpligt gång- respektive cykelavstånd från 
stationen. Det verkar emellertid vara en 
feltolkning. I den ursprungliga studien står 
skrivet att 1000 meters gångavstånd kan räknas 
som stationsnära. Det reella gångavståndet i ett 
ortogonalt gångvägsnät motsvaras av en 
rimligtvis kortare fågelväg vilket innebär att en 
600 meters cirkelradie kan användas som 
riktlinje (Hartoft-Nielsen, 2002).  
 
En annan dansk studie, Landsplandirektiv for 
hovedstadsområdets planægning från 2007, 
redovisar siffror som visar att andelen resande 
med kollektivtrafik ökar markant om 
gångavståndet till stationen är 600 meter eller 
mindre. Vad som är stationsnära eller inte är 
svårt att definiera och det är svårt att fastställa 
vilken effekt det har på det kollektiva resandet.    
 
 

Brister i samarbetet 
Det är anmärkningsvärt att man enbart i 
handboken från Dalarna valt att arbeta tätt ihop 
med de berörda kommunerna i form av 
workshops. I Västernorrland har man 
diskuterat förutsättningar vid inventeringen 
med någon eller några få från 
samhällsbyggnadskontoret medan man i Skåne 
inte tycks ha samarbetet med kommunerna på 
det hela taget. För att ett indikatorsystem som 
ska fungera effektivt och få ett verkligt 
inflytande i planeringsverksamheten måste det 
vara väl förankrat i beslutsprocessen 
(Schylberg, 2008, p. 35). Den största 
identifierade svårigheten med handböckerna är 
nämligen hur man på regional nivå försöker 
presentera åtgärder på lokal nivå som inte är 
förankrade, eller i vissa fall inte ens 
genomförbara med hänsyn till rådande risk- 
och bullerrestriktioner. Det visar på tydliga 
brister i samarbetet mellan den regionala och 
den lokala planeringen. Den starkt 
sektoriserade centrala nivån som Länsstyrelsen 
tillhör styr lagar och normer. Det blir omöjligt 
för kommunen att sammanväga generella 
normer med ortens lokala värden (Ullstad, 
2008, p. 64). Svaren från berörda kommuner 
skvallrar också om att den regionala 
planeringen av stationsorterna inte är att 
eftersträva.  
 

Risker och hinder  
Samtliga handböcker presenterar de risker och 
hinder som finns med stationsnära planering, 
men ingen går vidare in på vilka följder detta 
kan få vid vidare detaljplanläggning. När det 
gäller riskåtgärder i Västernorrlands handbok 
hänvisar man till planeringen på ÖP- och DP-
nivå som kommunerna kommer att bedriva så 
småningom, men det kan vara värt att redan på 
regional nivå diskutera dessa frågor eftersom 
Länsstyrelsen redan har ett finger med i spelet i 
samtliga handböcker. Det är Länsstyrelsens roll 
vid planläggning att bland annat bevaka så att 
riksintressen tillgodoses, att gällande 
miljökvalitetsnormer följs och att förslagen 
mark- och vattenanvändning är lämplig med 
hänsyn till hälsa, säkerhet och risk för olyckor. 
Att i handböckerna gå i god för stationsnära 
bebyggelse och förtätning, för att sedan i 
praktiken neka dessa typer av planer tyder på 
oenighet, inte enbart mellan regionala och 
lokala instanser, utan också inom dessa.   
 
Regionnivå ger ytliga analyser 
Problemet med stationsområden är dess dubbla 
funktion på lokal och regional nivå. Det är inte 
enbart en del av orten utan också länken mellan 
det lokala och det regionala (Trip, 2007, p. 73). 
Regionplaneringens viktigaste uppgift är 
mellankommunal infrastruktur, samtidigt som 
den kommunala planeringen har ett intresse av 



 

ortens utveckling (Ullstad, 2008, p. 63). Ortens 
utveckling som sådan har fått ta en biroll 
eftersom det övergripande syftet med 
handböckerna är att främja regionförstoring. 
Det kan tänkas vara på grund av att de är 
framtagna av regionen eller Länsstyrelsen i 
första hand, och kommunen och de lokala 
intressena i andra hand. Till följd av detta blir 
ortsanalyserna ytliga. Trots uttalade försök till 
hänsynstagande av de lokala förutsättningarna 
används samma typer av kartanalyser och 
riktlinjer i samtliga orter. Problemet är att 
orterna inte har samma förutsättningar, inte ens 
inom de olika regionerna. Att analysera 
Perstorp med knappt 7 000 invånare på samma 
sätt som man analyserar Kristianstad med 
78 000 invånare är givetvis inte skäligt. 
Orterna har varken samma förutsättningar eller 
ekonomiska möjligheter till åtgärder och 
stationsområdena används inte av samma 
resenärsgrupper. En utpendlande resenär har 
som tidigare nämnt inte samma syn eller 
användning av stationen och dess närområde 
som en semesterfirare eller inpendlande 
resenär, men sådana undersökningar och 
analyser kan inte göras gemensamt för flera 
orter på regional nivå.  
 
 
 
 

Slutsats 
Planering i stationsnära läge är ytterst 
komplext, något som beror på fler aspekter än 
den fysiska miljön. I allmänhet görs 
handböcker inom fysisk planering i syfte att 
förenkla planering i komplexa lägen, men i 
sådana lägen är egentligen lokala, anpassade 
analyser mer befogade. Handböckerna fungerar 
således mer som inspiration och stöd i 
argument för vidare stationsnära planering. 
Stationsområdets dubbla betydelse för lokal 
och regional utveckling kräver analyser på 
flera olika nivåer, något som inte kan göras i 
övergripande handböcker på regional nivå.  
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Följande avsnitt syftar till att ge en allmän redovisning av nuläget i Herrljunga kommun.  
 
 

 

 

 

 

 

 
Herrljunga tätort är centralort i Herrljunga 
kommun. Orten passar bäst in under kategorin 
”stadsnära pendlarort” med sin sällsynta fördel 
som landsbygdsnära järnvägsknut. Sedan slutet 
av 1800-talet var jord- och skogsbruk de 
viktigaste näringarna och genom 
framdragandet av järnvägen drog den 
industriella utvecklingen igång i Herrljunga. 
För de tätorter som vuxit fram i Herrljunga 
kommun sedan slutet av 1800-talet har 
kommunikationer i form av järnvägar och bra 
landsvägar styrt den industriella utvecklingen. 
Det är givetvis Herrljunga tätort som 
genomgått den största förändringen i samband 
med dess roll som järnvägsknut: år 1820 var 
folkmängden i tätorten 279 och år 1890 var den 

797 efter att Herrljunga utvecklats till en större 
järnvägsknut år 1863. Befolkningsökningen 
kan räknas som stor under den tiden, framför 
allt i förhållande till den tidens kraftiga 
emigration (Älvsborgs länsmuseum , 1995, p. 
39).  
 
Idag kan man med tåg nå bland annat 
Vårgårda, Vänersborg, Borås och Göteborg 
under timmen. 9 273 personer bor i Herrljunga 
kommun, varav 3 822 personer bor i 
Herrljunga tätort. 
 
Tätorten är 3,71 km2 med c:a 1 031 
invånare/km2 (2013). Befolkningsutvecklingen 
har i stort följt samma kurva men med små 
variationer under de senaste tio åren. 
Kommunens folkmängd har minskat med 1,5 
% till följd av minskande antal barn och    

Bild 21: Tågförbindelser i Västra 
Götalandsregionen. 



 

ungdomar, medan tätortens invånarantal totalt 
har ökat något.  
 
Herrljungas första stadsplan är från 1918 och 
gäller fortfarande i vissa delar. Bebyggelsen 
började växa fram under senare hälften av 
1800-talet, efter det att Herrljunga blivit en 
järnvägsknut. Herrljunga har sedan vuxit undan 
för undan i första hand söder om stambanan. 
Norr om tätorten ringlar ån Nossan.  
(Herrljunga kommun, 2006, p. 14).  
 
Idag trafikeras stationen av Västtågen, Tågab 
Regional och Sj Regionaltåg. En vardag 
passerar närmare 15 000 resenärer stationen 
(Götalandsregionen, 2013, p. 20) och enligt 
statistik från Västtrafik reste drygt 100 000 
personer enbart på Älvsborgsbanan under 
2013, i båda riktningar från Herrljunga station. 
Detta kan jämföras med Borås, Sveriges 14:e 
största stad med drygt 65 000 invånare, som 
hade omkring 95 000 resenärer under samma 
tid (Petersson, 2014). Förutom sin roll som 
järnvägsknut är Herrljunga också känd för 
bryggeriet Herrljunga Cider, 
elektronikföretaget Fideltronik Scandinavia 
AB och herrklädesbutiken StayHard.  
 
Majoriteten av Herrljungas bostadsutbud består 
av småhus. Prisnivån under 2004 var bland de 
tre lägsta av de kommuner som tillhör Västra 

Stambanan-kommunerna i Västra Götaland, 
det vill säga Göteborg, Partille, Lerum, 
Alingsås, Skövde, Falköping, Vårgårda, Tibro 
och Töreboda. Kostnaden för ett småhus i 
Herrljunga beräknades ligga på strax över 
500 000 kr, vilket kan jämföras med drygt 
700 000 i Vårgårda och 1 500 000 i Alingsås 
(Arena för tillväxt, 2006, p. 44).   
 

 
Stationshuset i Herrljunga kommun är för 
tillfället till salu till följd av Jernhusens 
avveckling av järnvägsrelaterade byggnader 
runtom i Sverige de senaste åren. Jernhusen 
tillåts äga, förvalta och utveckla de ekonomiskt 
mest intressanta stationerna, kontoren och 
verkstäderna längs den svenska järnvägen,  
medan staten eller kommuner helt förväntas stå 
för kostnaderna för de mindre lönsamma 
stationerna (Bakerson, 2010, p. 24). Det är 
därmed emot regeringsplanerna att Jernhusen 
skall förvalta små stationer i små orter. 
Jernhusen har en egen klassificering av 
stationer som utgår från en indelning med 
hänsyn till servicegrad för resenärer. Stationer  
som inte är attraktiva och saknar betydande 
kommersiella intressen men har betydelse för 
trafik, transport, regional och lokal utveckling 
skall skötas och drivas av statliga myndigheter, 

kommuner eller ideella föreningar (Bakerson, 
2010, p. 29).  
  

Bild 22: Herrljunga stationshus. 



 

Historiskt och sett har järnvägar ofta delat orter 
i två, där den ena halvan, på vilken stationen 
låg, fick fungera som stadens framsida. Denna 
sida fick stadens viktiga funktioner och finare 
bostadskvarter, medan ”baksidan” utsattes för 
mindre noggrann planering, med mestadels 
industrimark och verksamhetsområden 
(Bakerson, 2010, p. 55).  
 
Kartan intill visar var och hur järnvägsspåren 
kan korsas. Heldragna, vita pilar symboliserar 
bilvägar medan den streckande pilen 
symboliserar gång- och cykeltunnel.  
 
 
 
  

Bild 23: Herrljunga tätort. Vita pilar symboliserar över- och undergångar. 



 

 
Genom sin fördelaktiga lokalisering finns det 
goda dagspendlingsmöjligheter med tåg från 
och till Herrljunga, med avstånd som ofta är 
för stora med buss eller bil. I Herrljungas fall 
pendlar de flesta till Borås, men orten ligger 
strategiskt med god tillgänglighet till ett flertal 
andra antal lokala arbetsmarknader inom 
regionen. Kartan intill visar hur lång tid det tar 
med tåg från Herrljunga till omkringliggande 
stationsnära orter.  
 
Herrljunga kommun är en utpendlingsort med 
en negativ nettopendling på -300 under 2003. 
Jämfört med andra tydliga utpendlingsorter i 
Västra Götaland, som t.ex. Partille och Lerum, 
har Herrljunga tillsammans med Vårgårda en 
annan typ av pendlingsmönster: den negativa 
nettopendlingen påverkar inte kommunens 
sysselsatta befolkning till så stor del 
(Arena för tillväxt, 2006, pp. 28-29). Om man 
studerar utpendlingstrenden i Herrljunga 
mellan 1995-2003 kan man se hur tendensen 
att pendla från kommunen har ökat. Den största 
förändringen skedde mellan 1995 och 2000, 
troligtvis till följd av lågkonjunkturen under 
1990-talet.  
 (Statens offentliga utredningar, 2007, p. 67).  
 
 

  

Bild 24: Avstånd i minuter från Herrljunga station 



 

Orten skiljer sig markant från den jämnstora 
grannkommunen Vårgårda där 
pendlingsmönstret pekar åt det motsatta hållet 
med en allt lägre negativ nettopendling. Detta  
kan bero på att Vårgårda har en del stora 
företag som vuxit under de senaste åren och en 
låg andel sysselsatta inom offentlig sektor 
(Arena för tillväxt, 2006, p. 30).  

Det är viktigt att poängtera att dessa siffror 
gäller pendling i allmänhet, de säger alltså 
ingenting om med vilket färdsätt man reser. 
Siffror från 2003 visar tillexempel att fler 
pendlar in till Göteborg från Herrljunga med 
bil än med kollektiva färdmedel, trots att 
pendlingskostnaderna är mer än dubbelt så 
höga med bil än med tåg. Pendlingskostnader 
är ett mått som inte enbart tar hänsyn till 
bensinpris eller periodkort, utan även till 
restiden (Arena för tillväxt, 2006, p. 39).  
 
Att finna tillförlitlig statistik över 
pendlingsmönster från, till och förbi Herrljunga 
har visat sig vara svårt. Västra Stambanan och 
Norra Älvsborgsbanan trafikeras av olika 
tågbolag som enbart för individuell statistik. 
Den statistik som tagits fram över 
restidsmönstret under den senaste tiden är 
framtagen i syfte att motivera den planerade 
Götalandsbanans sträckning, vilket kan innebär 
en risk till missvisande siffror. Mer om 

Götalandsbanan och dess potentiella påverkan 
för Herrljunga kan läsas under avsnittet 
Framtiden på sida 52. 
 

 
I Herrljunga korsas Västra Stambanan och 
Älvsborgsbanan, och orten är utgångspunkt för 
Kinnekullebanan. Västra Stambanan började 
planeras redan 1845 då den så kallade engelska 
kommittén la fram ett förslag på en 
järnvägssträckning mellan Göteborg och 
Stockholm. Trots inflytelserika personer som 
ville att banan skulle dras via Jönköping och 
Borås bestämde man att järnvägen skulle ledas 
i den minst kostsamma riktningen via Örebro, 
Lidköping och Alingsås. Det första spadtaget 
togs år 1855.  
 
Boråsborna gav dock inte upp. En löjtnant vid 
Väg- och Vattenbyggnadskåren fick i uppgift 
att utreda var den lämpligaste anslutningen 
kunde ligga och kom sedermera fram till att det 
var i Herrljunga (Älvsborgs länsmuseum , 
1995, p. 47). Sträckan fick namnet Borås 
jernväg och invigdes 1863. Fyra år senare 
invigdes sträckan mellan Herrljunga och 
Uddevalla, och Herrljunga hade då blivit en av 
de viktigaste järnvägsknutarna i Västra 
Götaland (Älvsborgs länsmuseum , 1995, p. 
48).    

 
Idag är både Västra stambanan och 
Älvsborgsbanan definierade som riksintressen 
(Herrljunga kommun, 2006, p. 23). Västra 
Stambanan är dubbelspårig och elektrifierad 
med FJB. Banan trafikeras både av person- och 
godstrafik (Trafikverket, 2013).  
 
Kinnekullebanan sträcker sig från Håkantorp 
där den binds samman med Älvsborgsbanan, 
via Lidköping och Mariestad, till Gårdsjö där 
den återigen binds samman med Västra 
Stambanan. Banan är oelektrifierad och 
enkelspårig med en överlag låg standard. 
Upprustning sker för närvarande efter 
Trafikverkets omedelbara besked 
(Trafikverket, 2014). Kinnekulletåget utgörs i 
dag av ett system med två olika linjekategorier 
– en linje stannar vid samtliga hållplatser och 
en linje kör med mer regionala trafikuppgifter 
och snabbare trafik (Västra Götalandsreigonen, 
2013, p. 37). Älvsborgsbanan trafikeras av 
regionala persontåg mellan Uddevalla och 
Borås och är enkelspårig. Banan är 
elektrifierad och fjärrstyrd mellan Uddevalla 
och Herrljunga, men sköts manuellt mellan 
Herrljunga och Borås (Trafikverket, 2013).   
 
 



 

 
Tågtrafiken och järnvägen står inför stora 
förändringar i hela Västra Götalandsregionen. 
Järnvägen lider av akut kapacitetsbrist, främst 
på sträckan mellan Alingsås och Göteborg där 
godståg, pendeltåg, X2000 och IC-tåg samsas 
på samma järnvägsspår (Trafikverket, 2013). 
Möjligheten för en separat 
höghastighetsjärnväg där mycket av 
snabbtågstrafiken kan ersätts av 
höghastighetståg på den planerade 
Götalandsbanan utreds i nuläget. Den nya 
sträckningen planeras gå mellan Göteborg och 
Stockholm, genom Borås, Jönköping, 
Linköping och Norrköping, en sträcka på 44 
mil till okänt pris, där tågstoppet i Herrljunga 
kan få en minskad betydelse ur 
regionsammanhang. Enbart långsammare gods- 
och regionaltågstrafik kommer i så fall att 
passera orten (Banverket, 2008, p. 5).  
 
Uträkningar och prognoser gjorda av 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping 
visar att investeringar i Götalandsbanan skulle 
kunna innebära en befolkningsminskning i 
Herrljunga och att utvecklingen av ytor för  
detaljhandel, boendemarknad och kontor också 
skulle minska (Pettersson, 2012, pp. 29, 30). 
Som följd av detta har Företagarna i 
Herrljunga engagerat sig i en 

Infrastrukturgrupp där man föreslår att 
järnvägen mellan Göteborg, Borås och 
Herrljunga, istället för Jönköping, byggs ut till 
höghastighetsbana i syfte att avlasta Västra 
Stambanan. Den uppskattade kostnaden ligger 
på 12 miljoner kronor och skulle i så fall enligt 
Infrastrukturgruppen bli väsentligt mycket 
billigare än vad den planerade Götalandsbanan 
skulle kunna kosta (Dinau, 2012; Petersson, 
2014).  
 
Infrastrukturgruppen anser att den planerade 
investeringen av ny järnväg mellan Mölnlycke 
och Bollebygd inte löser några problem. Det 
skulle innebära att Boråspendlare behöver åka 
på den gamla enkelspåriga banan till Göteborg, 
som idag räknas som den långsammaste 
storstadsförbindelsen i landet. Bussen kommer 
därmed, även efter 2024, vara snabbare än 
tåget (Nilstad, 2012). Genom att istället 
investera i sträckningen Herrljunga-Borås-
Göteborg skulle möjligheter att binda samman 
Västra Götaland kunna förstärkas (Dinau, 
2012).   
 
Ett annat problem är att Sveriges näst största 
flygplats, Landvetter, idag saknar 
järnvägsförbindelser. Oavsett om 
Götalandsbanan eller Infrastrukturgruppens 
förslag verkställs, kommer en ny tåglinje 
mellan Skövde – Herrljunga – Borås – 

Landvetter flygplats – Göteborg ge fler 
bytesmöjligheter för fjärrtrafiken i Herrljunga. 
Det skulle i så fall skapa goda förbindelser och 
bytesfria resmöjligheter till Landvetter 
flygplats för hela Skaraborg (Västra 
Götalandsreigonen, 2013, p. 37).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 25: Götalandsbanans planerade sträckning.  

Bild 26: Infrastrukturgruppens förslag.  



 

TILLÄMPNING  

& MARKANVÄNDNINGSFÖRSLAG I HERRLJUNGA 
Som handböckerna tidigare indikerat bidrar stationsområden till en spänning mellan regionala och lokala värden. De studerade 
analysmetoderna i handböckerna har tagits fram på regional nivå varpå de förenklats och generaliserats för att passa flera orter inom samma 
region. Analysmetoderna i uppsatsens följande del är modifierade för att passa de lokala förhållandena i Herrljunga. Det första avsnittet 
presenterar de analysmetoder som anses relevanta och hur de har modifieras. Analyserna appliceras därefter på Herrljunga under rubriken 
Tillämpningar, för att slutligen resultera i ett markanvändningsförslag.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av den lokala kontexten 
Kandidatarbetets tredje del inleds med en 
beskrivning av Herrljungas förutsättningar. För 
att undvika en upprepning hänvisas läsaren 
därför till avsnittet Herrljunga tätort på sidan 
47. Tillämpningsavsnittets första punkt 
kommer istället att peka ut tre av Herrljungas 
största planeringsutmaningar för att sätta in 
läsaren i ortens lokala kontext.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inventering genom bilder 
Bilder kan visa många av platsens unika 
egenskaper och fånga helheten på ett sätt som 
ord inte är kapabla till: det är inte för intet man  
brukar påstå att en bild säger mer än tusen ord 
(Ullstad, 2008, p. 69). Bilder kan också lyfta 
fram det som inte är mätbart. Tillsammans med 
mätbara planeringsindikatorer kan då en 
bredare bild av stationsområdet skapas. Genom 
bilder kan även de olika områdenas ungefärliga 
exploateringstal definieras utan att fastställa 
specifika siffror.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunens planer 
Hela tätortens aktuella planer och visioner är 
av intresse. Kommunens visioner, såväl utanför 
som innanför det stationsnära läget måste 
givetvis identifieras för att kunna ifrågasättas. 
Jämfört med handböckernas snäva avgränsning 
på 1000 meter från stationen kommer därför 
samtliga planer och visioner i tätorten från 
kommunens FÖP att redovisas.  
 
Verklig markanvändning i relation till 
önskad markanvändning 
En lokalt anpassad variant av Västernorrlands 
cirkelmatris kommer att jämföras med dagens 



 

markanvändning. Matrisen beskriver vad 
handböckernas anser vara lämplig 
markanvändning i förhållande till 
stationsavståndet men tar inte upp kommunens 
visioner (detta beskrivs under Kommunens 
planer).   
 
Risk och hinder  
Säkerhetsavstånd, risker och hinder är den 
mest avståndsbundna, normativa 
planeringsindikatorn. Riktvärden sätts på 
regional nivå med krav på tillämpning på lokal 
nivå. Trots att vissa avsteg kan göras visar 
analyskartan en tydlig bild av vilka områden 
som kan bli mer eller mindre svåra att bebygga 
med hänsyn till buller, säkerhet, strandskydd 
samt kultur- och naturminnen.   
 
Hur långt man kommer, 600 resp. 1000 m 
I diskussionen om vad som är stationsnära eller 
inte, har avstånden 300, 600 respektive 1000 
meter dykt upp. Andelen resande med 
kollektivtrafik ökar enligt empirin markant om 
gångavståndet till stationen är upp till 600 
(Naturstyrelsen, 2007, p. 23). Schylberg 
använder sig förutom 600 meter också av 
avståndet 1000 meter. Hon anser att antal 
boende inom 1000 meter från stationen och 
kopplingen till stadskärnan har stor betydelse 
för kollektiva resvanor vilket även kan finna 
stöd i teorin och empirin (Schylberg, 2008, p. 

11). Dessa två avstånd, 600 respektive 1000 
meter har därför använts som definition av 
stationsnära i kartanalyserna för Herrljunga. 
 
I handböckerna har man använt förenklade 
cirklar med fågelavstånd för att markera 
stationsnära läge för att samma modell ska 
kunna användas på samtliga orter. I fallet med 
Herrljunga kommer det verkliga gångavståndet 
att användas som avgränsning.  
 
Kommunikationer (buss och cykel) 
I Skånetrafikens analys har man redovisat en 
kommunikationskarta där man förutsätter att 
cyklister cyklar på de flesta bilvägar. I 
tillämpningen kommer cykelvägar att markeras 
ut på samma karta som busslinjesträckningar.    
 
Hur viktigt GC-nätet är för att öka resandet 
med tåg är ombestritt. Enligt Schylberg har 
GC-nätets effektivitet enbart viss relevans när 
det gäller ökat resande, och enbart viss 
teoretisk och empirisk validitet. Inte heller när 
det gäller stationens integration i staden har 
GC-vägar någon större betydelse. Trafikverket 
å andra sidan menar att gång- och 
cykelanslutningar har stor betydelse upp till 
500-3000 meter från stationen och Trip 
redovisar bekvämlighet för fotgängare och 
cyklister som en viktig aspekt (Trip, 2007, p. 
145; Trafikverket, 2013a, p. 43).  

 
Obebyggd/bebyggd yta  
Hur stor procentandel som är bebyggd av 
ortens stationsnära område, likt Dalabanans 
analys, är inte av intresse i Herrljunga. Att ta 
fram ett procenttal säger ingenting så länge 
syftet inte är att jämföra orten med andra orter. 
En enkel bild som redovisar byggnader jämfört 
med öppen yta, samt vad denna öppna yta 
består av, ger emellertid en snabb inblick i 
vilka förtätningsmöjligheter som finns.  
 
Stråk- och målpunkter 
Handböckerna trycker på vikten av målpunkter 
och framför allt Västernorrlands handbok 
lägger fokus på skapandet av tydliga stråk. 
Stationen är en viktig målpunkt i sig och 
eftersom förekomsten av andra människor i 
rörelse har en förmåga att skapa trygghet och 
trivsel i offentliga rum bör inte invånare 
spridas ut på alltför många alternativa vägar 
(Trip, 2007, p. 70). Att identifiera stråk i 
Herrljunga kräver emellertid vidare 
utredningar, exempelvis genom Space 
Syntaxanalyser, och är ingenting som kan 
göras på fördjupad nivå i detta kandidatarbete. 
Analyskartan redovisar därför potentiella 
målpunkter genom att peka ut butiker, 
bensinstationer, banker, systembolag, apotek, 
mataffärer, caféer, skolor, kommunhus, 
idrottsanläggningar samt bio och bibliotek.  



 

Stationsområdet  
Stationsområdets utformning och läge i staden 
kan ha effekt på samhällets utveckling i stort 
(Bakerson, 2010, p. 36). Att zooma in betydligt 
mer än vad man gjort i handböckerna, in på 
stationsnivå, är därför ett viktigt led i analysen.  
 
Eftersom användningen av stationen har 
betydelse för utformningen har huvudgruppen 
av resenärer definieras, nämligen pendlarna. 
Det finns inget faktiskt bevis att så är fallet i 
Herrljunga, men då fokus i detta arbete ligger 
på stationen som målpunkt för pendling och 
regionförstoring är deras krav på 
stationsområdet av extra intresse.  
 

 
Beskrivning av den lokala kontexten 
Att de lokala och regionala intressena går isär 
när det gäller Herrljunga tätort är givetvis är ett 
stort problem när det gäller 
infrastrukturrelaterad planering: regionalt 
planerar man Götalandsbanans nya sträckning 
som kommer innebära att färre tåg förbi 
Herrljunga, vilket kan få ogynnsamma 
konsekvenser lokalt. Ett problem som kan ses i 
debatten om förtätning är den ständiga strävan 
efter storstadsmässiga värden genom försök att 
skapa tätorter med hög exploatering. 
Herrljunga kommun är en landsbygdsort med 

en småskalig bebyggelse. Stora tomter, social 
sammanhållning, småskalighet och förmånliga 
fastighetspriser är värden som då kan hotas. Ett 
regionalt tänk inom planering är visserligen 
viktigt i strävan mot ett hållbart 
samhällsbyggande, men det hamnar ofta i 
konflikt med lokala värden där landsbygdens 
betydelse många gånger glöms bort (McManus 
& Haughton, 2006, p. 118).    
 
För att se till den lokala kontexten är den 
begränsade ekonomin en utmaning. 
Bostadsbyggandet har ett kort och ett långt 
perspektiv som styrs av ekonomin. I det korta 
perspektivet byggs det som går att sälja för 
stunden och kommunen kan många gånger bli 
beroende av privata initiativ. I det långa 
perspektivet måste samhällets hela 
bostadsbestånd och förändringar i 
befolkningsstrukturen beaktas  
(Ullstad, 2008, p. 47). En relativt jämn  
befolkningsutveckling det senaste decenniet, 
trots goda pendlingsförbindelser till Göteborg 
och Borås, och med ett utbud som möter 
efterfrågan när det gäller bostäder gör det svårt 
för kommunen att satsa stort på nyetablering.  
 
Inventering genom bilder 
Fotona på nästkommande sida är tagna en 
vardagsförmiddag under början av maj månad. 
Bilderna visar en relativt gles bebyggd ort där 

majoriteten av bebyggelsen i de centrala 
delarna är 2-3 våningar höga.  
 
Det finns såväl stora obebyggda ytor utanför 
tätortsbebyggelsen som mindre obebyggda 
tomter i de centrala delarna. 
  



 

   
  



 

Hur långt man kommer, 600 resp. 1000 m 
Eftersom definitionen av stationsnära läge 
handlar om avstånd från och till stationen visar 
den första kartanalysen hur långt man kommer 
och vilka byggnader man kan nå 600 
respektive 1000 meter från stationen. Där 
avståndet mellan de gröna fälten och de blåa 
fälten är små eller obefintliga saknas vägar.  

Fortsättningsvis kommer denna avgränsning att 
användas i kartanalyserna i stället för de cirklar 
som används i handböckerna.   

  



 

Verklig markanvändning i relation till 
önskad markanvändning 
Idén till den cirkulära modellen nedan är tagen 
från Västernorrlands handbok, men har 
modifierats för att passa in i Herrljunga. De 
vita fälten syftar till att illustrera hur tätheten 
ökar ju närmare stationen man kommer. Bilden 
nedan är önskad markanvändning förhållande 
till avståndet till stationen enligt handböckerna 
och som figuren till höger antyder ser 
markanvändningen i Herrljunga ut att stämma 
relativt bra överens med den föreslagna 
markanvändningen. Det enda som skiljer sig 
märkbart är den stora andelen centrala industri- 
och verksamhetsområden i Herrljunga som 
enligt förslagsmatrisen borde bestå av 
utbildning-, centrum- och kulturändamål.   



 



 

Kommunens planer 
Nedan presenteras de utvecklingsområden som 
kommunen har pekat ut i sin FÖP.  
 

1. Industriområde  
2. Det planerade bostadsområdet ligger 

på privat mark utanför 600 
metersavgränsingen, på grund av 
bristen på vägar. Det krävs nya 
anslutningsvägar in till stationsområdet 
för att området ska kunna ligga 
stationsnära: idag är det verkliga 
gångavståndet till detta område långt!  

3. Industriområde i anslutning till 
befintligt område för avfallshantering 
som ligger innanför 600 
metersgränsen. Området ligger 
emellertid inom befintligt 
skyddsområde för avfallsanläggningen 
och kan inte användas för bostäder, 
kontor eller handel.   

4. Det enda utvecklingsområdet för 
bostäder som har kontakt med 600 
metersavgränsingen.  

5. Kontors- och/eller handelsområde 
mellan två planerade bostadsområden.  

6. Område med aktuell detaljplan som 
syftar till att medge nybyggnad av 
bostäder dels som markbostäder i form 
av villor, radhus och kedjehus, dels 
som flerbostadshus i två plan.  

 

  



 



 

Bebyggd/obebyggd yta   
Som bilderna tidigare avslöjat är Herrljunga 
glest bebyggt. Stor andel i norr är odlad mark 
och södra sidan av stationen består till stor del 
av parkeringsplatser.   
  



 

Stråk- och målpunkter 
Kartan här intill visar några potentiella 
målpunkter i Herrljunga tätort, bland annat 
skolor, kultur, mataffärer och caféer. Syftet är 
inte att peka ut dem, utan snarare finna ut var 
kluster av målpunkter finns. Kartan visar att de 
flesta målpunkterna ligger söder om 
spårsträckningen, längs Storgatan som är ett till 
synes viktigt stråk. Denna sida fick tidigt 
stadens viktigaste funktioner när järnvägen 
etablerades medan ”baksidan” består av 
industrimark och verksamhetsområden. 
Eftersom denna sida saknar målpunkter är det 
svårare att binda ihop de bägge stadsdelarna.   



 

Stationsområdet  
Genom att zooma in på stationsområdet kan 
man få en bättre bild av logistiken och 
samspelet mellan mjuka och hårda trafikanter.  
 
Det finns en öppen plats söder om stationen för 
taxi- och bussangöring. Det finns flera 
anledningar till att torg eller offentliga rum bör 
finnas intill järnvägsstationer. Bland annat 
skapar de översiktlighet vilket bidrar till 
säkerhet, bekvämlighet, orienteringsförmåga 
för resenärer. Träd och växter skapar också 
kontinuitet och identitet till platsen, förhöjer de 
estetiska värdena och kan fungera 
bullerdämpande (Bakerson, 2010, pp. 64, 80).  
För övrigt finns stora parkeringsytor i 
stationsområdet. Det är positivt för pendlare 
som tar bilen till stationen men skapar stora 
luckor i staden. För pendlare föreslås korta 
vägar till lokaltrafikens hållplatser, utbud av 
dagligvaror och goda kommersiella möjligheter 
i närheten (Bakerson, 2010, pp. 77-79). Det 
uppfylls i Herrljunga.      
 
En gångtunnel förbinder den södra med den 
norra sidan av järnvägsspåren. Området norr 
om stationen utnyttjas inte till den grad som är 
möjlig.  
  



 

 
Nedan följer tolv föreslagna åtgärdspunkter 
med stöd av de tidigare analyserade 
handböcker, studerad litteratur och de 
genomförda kartanalyserna över Herrljunga. 
Den tillhörande markanvändningskartan finns 
på sidan 67. 
  
01. Nya natursköna bostadsområden 
Området norr om stationsområdet har stor 
potential för utveckling av bostäder som kan 
hålla området vid liv under dagens tidiga och 
sena timmar. Området ligger 
kommunikationsnära och samtidigt naturskönt 
med utsikt över åkrar och ån Nossan. Nossan 
är en stor tillgång för hela orten och har stor 
potential att utvecklas till ett längre 
rekreationsstråk. 
 
02. Ny förbindelse 
En ny väg kan i framtiden koppla samman 
området med kommunens föreslagna 
bebyggelse och så småningom byn Hedängen 
längre norrut. 
 
03. Välkomnande för gångare 
Ett tydligt stråk skapas genom ett 
gångfartsområde där bilar får färdas på 
fotgängarnas premisser. Gatan knyter samman 
de bägge sidorna av järnvägsspåren.  
 

 
04. Nära till jobbet för en pendlare 
Längst gångfartsområdet kan stationsnära 
kontor och handel med fördel etableras, vilket 
skapar rörelse och liv under dagen. Genom att 
utveckla denna sida av spårsträckningen skapas 
också målpunkter och stråk som kan knyta 
samman den södra sidan med den norra. 
Närheten till såväl perrongerna, busstationen 
och centrum är attraktivt. Konferenslokaler kan 
möjliggöra för möten där en deltagare kan ta 
tåget från Stockholm, en annan från Göteborg 
och en tredje från Borås.      
 
05. Flytt av vårdcentral 
En flytt av vårdcentralen och apoteket till 
området norr om stationen skulle kunna vara 
startskottet av ett ”nytt” centrum och knyta 
samman de bägge sidorna av spåret. 
Spetskompetens skulle göra vårdcentralen mer 
värdefull regionalt och dra till sig patienter från 
resterande delar av regionen.   
 
06. Mot parkeringen! 
Två nya vägar till parkeringsplatserna gör det 
lättare att hålla gångfartsområdet (03) fritt från 
onödig biltrafik.  
 
07. Parkering för alla 
Bra, trygga parkeringar är viktigt för att främja 
möjligheten till utpendling. Genom att anlägga 

parkeringsplatser i närheten av kontor, handel 
och vårdcentral där folk rör sig under dagen 
minskar också risker för inbrott och sabotage. 
De stora ytorna kan ändå inte användas till 
verksamheter eller bostäder på grund av 
säkerhetsavstånd till järnvägen, och genom att 
anlägga parkeringen norr om spåret kan man 
dra ner på mängden bilar i centrum vid 
rusningstid. Då den huvudsakliga målgruppen 
är pendlare behövs ingen kontakt med 
stationshuset: det är korta avstånd till 
perrongerna som eftersträvas.  
 
08. Industri och verksamheter är välkomna  
Det redan etablerade verkstadsområdet 
fungerar delvis bullerdämpande och kan med 
fördel fortsätta ligga stationsnära så länge 
verksamheterna är av typen industrikvarter, 
och inte alstrar mer än få utsläpp, små risker 
för miljö, hälsa och säkerhet och kan använda 
samma matargata som bostadsområden 
(Boverket m.fl. , 1995, p. 91). De verksamheter 
som medför högre risker eller höga 
bullernivåer bör etableras i något av de 
planerade områdena utanför tätorten som 
kommunen föreslår i sin FÖP, vilket också 
innebär att tunga transporter med farligt gods 
kan reduceras på tätortens vägar.  
 
 
 



 

09. Stadens entréer 
Stadens entré är viktig, såväl för tågresenärer 
som för fotgängare, cyklister och bilister. I 
detta fall markerar den också tydligt var det 
huvudsakliga centrumstråket startar och slutar.  
 
10. Tätare stadskärna 
Med fler parkeringsmöjligheter norr om 
järnvägsspåren kan de befintliga parkeringarna 
söder om istället fungera som 
utvecklingsområden för kontor och handel, 
vilket också kan tydliggöra det idag otydliga 
stråket mellan stationen och centrum. 
 
11. Riktning centrum! 
Gångfartsområde utanför stationstorget skapar 
en trevligare, tryggare atmosfär för fotgängare 
och tvingar biltrafiken att sakta ner.  
 
12. Fyll igen luckorna 
Herrljunga tätort är glest bebyggd och präglas 
av stora tomma ytor i både centrum och i 
periferin, även om man genom den småskaliga 
bebyggelsen uppfattar staden som relativt tät. 
Det finns många glesa eller helt obebyggda 
tomter inom gångavstånd från stationen, dessa 
bör om möjligt ”fyllas igen” och utnyttjas för 
centrala bostäder nära kommunikationer och 
handel. På så sätt kan befintlig infrastruktur 
nyttjas.  
  



 

 



 

 
Stationsnära läge är ett aktuellt, intressant och 
brett ämne. Hur stor betydelse den fysiska 
utformningen har för valet av transport är vida 
omdebatterat och kan diskuteras i en 
oändlighet med en mängd olika teorier och 
utgångspunkter. Som detta arbete indikerar 
handlar stationsnära planering om mycket mer 
än gena vägar till och från stationshuset: 
näringsliv, privata initiativ, ekonomi, miljö, 
regionförstoring, spårkapacitet, säkerhetszoner, 
estetiska värden och kommunal politik är bara 
några ämnesgrenar som korsas, varav många 
inte omedelbart kan kopplas till fysisk 
planering.  
 
Ett intresse av hur handböcker i fysisk 
planering används i praktiken har vuxit fram 
under arbetets gång med anledning till de 
övervägande kritiska svar som de berörda 
kommunerna i Skåne, Dalarna och 
Västernorrland bidragit med. Vidare studier 
hade kunnat undersöka om så är fallet även vid 
andra typer av handböcker som tas fram av 
högre instanser i syfte att underlätta för 
kommunal planläggning. Det finns en rad 
handböcker i allt från trafik- till 
förtätningsstrategier. Över lag har detta arbete 
belyst flera problem i samspelet mellan 
regional och lokal planering som hade varit 
intressant att undersöka vidare.   
 
Den konflikt som uppstår mellan litteraturens 
ideala, täta stationsort och den glesa villaförort 

som vi i upplever i praktiken är också 
intressant och ett hittills relativt outforskat 
ämne. Dagens paradigm, där fördelarna med 
den täta staden sällan problematiseras varken i 
handböcker, översiktsplaner eller andra 
strategiska planeringsdokument hade varit 
intressant att ifrågasätta.        
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