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Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka möjliga sociala effekter som externt 

lokaliserade stationer längs Sveriges nya höghastighetsjärnväg kan komma att få, dels på respektive 

externt stationsområde och dels på dessa stationsorter och deras centrum. Uppsatsens syfte och 

frågeställningar formades kring en diskussion gällande en av höghastighetsjärnvägens stationsorter, 

där en oro kring dels vilka effekter ett eventuellt externt stationsläge i orten kunde tänkas ha på 

ortens centrum och centrumhandeln, dels huruvida resenärer skulle vilja ta sig till den nya, externa 

stationen eller om dessa istället skulle välja andra, kanske mindre miljövänliga transportmedel, som 

till exempel bil. 

I uppsatsen har ämnen som järnvägsstationers roll i samhället och deras utveckling över tid, hur 

stationers utformning och lokalisering påverkar sina orter, exempel på befintliga externa stationer, 

med mera, behandlats. 

I uppsatsen har fallstudie tillämpats, genom att undersöka några befintliga externa stationer i Sverige 

och studerat på vilket sätt dessa har påverkats av och påverkat sin respektive ort av stationens 

externa läge. I uppsatsen har även dokumentanalys använts, där till exempel olika publicerade 

dokument kring höghastighetsbanan har analyserats. Med hjälp av detta, tillsammans med tidigare 

forskning och övrigt teoretiskt material, har ett antal möjliga effekter och utfall för de nya externa 

höghastighetsstationerna kunnat identifieras. 

I uppsatsen har visats att det både finns för- och nackdelar med externt lokaliserade stationer. 

Fördelen med de externa stationerna är att de gärna ger kortare restider, kan underlätta vid byten 

mellan olika tågbanor samt att de är lättare att bygga då de (oftast) inte behöver anpassas till 

befintlig bebyggelse. Däremot kan externa stationer få svårt att uppnå ett tillräckligt stort antal 

människor i rörelse för att en naturlig övervakning ska uppstå. Färre människor i stationens område 

kan också innebära ett bristande underlag för olika typer av verksamheter och service på stationen 

och i dess närområde. Dessa tillsammans är exempel på faktorer som kan leda till att stationen 

upplevs som otrygg. 

 

Nyckelord: 

Extern/perifer station, externt/perifert stationsläge, Sverigeförhandlingen, höghastighetsjärnväg, 

höghastighetsstation, hållbarhet, socialt hållbarhetsperspektiv, noder, barriärer 

 

 

 

  



Förord 
Jag kom först i kontakt med Sverigeförhandlingen – samhällsutvecklingsprojektet om uppbyggnaden 

av den nya höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, samt 

namnet på den kommitté som tillsatts att arbeta med utredningen inför densamma – under 

Samhällsplanerarprogrammets praktiktermin, vilken jag genomförde hos samarbetsorganisationen 

Skåne Nordost på Rådhus Skåne i Kristianstad. Under praktiktiden fick jag tillfälle att besöka två 

seminarier i Region Skånes seminarieserie om Sverigeförhandlingen. Under ett av dessa två 

seminarier diskuterades, bland annat, hur man kunde tänkas lösa den nya höghastighetsjärnvägens 

framkomst genom vissa av orterna den ska passera på sträckan mellan Stockholm-Malmö. 

Diskussionen styrdes av att det i vissa av orterna inte skulle vara möjligt att anlägga 

höghastighetsjärnvägen i anslutning till respektive orts centrum. För en av orterna som diskuterades 

uppgavs anledningen vara att det befintliga järnvägsspåret redan passerade en mycket trång passage 

genom staden. Den trånga passagen gör det därför omöjligt att anlägga den nya 

höghastighetsjärnvägen i anslutning till den befintliga järnvägen genom staden, vilket också ansågs 

kunna försvåra att anlägga höghastighetsjärnvägen i anslutning till den befintliga, centrala stationen. 

Diskussionen som fördes var därför att man i de orter som har liknande problematik kan komma att 

bygga externa tågstationer utanför orternas centrum. Flertalet av seminariets deltagare uppvisade 

en tydlig oro inför hur en extern station skulle tas emot och hur den skulle påverka både 

resenärernas val av färdmedel och stadslivet i centrum. Skulle resenärer verkligen välja att ta sig till 

och från den externa stationen eller skulle de flesta välja andra, kanske mindre miljövänliga, 

färdmedel? Kunde centrumhandeln komma att påverkas negativt?  

Jag fann diskussionen kring de externa stationerna mycket intressant. Personligen har jag inte nyttjat 

en extern tågstation innan – det närmaste jag kommer en sådan är olika flygplatser jag besökt. I de 

flesta fall krävs någon form av transportering mellan ett ortscentra och en flygplats, antingen via 

buss, taxi, bil eller ibland med tåg. Det här är något vi är ganska vana vid när det gäller just flygresor. 

Men kan vi vänja oss vid detsamma när det gäller tågresor? Om jag talar för mig själv så är tåget ett 

bekvämt sätt att resa på grund av dess tillgänglighet – det går fort mellan orterna och allt som oftast 

både avgår och ankommer tåget i centrala lägen. Den centrala stationen blir på så vis också en viktig 

del av en orts centrum då den kan gynna och på olika sätt påverka stadslivet och 

centrumaktiviteterna. Så vad händer om man anlägger tågstationen utanför eller i utkanten av 

orten?  

Det är kring dessa funderingar som jag formulerat de frågeställningar som ligger till grund för denna 

uppsats. Tack till Juliana Pyron på Trafikverket som via mejlkontakt bidragit med information till den 

här uppsatsen.  

 

  



Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 1 

1.2 Avgränsning ................................................................................................................................... 2 

1.3 Centrala begrepp ........................................................................................................................... 2 

1.4 Disposition ..................................................................................................................................... 3 

2. Metod .................................................................................................................................................. 3 

2.1 Sökningar ....................................................................................................................................... 4 

2.2 Källkritik ......................................................................................................................................... 4 

3. Bakgrund.............................................................................................................................................. 4 

3.1 Höghastighetsjärnvägen i den politiska debatten ......................................................................... 6 

4. Stationers roll för orters centrum ....................................................................................................... 7 

4.1 Järnvägsstationens historia och nutid ........................................................................................... 7 

4.2 Den centrala stationen .................................................................................................................. 8 

4.3 Stationers utformning och lokalisering ......................................................................................... 9 

4.4 Kevin Lynch om noder, barriärer och tillgänglighet .................................................................... 10 

4.5 Befintliga externa stationer ......................................................................................................... 10 

4.5.1 Höghastighetsstationer i andra europeiska länder .............................................................. 11 

4.5.2 Exemplet Falkenberg ............................................................................................................ 11 

4.5.3 Exemplet Söderhamn ........................................................................................................... 12 

4.5.4 Exemplet Landskrona ........................................................................................................... 13 

4.5.5 Exemplet Hyllie, Malmö ....................................................................................................... 14 

5. Sverigeförhandlingens externa stationer .......................................................................................... 15 

5.1 Sverigeförhandlingen om olika stationslägen ............................................................................. 15 

5.2 Åtgärdsvalsstudier för Värnamo, Tranås och Vagnhärad ............................................................ 16 

5.2.1 Värnamo ............................................................................................................................... 16 

5.2.2 Tranås ................................................................................................................................... 17 

5.2.3 Vagnhärad ............................................................................................................................ 18 

6. Den nya höghastighetsjärnvägens externa stationer och deras effekter ......................................... 18 

6.1 De externa stationerna ur ett socialt hållbarhetsperspektiv ...................................................... 19 

6.2 De externa stationerna ur ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsperspektiv ...................... 23 

7. Slutsatser ........................................................................................................................................... 24 

Litteratur- och källförteckning 



1 
 

1. Inledning 
Sverigeförhandlingen är ett samhällsutvecklingsprojekt, där arbetet med projektet och den 

föreliggande utredningen letts av en kommitté med samma namn, under Näringsdepartementet. På 

uppdrag från regeringen skulle kommittén möjliggöra genomförandet av den nya 

höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Uppdraget avslutades i 

samband med överlämnandet av kommitténs slutrapport i december 2017. I uppdraget ingick att ta 

fram förslag på finansieringsprinciper, en utbyggnadsstrategi och man skulle även finna lösningar för 

spår och stationer där tågen ska in i städerna (Sverigeförhandlingen u.å.a).  

Sverigeförhandlingen påbörjades under sommaren 2014 av den dåvarande regeringen (under 

statsminister Fredrik Reinfeldt) och den efterträdande regeringen (under statsminister Stefan Löfven) 

lät projektet fortlöpa. Den senare regeringen har som uppsatt mål att nå Europas lägsta arbetslöshet 

år 2020, men för att nå dit har man insett att det inte bara krävs arbeten – det krävs också bostäder 

till dem som arbetar och bostäderna måste finnas där arbetena finns. Här kommer 

Sverigeförhandlingen och höghastighetsjärnvägen in. Genom att bygga ut den svenska 

järnvägsinfrastrukturen och dessutom låta bostäder vara en av de drivande faktorerna för arbetet 

inom projektet (läs om Bostadsnyttorna under avsnitt 3) är en av visionerna att målet om den låga 

arbetslösheten lättare ska kunna nås (Rosén 2013a). 

För vissa av de orter som höghastighetsjärnvägen ska passera har man dock insett att det blir 

problematiskt eller olönsamt för höghastighetstågen att passera genom orternas centrum. 

Alternativen för de orter där denna problematik uppstått är få; orter har kämpat för att få en 

höghastighetsstation till just sin ort och att ge upp möjligheten om att få en sådan tycks därför inte 

vara ett uppskattat alternativ. Den lösning som kommer tillämpas i dessa fall är att anlägga externa 

stationer, i utkanten av eller utanför dessa orters centrum.  

Externa stationer kan anses mycket effektiva ur en infrastrukturell synpunkt. Till exempel finns det få 

hinder att ta hänsyn till och på de sträckor som går utanför tätorter kan en högre hastighet hållas. 

Dessutom har externa stationslägen möjlighet att anlägga fler pendelparkeringsplatser än centrala 

stationslägen. Men det finns förstås inte enbart fördelar med externa tågstationer. Under ett 

seminarium (Seminarieserie Sverigeförhandlingen 2017) i Region Skånes seminarieserie om 

Sverigeförhandlingen uppkom en diskussion kring hur externa stationer kan påverka de orter de 

anläggs vid. Oron kretsade främst kring hur orternas centrum kan komma att påverkas av en extern 

station (till exempel gällande centrumlivet och centrumhandeln) samt om resenärerna faktiskt 

kommer att utnyttja en extern station.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur externa stationer påverkas av sina externa lägen, 

hur de påverkar sina respektive orter och deras centrum samt att koppla detta till de externa 

stationer som kommer eller eventuellt kommer upprättas i samband med anläggningen av Sveriges 

nya höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. För att undersöka 

detta kommer ett antal exempel på hur befintliga externa stationer påverkats av det externa läget 

samt påverkar och/eller påverkat sina respektive orter att undersökas. Dessa undersökningar, liksom 

uppsatsen i stort, genomförs främst utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. I uppsatsen ämnas 

besvara följande frågor:  

1. Vilken betydelse har stationer för städers och tätorters centrum? 

2. Vilka effekter har befintliga externa stationer på det egna stationsområdet och på sin 

respektive ort och dess centrum? 
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3. Vilka effekter kan den nya höghastighetsjärnvägens externa stationer komma att få på de 

externa stationsområdena samt på respektive ort och dess centrum? 

1.2 Avgränsning 
Både Sverigeförhandlingen och temat om externa stationer är i sig intressanta ämnen och fenomen 

som skulle kunna undersökas ur flera olika perspektiv. Från Sverigeförhandlingen finns till exempel 

gott om information vad gäller förhandlingen om och debatten kring vilka hastigheter som den nya 

höghastighetsjärnvägen ska tillämpa, vilket hade kunnat vara intressant att analysera ur exempelvis 

aspekter av miljömässig hållbarhet eller hur valet av hastighet kan påverka djur och natur. Frågan om 

externa stationer är också något som kan behandlas ur flertalet perspektiv, till exempel med ett 

större fokus på hur dessa kan påverka människors resmönster, eller varför inte huruvida externa och 

centrala stationer utformas och designas på olika sätt och av den anledningen påverkar människor 

och orter på olika sätt. Det hade även kunnat vara intressant att titta på vad resor på 

höghastighetsjärnvägen kommer att kosta enskilda resenärer för att vidare granska huruvida 

resandet med de nya höghastighetstågen kan komma bli en socioekonomisk klassfråga. 

Den här uppsatsen avgränsas dock till att behandla hur orter och deras centrala lägen påverkas när 

en station förläggs i ett externt läge. De effekter som undersöks baseras främst på det sociala 

hållbarhetsperspektivet, men även det ekonomiska och det miljömässiga perspektivet kommer kort 

att behandlas då dessa aspekter inte går att undgå i den här typen av infrastruktursatsning och dess 

omfattning. Det sociala hållbarhetsperspektivet kommer i den här uppsatsen dels att innefatta de 

externa stationernas påverkan på orters centrum, främst utifrån aspekter av upplevd trygghet och 

tillgänglighet, dels hur stationerna och deras närområden påverkas av det externa läget, även här 

främst utifrån aspekter av upplevd trygghet. I uppsatsen kommer däremot inte behandlas huruvida 

satsningen på den nya höghastighetsjärnvägen kommer att generera färre antal resor med bil eller 

huruvida höghastighetsjärnvägen kommer att ge en ekonomisk vinning. 

Viktigt att poängtera är också att uppsatsen har en tidsmässig avgränsning. Hade mer tid funnits 

hade fler exempel på befintliga externa stationer i Sverige och deras medföljande effekter kunnat 

studeras, vilket hade kunnat medföra fler möjliga utfall och effekter för höghastighetsbanans externa 

stationer. En annan viktig sak att poängtera är att de exempel på externa stationer i Sverige som valts 

ut att studera, valdes ut slumpmässigt och inte utifrån vilka effekter dessa har eller har haft på sitt 

respektive stationsområde eller sin respektive ort. Att majoriteten av dessa exempel uppvisar 

negativa sociala effekter är alltså även det en slump och behöver inte betyda att de kommande 

externa höghastighetsstationerna också till största del kommer att få negativa sociala effekter. 

1.3 Centrala begrepp 
Central tågstation/centralt stationsläge benämns i den här uppsatsen som en station som placerats i 

en orts centrala läge. I många fall stärks området kring en central station och bildar en stark 

stadskärna. Detta visar sig inte minst i de orter som haft en central station en längre tid. Ser vi till 

exempel till Sveriges storstäder, som Stockholm och Göteborg som tidigt fick etablerade tågstationer, 

är stationernas närområden idag bebyggda och utgör starka platser för sina städer. Den mindre orten 

Hallsberg skulle kunna utgöra ett annat exempel då orten växte betydligt i samband med järnvägens 

etablering, från en landsbygdssocken till en tätort (Borg 2010), och än idag är Hallsberg en mycket 

stark järnvägsknut. 

Extern tågstation/externt stationsläge – ibland benämnt som perifer tågstation/perifert 

stationsläge – innebär i den här uppsatsen en station som anlagts i utkanten av eller utanför en orts 

centrala delar.  
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Sverigeförhandlingen är både namnet på det samhällsutvecklingsprojekt som uppbyggnaden av den 

nya höghastighetsjärnvägen är och på den kommitté som tillsattes att arbeta med utredningen av 

densamma. I uppsatsen används namnet i båda bemärkelser.  

Hållbar utveckling definierades i Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid år 

1987 som en utveckling där dagens behov kan tillgodoses utan att äventyra eller hämma kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Senare specificerade Internationella 

naturvårdsunionen (IUCN) definitionen till att hänsyn måste tas till både sociala, ekonomiska och 

miljömässiga/ekologiska faktorer, samt att hänsyn måste tas till såväl levande som icke-levande 

resurser och till både lång- och kortsiktiga för- och nackdelar (Blewitt 2015, s 8-9, 125). När uttryck 

som hållbar utveckling och hållbarhet används idag, både i akademiska, mediala och sociala 

sammanhang, används det oftast med utgångspunkt i Brundtlandrapportens och Internationella 

naturvårdsunionens definitioner. Så gör även denna uppsats och när diskussion om hållbarhet förs 

görs det inom någon av de tre aspekterna (social, ekonomisk och miljömässig/ekologisk) eller inom 

samtliga.  

1.4 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer i kapitel två ett metodavsnitt där tillvägagångssättet för uppsatsen 

beskrivs, hur den information som används har inskaffats samt en kortare källkritik till denna 

information. Därefter presenteras i kapitel tre en bakgrund till Sverigeförhandlingen och 

höghastighetsjärnvägen, där även den politiska bakgrunden till projektet tas upp. Det teoretiska 

materialet och tidigare forskning presenteras sedan i uppsatsens fjärde kapitel. Detta kapitel 

innehåller även information om ett antal exempel på befintliga externa stationer, som kan anses 

ligga på gränsen mellan teoretiskt och empiriskt material. I uppsatsens femte kapitel ges sedan 

ytterligare empiriskt material, bestående av information kring och från Sverigeförhandlingen samt tre 

orter längs den nya höghastighetsbanan som idag antas kommer att få externa stationslägen. I 

uppsatsens sjätte kapitel behandlas och analyseras det empiriska materialet utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna och den tidigare forskningen. Uppsatsens sjunde kapitel tar sedan upp de 

slutsatser som kan dras av uppsatsens resultat och här besvaras uppsatsens frågeställningar.  

2. Metod 
För att genomföra detta uppsatsarbete har dokumentanalys tillämpats. Genom att studera olika 

dokument har information hämtats kring Sverigeförhandlingen och den nya höghastighetsjärnvägen. 

Tidigare forskning har använts för få en förståelse kring järnvägsstationer ur både historiskt 

perspektiv och nulägesperspektiv. Övrigt teoretiskt material har bland annat bestått av olika 

publikationer som dels bidragit med information kring Sverigeförhandlingen och den nya 

höghastighetsbanan, dels generell information kring olika typer av stationer. Även kommunala 

dokument och publikationer har använts i uppsatsarbetet. 

I uppsatsen har även fallanalys använts, där fallen bestått av ett antal exempel på befintliga externa 

stationer i Sverige. Dessa exempel har sedan undersökts och analyserats utifrån olika sociala effekter 

dessa bidragit med, vissa gällande det egna stationsområdet och andra gällande effekter på 

respektive stationsort och deras centrum. Resultatet av denna undersökning har sedan använts för 

att analysera och komma fram till ett antal möjliga utfall och effekter som den nya 

höghastighetsbanans externa stationer kan komma att få. 

Nyhetsartiklar har använts för att återge olika effekter som de befintliga svenska externa stationerna 

har lett till. Nyhetsartiklar har även använts för att återge de politiska debatter som förts både innan 

och under projektet Sverigeförhandlingen.  
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2.1 Sökningar  
För att finna de källor som ligger till grund för den information som återfinns i uppsatsen har ett antal 

olika sökmetoder använts. För att finna tidigare forskning som varit lämplig för uppsatsens ämne och 

tema har databaserna SwePub, DiVa och IBSS använts. Det har förekommit att publikationer med 

snarlika ämnen hittats, men som inte passat temat för denna uppsats, men där publikationernas 

källor visat sig vara användbara. I dessa fall har källorna bestått av annan tidigare forskning. 

Information från myndigheter, så som Trafikverket, och från Sverigeförhandlingen har sökts på deras 

respektive hemsidor. Sökmotorn Google har varit till nytta, framför allt vad gäller 

begreppsförklaringar och för att hitta olika nyhetsartiklar. Nyhetsartiklar har i första hand eftersökts i 

Dagens Nyheters digitala databas, men i de fall då relevanta artiklar inte gått att finna där har Google 

fungerat som komplement för att finna andra lämpliga nyhetskällor.  

2.2 Källkritik 

Under uppsatsens avsnitt där Kevin Lynch presenteras har en artikel på Wikipedia använts och 

angetts som källa. Wikipedia anses av många som en otillförlitlig källa, men den information som 

hämtats från artikeln är endast Lynchs yrkestitlar. Denna information har i sig inte en större 

betydelse för uppsatsen, men kan ändå ses som intressant ur ett läsarperspektiv och kan dessutom 

bidra till ett bättre flöde i texten. Därför har avvägningen gjorts att Wikipedia får fungera som källa 

för denna information. 

För att hitta information kring hur den politiska debatten ledde fram till ett beslut om 

Sverigeförhandlingen och byggnationen av den nya höghastighetsjärnvägen vände jag mig till Dagens 

Nyheter. Med meriten att vara Sveriges största morgontidning och de många läsare det medför, kan 

det antas tillkomma en hög grad av granskning av de artiklar som publiceras, varför jag ansåg att 

denna tidning var en trovärdig källa.  

Andra nyhetsartiklar har använts för att vidare undersöka externa stationer, till exempel för att 

kunna se hur befintliga externa stationer tagits emot av befolkningen och/eller hur de fungerat i 

praktiken. Sådana artiklar har hämtats från SVT Nyheter, Hallands Nyheter, HelaHälsingland 

(samlingsnamn för dagstidningarna Ljusnan, Ljusdals-Posten, Hudiksvalls Tidning och Söderhamns-

kuriren: HelaHälsingland u.å.) och Helsingborgs Dagblad.  

I övrigt har jag som författare bedömt att de publikationer av tidigare forskning och annat teoretiskt 

material som använts är trovärdiga, baserat på angivna granskningar innan publicering samt de 

databaser från vilka de hämtats. Även den information som inhämtats från till exempel Trafikverket, 

Sverigeförhandlingen och olika kommuner och deras respektive hemsidor, bedöms som trovärdiga 

då de bör ses som goda exemplen på förstahandskällor. I Sverige är dessutom korruptionsnivån 

tillräckligt låg för att misstankar om att dessa skulle vara vinklade kan avfärdas. 

3. Bakgrund 
I Sverigeförhandlingens slutrapport (2017, s 13) beskrivs hur förhandlingarna och samverkansarbetet 

mellan staten, regioner/landsting och kommuner grundats på en värdeskapande förhandlingsmodell 

baserad på ett antal nyttor. Dessa nyttor kategoriseras som bostadsnyttor, restidsnyttor, 

arbetsmarknadsnyttor, näringslivsnyttor, miljönyttor och sociala nyttor (Sverigeförhandlingen 2017, s 

143). Dessa kan sägas utgör grunden till, syftet bakom och visionen med den nya 

höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Ett av de huvudsakliga 

uppdragen för Sverigeförhandlingen har varit att i samband med uppbyggnaden av ny infrastruktur 

sluta avtal om ett ökat bostadsbyggande. Syftet med den nya höghastighetsjärnvägen beskrivs vara 

att tidsmässigt knyta Sveriges tre storstadsregioner närmare varandra, vilket i sig ska bidra till 
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utveckling både i de mellanliggande regionerna och i övriga Sverige (Sverigeförhandlingen 2017, s 

55).  

Bostadsnyttorna baseras på att den ökade tillgänglighet som höghastighetsjärnvägen medför 

kommer att leda till ökad efterfrågan på till exempel bostäder och kontorslokaler. Restidsnyttorna 

tycks främst grunda sig i att snabbt kunna ta sig från Göteborg eller Malmö till Stockholm, men man 

nämner även möjligheten att trafikera andra större städer och även andra orter som fyller en 

regionalt viktig funktion för sitt omland, för att generera snabbare resor. Även det befintliga 

järnvägssystemet ska kunna ta del av restidsnyttan då detta får avlastning, bättre möjlighet till 

punktlighet samt utökad regionaltågstrafik (Sverigeförhandlingen 2017, s 143-145). 

Arbetsmarknadsnyttorna baseras på att de förbättrade restiderna leder till fler arbetsmöjligheter 

genom ökade pendlingsmöjligheter. Man skriver även om hur den nya tillgängligheten gör det möjligt 

för en ökad etablering av verksamheter på de pendlingsbara orterna samt att existerande företag på 

orterna kan rekrytera från ett större omland vilket leder till att de kan stanna kvar och/eller 

utvecklas. Näringslivsnyttorna baseras på ökad kompetensförsörjning och affärsutveckling som 

möjligheterna till pendling och tjänsteresor via höghastighetsjärnvägen bär med sig. Företagen kan 

dessutom nå en större kundmarknad. Höghastighetsjärnvägen ska även ha avlastande effekter på 

Södra och Västra stambanan, vilket får positiva effekter för järnvägsbaserade godstransporter 

(Sverigeförhandlingen 2017, s 145-146). 

Miljönyttan beskrivs som både nationell och lokal. Nationell då långväga transporter med flyg, bil och 

lastbil kan ersättas med tågtransporter som både är energisnålare och mer klimatsmarta – lokal då 

satsningar på järnvägen stödjer orternas kollektivtrafiksystem (Sverigeförhandlingen 2017, s 146). I 

slutrapporten framgår också att utbyggnaden av kollektivtrafik ses som en förutsättning för det 

bostadsbyggande som planeras i samband med Sverigeförhandlingen. Bostadsbyggandet beräknas 

även ge möjligheter att skapa täta och hållbara stadsmiljöer. I slutrapporten uppges också att 

höghastighetsjärnvägen möjliggör utbyggnad av cykelinfrastrukturen i de berörda länen och att 

denna utbyggnad kommer ge bland annat 13,8 mil ny cykelbana och cirka 10 000 nya 

cykelparkeringsplatser (Sverigeförhandlingen 2017, s 19). De sociala nyttor som 

höghastighetsjärnvägen för med sig var från början tänkta att grunda sig i det ökade antalet 

arbetstillfällen, det breddade näringslivet, med mera, men man framför att det inte finns en entydig 

slutsats kring de sociala nyttorna (Sverigeförhandlingen 2017, s 147). 

I de avtal som Sverigeförhandlingen, för statens räkning, tecknat med kommuner och regioner längs 

den nya höghastighetsjärnvägen behandlas bland annat stationslägen. Det som här refereras till som 

stationslägen är dock snarare en hänvisning till vilka orter som får en station längs 

höghastighetsjärnvägen än huruvida stationerna ska anläggas i centrala eller perifera lägen. Avtal har 

tecknats med kommunerna Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås, Jönköping, 

Värnamo, Hässleholm, Lund och Borås, samt med regionerna Sörmland, Östergötland, Jönköping, 

Skåne och Västra Götaland (Sverigeförhandlingen 2017, s 16).  

Huruvida stationer längs höghastighetsjärnvägen förläggs i centrala eller perifera lägen är något som 

Sverigeförhandlingen bearbetat och diskuterat under utredningens gång. Det beskrivs hur både 

centrala och externa stationer innebär både för- och nackdelar. Medan ett centralt stationsläge i 

större orter innebär tillgänglighet för och möjliggör för fler människor att lätt nå stationen och kan 

minska dessa resenärers restid, innebär det samtidigt en sänkt hastighet genom orten och därmed en 

längre restid för resenärer som endast passerar. Ett externt stationsläge beskrivs som lämpligast i 

mindre orter, baserat på tillgänglighet och restid, då det kan underlätta för resenärer från respektive 

orts omland att ta sig till stationen. En annan faktor som påverkar restiden är att tåg som passerar 
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genom orter i hög hastighet orsakar buller – en tydlig negativ faktor för de som lever och är 

verksamma i spårets omgivning. Därför måste bullernormer följas och hastigheten hållas nere när 

tåget passerar genom orten. För en stads utveckling beskrivs att en central station kan bidra till 

förtätning i de centrala delarna och därmed bidra till en stark och levande stadskärna, medan en 

central spårdragning samtidigt kan leda till barriäreffekter. Ett externt stationsläge kan istället 

komma att upplevas som ödsligt och otryggt. Det tas även upp att kostnaderna ofta blir högre med 

central spårläggning då hänsyn måste tas till den omkringliggande miljön – framför allt om 

bebyggelsen inte sedan innan är anpassad för en station. Sådana problem kan undvikas med externa 

stationer (Sverigeförhandlingen 2017, s 72-74).  

3.1 Höghastighetsjärnvägen i den politiska debatten 
Sverigeförhandlingens arbete startade under sommaren 2014, då den dåvarande borgerliga 

regeringen (bestående av den så kallade Alliansen, under statsminister Fredrik Reinfeldt) beslutade 

att tillsätta en kommitté för utbyggnad av nya stambanor samt att arbeta med åtgärder för fler 

bostäder och en ökad tillgänglighet till Sveriges storstäder (Sverigeförhandlingen 2017, s 3). 

I en artikel i Dagens Nyheter (Rosén 2015a) presenteras Sverigeförhandlingen ur bostadspolitiska 

perspektiv. I artikeln beskrivs hur bostadsbyggandet i 46 av de 50 svenska kommuner som växte 

snabbast under åren 2013-2014, trots att byggandet ökat, inte hunnit med befolkningsökningen. 

Dessa kommuner innefattar allra främst orter som ska agera tillväxtmotorer i Sverige. Det är 

storstäder och deras tillhörande kranskommuner och det är olika högskoleorter runtom i landet. 

Bristen på bostäder beskrivs dels medföra problem som trångboddhet och otrygghet för enskilda 

individer och familjer, dels som ett problem för samhällsekonomin. I artikeln beskrivs hur 

bostadsbristen hämmar arbetet för att nå den rödgröna regeringens (som tillsattes hösten 2014, 

under statsminister Stefan Löfven) mål att uppnå Europas lägsta arbetslöshet år 2020, inte minst 

utifrån integrationsfrågan. Om det inte finns några bostäder där jobben finns, är det uppenbart att 

arbetslöshetsmålen blir svårare att nå. En gemensam satsning på bostäder och infrastruktur sågs som 

en lösning på problemet (Rosén 2015a).  

Nya bostäder ingår i en av de sex samhällsnyttor som Sverigeförhandlingen ska bidra med. I en annan 

artikel i Dagens Nyheter (Rosén 2015b) uppges att målet med den nya höghastighetsjärnvägen, inom 

bostadsnyttan, är att bidra med 100 000 nya bostäder. I Sverigeförhandlingens slutrapport uppges 

att de avtal man ingått med kommuner och regioner/landsting har resulterat i 100 220 nya bostäder 

längs höghastighetsjärnvägen (Sverigeförhandlingen 2017, s 16), men att förhandlingarna, genom 

utbyggnad av infrastruktur, totalt resulterat i att 285 400 bostäder kommer färdigställas 

(Sverigeförhandlingen 2017, s 21). Den senare siffran kan antas bero på ytterligare 

infrastruktursatsningar som sker i samband med utbyggnad av höghastighetsjärnvägen (till exempel 

utbyggnad av lokal och/eller regional kollektivtrafik) eller att ytterligare bostäder kommer byggas i 

samband med höghastighetsjärnvägens anläggning, men inte i direkt anslutning till denna.  

I ytterligare en artikel i Dagens Nyheter (Nelldal, Andersson & Jansson 2016) vill artikelns författare 

lyfta motargument till forskare som tidigare hävdat att höghastighetstågen kommer ge låg nytta för 

de investerade pengarna. Tvärtom menar författarna att nyttorna ditintills (då artikeln publicerades) 

var underskattade. Både artikelns författare och de forskare som författarnas kritik riktas mot, tar 

upp hur de regionala resorna är avgörande för både bostads- och arbetsmarknaden. Det som skiljer 

sig åt i deras åsikter är att artikelförfattarna menar att höghastighetsjärnvägen ger kortare restider, 

inte bara mellan storstäderna utan även mellan andra orter. Artikelförfattarna vill alltså lyfta hur 

restiderna blir kortare även inom de regioner som höghastighetstågen passerar. Vidare tar de även 

upp hur höghastighetsjärnvägen kan bidra med större möjligheter för godstransporter – att man 

genom att bygga enskilda banor för snabbare tåg frigör kapacitet på de befintliga stambanorna för 
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både person- och godstrafik. Artikelns författare vill även poängtera hur höghastighetstågen kan 

samverka med flyget. Genom att anlägga järnvägen i anslutning till befintliga flygplatser kan det 

ersätta flygresor på kortare avstånd och istället låta flygplatsers kapacitet gå till flygresor på längre 

avstånd. 

4. Stationers roll för orters centrum 
För att besvara frågan om vilken roll stationer – centrala som externa – har för sina respektive orter 

och deras centrum samt det egna stationsområdet, kommer det här kapitlet att presentera tidigare 

forskning rörande hur järnvägsstationers roll har utvecklats över tid samt information kring hur 

stationers utformning och lokalisering kan påverka både stationen och stationsorten. Sedan återges 

en syn på begreppen barriärer och noder samt hur dessa kan kopplas till tillgänglighetsbegreppet, för 

att till sist presentera ett antal exempel på befintliga externa tågstationer, både i Sverige och i övriga 

Europa.  

4.1 Järnvägsstationens historia och nutid 
För att förstå hur nya järnvägsstationer kan påverka våra orter och deras centrum kan det vara 

intressant att titta på vilken roll äldre stationer hade för sina orter när de byggdes. Hale (2013) 

skriver i sin artikel om historiska och nuvarande trender i stationers design och behandlar bland 

annat vilka förnyade utövningsområden som nya stationer ges, jämfört med äldre stationer, genom 

sin design. Även om den här uppsatsen inte behandlar hur järnvägsstationers design och utformning 

påverkar människor och orter så kan Hales artikel tala om vilka funktioner som inrymdes i äldre 

stationer, vilket i sig kan berätta vilken roll äldre stationer spelade, jämfört med vilken roll nya 

stationer spelar, i sina orter.  

Under slutet av 1800-talet byggdes flertalet järnvägsstationer designade för att kunna hantera frågor 

som väderskydd vid på- och avstigning, tillgängliga faciliteter för att bland annat underlätta 

intermodala transporter (transportering med fler än ett färdsätt), att skapa ett samspel mellan 

järnvägsverksamheten och resenärerna samt att tillhandahålla vänt- och samlingsplatser. Vissa av 

1800-talets stationer, som byggdes enligt den Victorianska erans arkitektur, beskrivs dessutom som 

några av de mest minnesvärda byggnaderna inom denna arkitektoniska genre, varför många 

järnvägsstationer framhålls som de mest anmärkningsvärda byggnaderna i sina respektive städer 

(Hale 2013, s 74).  

Hale skriver även om en period som varade mellan andra världskriget och fram till sent 1900-tal som 

han kallar för ”the period of decline” (ung: nedgångstiden; Hale 2013, s 76). Under dessa år menar 

Hale att det fanns en allmän nedgång av både resurser och kvalitet på många stora stationer, som 

avspeglade att passagerartillväxten minskade samt en minskning av ekonomiska resurser till 

järnvägen och dess anläggningar. Det är dock oklart inom vilka länder Hale menar att denna period 

pågick. Däremot skriver han att det i en bredare, och mer problematisk, bemärkelse pågick en 

nedgång i ambitionerna för stationernas design, vilket han beskriver som åtminstone delvis ett 

resultat av att resor via järnväg och tåg minskat i status till skillnad från resor med enskilda, privata 

fordon. Den minskade designambitionen påverkade särskilt stationer i förorter (här tycks Hale främst 

åsyfta förorter i USA) där man ville bygga ”funktionella” stationer. Dock, beskriver Hale, tycktes en 

förvirring uppstå kring vad en ”funktionell” station är och ska inrymma, då de tillhandahöll låg 

kvalitet och dåliga väderskydd. Problematiken med denna tankegång kring förortens ”funktionella” 

stationer, tillsammans med en upplevelse av att tågresenärer skulle vara människor som inte hade 

råd att äga egna bilar (kopplat till tågets minskade status), beskrivs som en av de orsaker som 

skadade den masstransitering som tåg bidrar till och ledde till ökad användning av privatfordon (Hale 

2013, s 76). 
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Hale kommer sedan in på nyare tågstationer i dagens städer. Han skriver under rubriken ”Busy 

stations, better neighbourhoods” (ung: stationer med liv och rörelse, bättre grannskap; Hale 2013, s 

81) om hur tågstationer, framför allt sådana som dagligen omsätter ett stort antal passagerare, utgör 

goda lokaliseringar för närbutiker av olika slag och annan kommersiell utveckling. Denna typ av 

verksamhet anges öka både resenärers upplevda trygghet och resenärernas förtroende för stationen 

och platsen (Hale 2013, s 81-82). Att inkludera och anlägga detaljhandel och verksamhet inom en 

tågstation ser Hale som en fördel även av ekonomiska skäl. Till exempel kan olika 

inkomstgenererande verksamheter inom en station bidra finansiellt om stationen senare behöver 

byggas om eller renoveras. Hale uppger att det finns flertalet framgångsrika järnvägsstationer som 

innefattar olika typer av försäljningar eller andra verksamheter, där ett företags kommersiella 

lönsamhet grundas på ett stabilt och utförligt förhållande mellan företaget och stationen. Hale 

menar att syftet med verksamheter inom en station borde vara relaterat till innovativa 

finansieringsmöjligheter för masstransiteringen (Hale 2013, s 82). 

4.2 Den centrala stationen 
Bakerson (2010) genomför i sitt arbete en beskrivande studie av järnvägsstationer i sju länder – 

Sverige, Tyskland, Ryssland, Japan, Italien, England och Frankrike. Studien av de svenska stationerna 

utgår från Stockholms, Göteborgs och Malmös centralstationer, vilket även får representera att hans 

fokus i arbetet ligger på större städers (centrala) stationer.  

Bakerson (2010) beskriver hur järnvägsstationer givits många olika roller för sina städer. Han skriver 

hur stationerna är mötesplatser, inte bara för människor utan även för konstruktion, arkitektur och 

teknologi – och att järnvägsstationer alltid har varit en del av livet i staden och i samhället (Bakerson 

2010, s 12). 

De [järnvägsstationerna] är dörren till staden för besökarna, plats för välkomnanden och 

farväl, arbetsplats för en del och plats för spontana möten.  

(Bakerson 2010, s 12). 

Bakerson (2010) beskriver också hur stationer utvecklats över tid. Till skillnad från tidigare, när 

människor främst besökte stationerna i syftet att påbörja, avsluta eller fortsätta en resa, finns nu 

även möjlighet till andra aktiviteter på många större (centrala) stationer. Man kan besöka en station 

för att till exempel äta, handla, umgås eller arbeta. Storstädernas stationer idag beskriver Bakerson 

som kommunikationsnoder med tillgång till mängder av service och funktioner – men magneten, 

dragningspunkten till stationen och dess läge, är fortfarande transporterna. Transporterna drar till sig 

människor med behov och krav, som i sin tur skapar service och tjänster inom eller kring stationen 

(Bakerson 2010, s 12-13).  

Bakerson (2010) skriver även om hur järnvägstransporter idag är starkt förknippade med 

samhällsekonomin, hållbar utveckling och klimatfrågan. Många länder har insett de ekonomiska och 

miljömässiga fördelar som järnvägstransporterna ger, till skillnad från andra transportsystem. Under 

de senaste åren har utsläpp från fossila bränslen från transportsystem varit en direkt utgångspunkt 

för de satsningar som många länder gjort på järnvägstransport (Bakerson 2010, s 13-14, 36).  

Det Bakerson (2010) dock främst fokuserar på i sitt arbete är stationer, stationsfunktioner och 

stationers omgivande områden. Bakerson menar att stationers lägen har ett direkt samband med 

stadens samhällsekonomiska utveckling, varför han anser det mycket viktigt att genomföra en 

grundläggande analys innan ställning kan tas till förändringar av stationer och stationslägen. Varför 

en stad skulle vilja förändra sina stationer eller stationslägen menar Bakerson grundas i bedömningar 

av framtida resmönster och trafikefterfrågan. Han betonar också att utvecklingen inom 
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trafikväsendet påverkar både sysselsättning och samhällsekonomi. Han menar dessutom att det inte 

finns någon särskild modell eller instrument vid framtagandet av planeringsunderlag för investeringar 

inom trafiksektorn, där förutsägbara behov och kostnader kan preciseras – något han utpekar som 

en problematik. Ett annat problem som han identifierar är att medan det finns både modeller och 

instrument för att redovisa hur transportsystem påverkar miljön, är kunskapsläget för stationers 

placeringar i städerna och de funktioner som samlas där begränsat till utredningar och, vad han 

kallar, ofullständiga analyser (Bakerson 2010, s 36).  

Bakerson (2010) ser det som en viktig förutsättning för det framtida resandet med tåg, att stationer 

och deras intilliggande områden utvecklas till riktiga knutpunkter för resande. Detta beskriver han 

som angeläget för kollektivtrafiksystemet som helhet, där han räknar in både fjärr-, regional- och 

lokaltrafik. Det som Bakerson anser gör en ”vanlig gammaldags järnvägsstation” till en ”modern 

kommunikationsnod” är tillgången till de ovan nämnda nya funktioner (av olika typer av tjänster och 

service) och att alla transporter och passagerargrupper har tillgång till service på lika villkor 

(Bakerson 2010, s 36).  

4.3 Stationers utformning och lokalisering  
I en rapport från Banverket (2009) skrivs både om hur omgivningen påverkar järnvägen och hur 

järnvägen påverkar sin omgivning. Samtidigt som järnvägen påverkar samhället positivt – till exempel 

genom att skapa möjligheter till effektiva person- och godstransporter, vilken i sin tur kan bidra till 

nya verksamhets- och bosättningsmönster – får järnvägen ofta även negativa följder, så som 

barriäreffekter och buller- och vibrationsstörningar. Utifrån detta skrivs att en järnvägsstation och 

dess omgivning bör ses som en plats där kollektivtrafik och andra verksamheter kan skapa 

utvecklingspotential för både platsen, orten och regionen. Man skriver även att en station ska 

upplevas som trygg, säker och tillgänglig. För att resenärer ska uppleva både trygghet och 

tillgänglighet på stationen kan det vara avgörande att dessa har överblick över stationen med dess 

trappor, hissar och entré/er. I rapporten beskrivs att entréer bör finnas åt flera håll för att, bland 

annat, öka tillgängligheten. Den upplevda tryggheten beskrivs till stor del handla om att skapa 

attraktiva miljöer som är tilltalande för resenärerna, där funktionell och bra belysning och en god 

planering av den omgivande vegetationen alltid måste beaktas (Banverket 2009, s 18-19). 

Var stationer lokaliseras bör, bland annat, styras av att resenärer lätt ska kunna byta mellan olika 

transportslag som tåg, buss, bil, cykel eller moped. Man skriver också att behovet av 

parkeringsmöjligheter varierar beroende på stationers lokalisering – i mindre orter eller på externa 

stationer krävs fler bilparkeringsplatser än i centrala lägen och i större städer (i vissa större städer 

saknas förutsättningar helt för att anlägga bilparkering för resenärerna), men även för de små 

orterna eller vid externa stationer beskrivs det som viktigt att även möjliggöra parkering för cyklar 

och mopeder (Banverket 2009, s 18). 

I Banverkets rapport (2009) beskrivs också vikten av att noggrant planera och ta tillvara på stationens 

närliggande område. Tät eller besöksintensiv bebyggelse kring stationen kan öka reseunderlaget och i 

enlighet med stationsnärhetsprincipen beskrivs det som lämpligt att stationens omgivning består av 

blandade funktioner som till exempel affärer, arbetsplatser, restauranger och andra verksamheter. 

Man skriver dessutom att stationsnära kontor gynnar tågresandet mer än stationsnära boenden, 

men att det ändå lämpar sig att blanda de stationsnära verksamheterna med bostäder för att skapa 

mer liv i stadsrummet och för att få fler människor i rörelse under dygnets alla timmar – något som, 

enligt Jane Jacobs (2004), gynnar den upplevda tryggheten. En annan viktig förutsättning för att 

skapa ett attraktivt stationsläge är ett välutbyggt gång- och cykelvägnät inom stationens närliggande 

område, med passager över eller under järnvägen. Detta anses dessutom kunna minska den 

barriäreffekt som både järnvägen och stationsmiljön ofta medför (Banverket 2009, s 19). 
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4.4 Kevin Lynch om noder, barriärer och tillgänglighet 
Kevin Lynch var en amerikansk arkitekt och stadsplanerare (Wikipedia: Kevin Lynch, 2016), samt en 

av banbrytarna vad gäller mentala kartor och kognitiva bilder (Knox & Marston 2010, s 222). En 

mental karta kan beskrivas som en upplevd bild av en plats. Kartan eller bilden är individuell och 

präglad av upplevelser och vad som specifikt har betydelse för personen som ritar den. Vad Lynch 

insåg då han arbetade med kognitiva bilder hos invånare i Boston – och som han sedan presenterade 

i sin bok The Image of the City, år 1960 – var att invånarnas bilder eller kartor ofta innehöll samma 

grundläggande element. Utöver de rent individuella och personliga inslagen i bilderna kunde han 

också urskilja tillräckligt många likheter för att skapa en slags kollektiv mental karta. Dessa element 

delade han in i fem olika grupper: vägar, barriärer, knutpunkter, områden/distrikt och landmärken 

(Knox & Marston 2010, s 221-222).  

För den här uppsatsen blir elementen noder och barriärer viktigast. Lynchs noder kan beskrivas som 

strategiska lokaliseringar i trafiksystemen. De kan utgöras av korsningar, rondeller, trafikljus, 

gatuhörn med mera (Knox & Marston 2010, s 221). Lynch beskriver hur noder som stora torg eller 

hela centrala distrikt för individer kan utgöra små punkter i stadsbilden (Lynch 1960, s 72). Kanske 

beror det på hur dessa områden används av individerna.  

Barriärer agerar som en slags avgränsning och kan utgöras av vägar eller järnvägar, en flod, en mur 

eller en vägg, eller något liknande – antingen de är naturliga eller människoskapade – som utgör eller 

upplevs som gränser (Knox & Marston 2010, s 221). Barriärer kan vara mer eller mindre starka. Lynch 

beskriver att de som både är visuellt framträdande och dessutom håller en kontinuerlig form och 

upplevs omöjliga att korsa (som hans eget exempel, Charles River i Boston) är de som är starkast. 

Men han beskriver också hur minnen av tidigare barriärer, även efter att dessa tagits bort eller 

förändrats, kan ge en upplevelse av en avgränsning mellan platser (Lynch 1960, s 62).  

Barriärer enligt Lynchs definition kan på sätt och vis beskrivas som motsatsen till tillgänglighet. 

Barriärerna utgör en avgränsning som gör att någonting blir eller upplevs som otillgängligt. Han 

beskriver en motorväg i Boston – The Central Artery – som av någon eller några av de personer han 

intervjuat för arbetet med de kognitiva bilderna upplevt som mycket otillgängliggörande för 

fotgängare, då den på vissa platser är omöjlig att korsa och dessutom är mycket rumsligt påtaglig. 

Han beskriver hur den i vissa bilder/kartor framställs som en stor orm som placerats över 

stadsbilden. Placeringen av denna motorväg genom staden ledde till, vad han beskriver som, en 

bristande relation mellan vägen och stadens fotgängare (Lynch 1960, s 63). 

Just noder och barriärer kan lätt kopplas till olika trafiksystem och infrastrukturlösningar, varför det 

är dessa som tas upp inom ramen för denna uppsats. Det har i avsnitt 4.3 redan konstaterats att 

järnvägar lätt leder till barriäreffekter, varför det kan anses vara av betydande vikt att redan från 

början inom infrastrukturprojekt, såsom Sverigeförhandlingen, ta hänsyn till detta.  

4.5 Befintliga externa stationer 
Trafikverket (2013) beskriver den externa stationen som en nyare typ av station, som kan ses som en 

mer stadsnära variant av en landsbygdsstation. De skriver att när nya järnvägsspår dras anpassas de 

efter höga hastigheter, vilket kräver stora kurvradier och orsakar dessutom problem med anpassning 

till och intrång i den befintliga bebyggelsen. Lösningen blir då att placera stationen i ett perifert läge, 

utanför ortens centrum. Trafikverket skriver även att de externa stationerna etableras som viktiga 

bytespunkter till buss och bil, men erkänner att de är ”platslösa” i sin relation till den närliggande 

miljön, varför de mer liknar en flygplats. Platslösheten beskrivs innebära att stationen saknar den 

formade stadsbebyggelsen i sin omgivning och den saknar även det som beskrivs som den ”genuina 

fördelen med järnvägen att nå resmålet direkt, mitt i staden” (Trafikverket 2013, s 47). Man skriver 
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dessutom att externa stationer genererar färre resande, framför allt inom lokala och regionala resor. 

Eftersom kundunderlaget av icke-resande besökare till stationen är mindre på en extern station än 

på en central, minskar också underlaget för serviceutbudet. Vidare tas upp hur, som 

gestaltningsfråga, de externa stationslägena ställer nya krav om hur identitet och igenkännande ska 

hanteras, och som stadsbyggnadsfråga har funderingar väckts kring hur de externa stationerna ska 

samverka med sitt omland och kunna bidra till en medveten stadsutveckling i de perifera lägena 

(Trafikverket 2013, s 47-48). 

Nedan presenteras exempel på befintliga externa stationer. Det första avsnittet (avsnitt 4.5.1) 

presenterar internationella exempel, bestående av höghastighetsstationer i Frankrike och Spanien, 

med syfte att påvisa hur man i andra europeiska länder har behandlat frågan om 

höghastighetsstationer, vilken problematik man upplevt vid anläggandet av dessa samt lösningar på 

problemen. De fyra efterföljande avsnitten (avsnitt 4.5.2 – 4.5.5) presenterar fyra exempel på 

befintliga externa stationer i Sverige.  

4.5.1 Höghastighetsstationer i andra europeiska länder 

Hylén och Jonsson (2012) redogör i sin rapport Höghastighetsstationer i andra europeiska länder för 

höghastighetsstationer i Frankrike och Spanien. Dessa höghastighetsbanor planerades främst för att 

korta restiderna mellan de större städerna inom respektive land, för att i sin tur kunna konkurrera 

med inrikesflygen. Det var först efter påtryckningar från de regioner som passerades som uppehåll 

på nya eller befintliga stationer på mellanliggande orter tillkom (Hylén & Jonsson 2012, s 5-6, 8).  

Hylén och Jonsson (2012) beskriver en uppfattning kring hur höghastighetsstationer, vare sig de är 

centrala eller externa, kan bli ”magneter” för utveckling i stationens område. Motiven för dessa nya 

stationer – varav vissa är externa – har varierat mellan kapacitetsbrist på befintliga stationer; att man 

vill undvika förlängda restider mellan större städer (jämfört med att anlägga höghastighetsjärnvägen 

till befintliga stationer); att vissa stationslägen varit för trånga för att utvidga spår, station och 

parkering, samt; en vilja att skapa nya ekonomiska aktiviteter kring nyanlagda externa stationer. För 

det senare understryker de att medan en ny station som anläggs på ett område där en positiv 

utveckling redan finns kan spä på utvecklingen ytterligare, kan man inte förvänta sig att en ny station 

som anläggs ”mitt ute i ingenstans” på egen hand ska skapa utveckling för området (Hylén & Jonsson 

2012, s 5-6, 8-9).  

Vidare framhålls även vikten av en god samverkan mellan höghastighetstågen och den 

lokala/regionala kollektivtrafiken, för att resenärer ska uppleva en smidig resa dörr-till-dörr, utan 

några institutionella barriärer. De beskriver också hur flertalet externa stationer till synes vunnit 

många resenärer tack vare att parkeringsmöjligheterna kunnat öka väsentligt och att det därför är 

viktigt att framhålla att de externa höghastighetsstationerna inte får bli ”parkeringsöknar”, där de 

eventuella miljöfördelar som tåget för med sig äts upp av att biltrafiken ökar till och från stationerna 

(Hylén & Jonsson 2012, s 5, 8-9).  

4.5.2 Exemplet Falkenberg  
Falkenberg är en tätort i region Halland och centralort i Falkenbergs kommun. I kommunen bodde 

44 195 invånare år 2017 (Falkenbergs kommun 2018c). På Falkenbergs kommuns hemsida går att 

läsa att ortens tågstation är lokaliserad cirka två kilometer från centrum, i tätortens norra utkant. 

Ortens bussterminal är lokaliserad vid ortens gamla tågstation, i ortens centrum (Falkenbergs 

kommun 2018b). Falkenberg fick en ny station år 2008 i samband med angöringen av Västkustbanan 

(SVT Nyheter 2008) som löper längs Sveriges västra kust, från Göteborg till Lund (Trafikverket 2014).  
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I en artikel som SVT Nyheter (2008) publicerade bara några dagar innan den nya, externa stationen i 

Falkenberg invigdes framgick att det fanns resenärer som upplevde den nya stationen och den 

förändring som den medförde som en försämring. I artikeln tas upp de resenärer som arbetspendlar 

från Varberg till Falkenberg, för vilka den nya stationen inte givits en ultimat placering. Regionalt för 

Halland uppges den största nyttan med Västkustbanan inte varit någon större tidsvinst (tidsvinsten 

mellan Halmstad och Göteborg uppges varit fem minuter), utan var att förbättra kapaciteten för 

person- och godståg (SVT Nyheter 2008).  

I en nyare artikel – en ledare publicerad i Hallands Nyheter – beskrivs Falkenbergs externa station 

som ”orimligt otrygg” (Haldesten 2017). I artikeln skrivs om hur parkerade bilar som utsätts för 

skadegörelse och inbrott blivit vardagsbrott vid stationen. Artikeln hänvisar till en handbok som 

Brottsförebyggande rådet släppte år 2004, där rådet förespråkar att där naturlig övervakning saknas 

(att en större mängd människor rör sig i området) bör inrättas en annan form av övervakning för att 

skapa säkrare parkeringsplatser (Brottsförebyggande rådet 2004, s 25). Artikeln uppger att 

Falkenbergs kommun besvarat kritiken om den otrygga tågstationen med att hävda att nya hus ska 

byggas kring stationen, men artikelns författare menar att kommunen måste ta hänsyn till problemet 

här och nu. Författaren till artikeln vill också hävda att avsides belägna stationer lätt blir 

problemmiljöer och att detta är ett ”väl etablerat faktum” (Haldesten 2017). 

Falkenbergs kommun verkar dock ha tagit till sig kritiken sedan dess. Den 27 mars 2018 publicerades 

på kommunens hemsida en text som berättar att kommunen samma dag fattat beslut om att ansöka 

om att få sätta upp övervakningskameror vid tågstationen. I texten erkänner kommunen att 

stationens parkeringar – som till stor del ägs av kommunen – utsatts för bilbränder och stölder. 

Genom att sätta upp övervakningskameror på kommunens mark kring tågstationen hoppas 

kommunen att tryggheten ska öka och brotten förhindras. Dessutom kommer bevismaterial vid 

eventuella brott bli mer lättillgängliga. Kommunen uppger också att övrigt trygghetsarbete ska ske 

parallellt och man vill bland annat sätta upp mer belysning och man vill, om det går, bygga ett 

cykelgarage i anslutning till stationen (Falkenbergs kommun 2018a).  

4.5.3 Exemplet Söderhamn  
Söderhamn är en tätort i Gävleborgs län och centralort i Söderhamns kommun. I kommunen bodde 

25 992 invånare i slutet av år 2016 (Söderhamns kommun 2018b). I den gällande översiktsplanen för 

Söderhamns kommun, framtagen år 2005 och antagen av kommunfullmäktige år 2006 (en ny 

översiktsplan är nu ute på samråd: Söderhamns kommun 2018a), framgår att det vid omdragningen 

av Ostkustbanan (som går mellan Sundsvall och Stockholm: Trafikverket 2018b) innebar att 

järnvägstrafiken nu skulle få en ny sträckning utanför tätorten Söderhamn istället för igenom den. 

Därför ersattes den äldre järnvägsstationen i ortens centrum med ett nytt resecentrum i ortens 

utkant (Söderhamns kommun 2005, s 10). Motiveringen till förnyelsen av Ostkustbanan, och därmed 

också motiveringen av flytten av Söderhamns stationsläge, anges varit att kunna trafikera banan med 

snabbare tåg (Söderhamns kommun 2005, s 72) Det gamla stationshuset från 1880-talet räknas idag 

som ett av kommunens byggnadsminnen (Söderhamns kommun 2005, s 108).  

I en artikel – en ledare i tidningen HelaHälsingland (Cooper 2012) – presenteras mycket starka 

motreaktioner till Söderhamns resecentrum. Under rubriken ”Riv Resecentrum!” presenterar 

artikelförfattaren hur den upplevde tryggheten på ortens resecentrum är mycket bristande. 

Författaren beskriver resecentrumets lokaler som överdimensionerade, sunkiga och läskiga. På 

golvet och under bänkar ligger ofta skräp. Resecentrumet beskrivs som en otrygg plats, med ett 

ekande tomt stationshus och som en dålig entré till staden Söderhamn.  
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För att öka säkerheten på Söderhamns resecentrum sattes ny belysning upp mellan 

stationsbyggnaden och stationens parkering. Men otryggheten inne på stationshuset menar 

artikelförfattaren att man inte gör mycket åt. Varken den kommunala turistbyrån eller 

kollektivtrafikbolagets shop vill eller kan finnas kvar i den nuvarande stationsbyggnaden. Därför 

menar artikelns författare att det bästa vore att resecentrumets revs för att istället börja om på nytt, 

med en mindre men säkrare stationsbyggnad (Cooper 2012). 

Enligt en insändare i samma tidning (Montgomery 2010) invigdes Ostkustbanans nya sträckning runt 

åren 1997-1998 och vi kan anta att Söderhamns nya resecentrum invigdes under samma tid. 

Insändaren berättar om en olycka som inträffade på 1980-talet på Ostkustbanans gamla sträckning 

och författaren ställer sig kritisk till den nya sträckningen. Olyckan på den äldre sträckningen ska 

enligt författaren, åtminstone delvis, orsakats av bristande underhåll på den äldre sträckningen, men 

efter olyckan rustades denna sträcka upp. När den nya Ostkustbanan senare drogs utelämnade man 

dock en förbindelse till den sträcka som artikeln hänvisar till. Författaren tycks förargad över det 

faktum att denna relativt nyrustade järnvägssträckning valdes bort, till och med som ett alternativt 

dubbelspår när dessa senare kommit på tal för Ostkustbanan. Författaren väljer att avsluta sin 

insändare med följande ord: 

Som skattebetalare och frekvent tågresenär på Ostkustbanan måste jag ställa mig frågan: 

är det väl använda skattepengar att riva upp en järnväg som faktiskt skulle kunna gjort 

stor nytta under åtskilliga år?  

(Montgomery 2010).  

Den ovan beskrivna insändaren säger förvisso inte någonting om Söderhamns resecentrum eller om 

externa stationer. Istället får denna artikel fungera som exempel på hur invånare kan uppleva olika 

satsningar, exempelvis inom järnväg, och hur viktigt det är att samhällsprojekt av sådan omfattande 

storlek strävar efter både faktisk och upplevd ekonomisk hållbarhet. Så även inom 

Sverigeförhandlingen. När skattemedel finansierar stora projekt, är det viktigt att skattebetalarna 

upplever att de får valuta för sina skattepengar för att projekten ska anses legitima.  

4.5.4 Exemplet Landskrona 
Landskrona är en tätort i region Skåne och centralort i Landskrona kommun. I kommunen bodde 

45 286 invånare år 2017 (Landskrona stad 2018).  

I en delrapport i en analytisk studie av Landskrona (Lindskov 2007) beskrivs hur ortens äldre station 

var en så kallad ”säckstation” där tåg som körde in i staden sedan fick vända för att komma vidare. 

Den äldre stationens utformning, tillsammans med en uträknad tidsvinst, ledde till att man byggde 

en ny station i ortens östra utkant år 2001. Det nya stationsläget beskrivs som problematiskt då det 

innebär att speciella bussturer mellan ortens centrum och stationen blev ett krav, men fördelaktigt 

då det innebar att tågförbindelsen blev en länk i Västkustbanan (Lindskov 2007, s 14). 

I delrapporten (Lindskov 2007, s 14) beskrivs hur den gamla stationens gynnsamma, centrala läge 

idag inte utnyttjats till fullo, på grund av att nästintill all trafik förlagts till den nya sträckningen och 

den nya stationen. Stadens busscentrum är placerat intill den gamla järnvägsstationen, från vilket 

linjebussar kan transportera resenärer mellan ortens centrum och den nya tågstationen. I samband 

med att järnvägsstationen flyttade till ett extern läge anlades en trådbusslinje genom staden, som 

löper mellan Skeppsbrokajen och den nya stationen (Lindskov 2007, s 35).  

I delrapporten skrivs även ett stycke om hur den äldre järnvägen som löper genom Landskrona 

upplevs som en barriär. Ett spårområde på mellan 30 och 150 meter i bredd delar ortens innerstad 

från ett verksamhetsområde. Endast ett fåtal av dessa spår var aktiva då rapporten skrevs. 
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Barriäreffekten beskrivs som mycket påtaglig då den löper genom stadens äldre, täta stadsdelar och 

bryter gatusystemets rutnätsmönster. När den gamla stationen togs ur bruk har dessutom hela 

platsen använts mindre och mindre. På grund av att genomströmningen av människor har minskat på 

platsen upplevs området som ”stadens baksida” och parkerna i området beskrivs som både 

emotionellt och statistiskt otrygga (Lindskov 2007, s 38). 

Intrycket av området kring Landskronas äldre station förstärks genom en artikel som först 

publicerades i Landskrona Posten men numera finns publicerad på Helsingborgs Dagblads webbplats. 

Artikeln (Helsingborgs Dagblad 2013) beskriver hur den gamla stationen står och förfaller. Gamla 

fraktvagnar har klottrats ned och på sina ställen har växtligheten tagit över spår och perrong. 

Området beskrivs ha en mycket ödslig känsla, trots att tåg fortfarande passerar några gånger i veckan 

på sin väg till ett intilliggande industriområde. Det gamla stationsområdet beskrivs i artikeln som: 

”ett stort stycke mark som sedan länge står övergivet, lämnat till sitt eget förfall” (Helsingborgs 

Dagblad 2013). Det beskrivs hur stationshuset utsatts för inbrott, även om det inte funnits något 

värdefullt där att hämta. Kommunen tycks positiva till att området förändras men uppges i artikeln 

räkna med att det kan ta många år innan något sker, bland annat på grund av att marken förmodas 

förorenad.  

I artikeln beskrivs hur några arbetare lägger ljust stenmjöl på gångbanorna för att godstågens växlare 

lättare ska kunna se var de går när mörkret faller på (Helsingborgs Dagblad 2013). Men utöver detta 

tycks inte några åtgärder åt stationen gjorts ännu. Däremot har åtgärder gjorts på Landskronas nya 

station: där har perrongerna nyligen kompletterats med bättre belysning, fler bänkar, taktila ledstråk, 

tydligare skyltning och nya väderskydd (Landskrona stad 2016).  

I övrigt tycks Landskronas nya station vara under utveckling. Enligt en annan artikel (Loman 2018a) 

har nyligen en ny vänthall och en Pressbyrå invigts. Under invigningsdagen beskrivs allmänheten ha 

välkomnats med fika, tävlingar, jazz och solsken. I artikeln beskriver en intervjuad person hur man 

tidigare tvingats stå inne på en närliggande butik för att sky undan dåligt väder, varför nybygget var 

mycket välkommet. Ytterligare en annan artikel som publicerades inför invigningen (Loman 2018b) 

beskriver hur Landskronas kommun hoppas få fler att välja kollektivtrafiken med hjälp av genomtänkt 

inredning, tillgång till laddningsuttag för mobiltelefoner, gratis Wi-Fi och bättre informationstavlor. I 

arbetet har även ingått att skapa en gångväg från stationslokalerna till järnvägsspåren, som 

utformats för att underlätta för medborgare med nedsatt syn. Man har även förbättrat belysningen 

för att öka områdets trygghet. 

4.5.5 Exemplet Hyllie, Malmö 
Projektet Citytunneln i Malmö gick ut på att bygga en ny järnväg under Malmö och dessutom, utöver 

att rusta upp Malmö Centralstation, bygga nya stationer vid platserna Triangeln och Hyllie. Arbetet 

stod klart i december 2010 (Hyllie u.å.). Tack vare Citytunneln upphörde Malmö Centralstation att 

vara en säckstation – tågen norrifrån kunde nu fortsätta genom tunneln, genom Malmö, mot 

Köpenhamn och Europa utan att vända (Dagens Nyheter 2010). Hyllie är dessutom Sveriges sista 

station innan järnvägen fortsätter över Öresundsbron och vidare till Köpenhamn.  

På Malmö stads (2018) webbplats beskrivs hur Hyllie på kort tid omvandlats från åkermark till en 

levande stadsdel. Omvandlingen från papper till verklighet tog inte mer än tio år och intresset för att 

etablera sig i den nya stadsdelen är stort. I Hyllie kan man både bo, arbeta, gå i skola, handla och roa 

sig. Men än har inte Hyllie växt klart. I samrådsunderlaget för Malmö stads (fördjupade) översiktsplan 

för Södra Hyllie beskrivs hur man vill utveckla Hyllie till Malmös andra stadskärna (Malmö stad 2013, 

s 5). Översiktsplanen beskriver hur det bara i Hyllies södra delar planeras för 3000-4000 nya 

bostäder, lika många arbetsplatser, 3 skolor samt en stadsdelspark. I planförslaget föreslås att 
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utvecklingen av södra Hyllie ska bidra med tät och blandad stadsbebyggelse och planförslaget 

inrymmer lokaliseringar för tre skolor och fem förskolor i området. I planförslaget lyfts även att 

stadsdelen ska ha effektiva kollektiv-, gång- och cykeltrafiklösningar. Det viktigaste stadsutrymmet i 

södra Hyllie anges vara den stora, i stadsdelen centrala, park som ska anläggas. För att bibehålla den 

ekologiska mångfald som tack vare tidigare jordbruk finns på platsen vill man anlägga urban natur. I 

översiktsplanen skrivs dessutom att: 

Genomförandet av planförslaget ska baseras på fem strategier: utgå från kollektivtrafik, 

skapa attraktivitet tidigt, agera flexibelt, bygg färdigt och integrera med omgivningen. 

(Malmö stad 2013, s 5).  

5. Sverigeförhandlingens externa stationer 
I kontakt via epostmeddelande har Juliana Pyron1 på Trafikverket bidragit med information kring den 

nya höghastighetsjärnvägens externa stationer. Hon berättar att det formella arbetet med 

planläggningsprocessen, som även innefattar var stationer kommer anläggas (centralt eller perifert), 

återstår för samtliga stationsorter längs höghastighetsjärnvägen. Politiska beslut och beslut tagna 

utifrån planläggningsarbetet kan komma att förändra förutsättningarna för var stationerna kommer 

att anläggas. Därför, menar Pyron, vet man idag inte säkert vilka orter som kommer att få centrala 

respektive externa stationer. I Sverigeförhandlingens slutrapport (2017), vilken också Pyron hänvisar 

till, rekommenderar man dock att eftersträva centrala stationslägen, men att man arbetar utifrån att 

undantag från detta kommer att göras i Vagnhärad, Tranås och Värnamo.  

Vagnhärads station längs höghastighetsjärnvägen uppges kommer att placeras i en av de korridorer 

som ingår i ansökan om tillåtlighet för Ostlänken (namnet på den första utbyggnadsdelen av 

höghastighetsnätet som utgörs av sträckan Södertälje-Linköping: Trafikverket 2018a) och kommer 

därför anläggas i anslutning till tätorten, men inte i ett centralt läge. Tranås station anges i 

slutrapporten komma att anläggas längs den befintliga Södra Stambanan, norr om tätorten, där den 

uppges kunna utgöra en bra bytespunkt mellan tåg på Södra Stambanan och tåg på 

höghastighetsjärnvägen. Liknande resonemang förs kring Värnamos station, som uppges kommer att 

anläggas strax öster om tätorten där den möjliggör byten mellan tåg på höghastighetsjärnvägen och 

tåg på Kust-till-kustbanan (Sverigeförhandlingen 2017, s 152-160).  

5.1 Sverigeförhandlingen om olika stationslägen  
I en av Sverigeförhandlingens delrapporter (2016, s 55) behandlas de finansiella förutsättningarna för 

utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen. Inom ramen för de utbyggnadsstrategier som delrapporten 

behandlar ryms även frågan om centrala och perifera stationslokaliseringar. I uppdraget om den nya 

höghastighetsjärnvägen ingår att se till att höghastighetsjärnvägen bidrar till ett ökat 

bostadsbyggande där fokus ska läggas på resurseffektivitet, hållbarhet och förtätning. I delrapporten 

uppges dock att när utbyggnader av höghastighetsjärnvägar i övriga Europa och i Asien studerats, har 

knappt några exempel på externa stationer som lyckats uppnå detta krav på bostadsbyggande gått 

att finna. Även Trafikverket har, enligt delrapporten, denna erfarenhet av externa stationer.  

Vidare tas det i delrapporten (Sverigeförhandlingen 2016) upp några exempel på för- och nackdelar 

med centrala respektive perifera stationslägen. I (befintliga) centrala stationslägen beskrivs att 

omgivningen redan består av marknadslägen, flöden av människor samt etablerade verksamheter, 

som alla underlättar en ytterligare utveckling av stationen och järnvägen. ”En station som är väl 

integrerad i det lokala transportsystemet bidrar till bra tillgänglighet” (Sverigeförhandlingen 2016, s 

                                                           
1 Juliana Pyron, Trafikverket, epostmeddelande den 12 april 2018. 
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55). Centrala stationer kan för sin respektive ort bidra till förtätning i de centrala delarna, vilket i sin 

tur kan bidra till att skapa en stark och attraktiv stadskärna. De som bor eller arbetar i ortens 

centrum får en kortare restid med centrala stationslägen, medan restiden blir längre för de resenärer 

som endast passerar orten då hastigheten måste sänkas när tåget passerar genom orten. Här 

beskrivs också att restiden blir längre för de tåg som inte stannar i orten – då hänvisande till att 

höghastighetstågen kan komma turas om att stanna i de mellanliggande orterna mellan Stockholm-

Göteborg och Stockholm-Malmö för att minska tågens totala restid – på grund av att tågets hastighet 

måste sänkas när tåget passerar genom ortens centrala delar. En lösning på detta problem beskrivs 

kunna vara att anlägga ett spår genom staden och ett spår utanför staden, för de tåg som endast 

passerar. En central station tar samtidigt central mark i anspråk vilket bland annat leder till 

barriäreffekter samt att fler människor utsätts för bullerrisk. Ett centralt läge innebär ofta en högre 

kostnad för att bygga en station, bland annat för att man, som det beskrivs i delrapporten, behöver 

”tränga in” stationen, nya spår, anslutningsvägar med mera i den redan befintliga bebyggelsen. Här 

blir dessutom risken stor för att råka på konflikter med kulturmiljöer eller liknande 

(Sverigeförhandlingen 2016, s 55-56). 

Externa stationer har istället förutsättningar för att bli effektiva bytespunkter där det även finns goda 

möjligheter att angöra pendelparkeringar. Samtidigt kan dessa stationer komma att upplevas som 

ödsliga och otrygga stationer. Avsaknaden av liv och rörelse kring den externa stationen beskrivs som 

en orsak till den upplevda otryggheten. Det beskrivs dock hur en extern station med tiden kan bli en 

del av den centrala staden, men det är i så fall under förutsättningen att orten har en god tillväxt och 

man tycks vilja betona att detta är något som kan ta mycket lång tid. Vidare beskrivs att en extern 

station kan vara att föredra i orter där ortens befolkning är liten i relation till omlandets befolkning, 

då det kan underlätta för omlandsbefolkningen att ta sig till och från stationen. I mindre orter 

beskrivs också stationen kunna anläggas i ”halvcentrala” lägen och ändå ligga relativt nära ortens 

centrum, för att avstånden redan är korta (Sverigeförhandlingen 2016, s 56).  

Ytterligare ett alternativ som delrapporten (2016) tar upp, är att anlägga nya externa stationer för 

höghastighetsbanan, samtidigt som det finns centrala stationer i orternas centrum för mer lokal 

trafik (Sverigeförhandlingen 2016, s 57). 

5.2 Åtgärdsvalsstudier för Värnamo, Tranås och Vagnhärad 
Då de tre orterna Värnamo, Tranås och Vagnhärad med största sannolikhet kommer att få externa 

stationslägen – utifrån den information som går att hitta i Sverigeförhandlingens slutrapport samt 

den information som Juliana Pyron2 på Trafikverket bidragit med (se avsnitt 5) – har dessa studerats 

närmare. I Sverigeförhandlingens slutrapport omnämns dessa orters stationslokaliseringar som om 

de redan vore bestämda, men utifrån åtgärdsvalsstudier, som publicerats senare än slutrapporten, 

tycks inte stationernas placeringar helt och hållet avgjorda. Resultatet för undersökningen av de tre 

stationsorterna presenteras nedan. 

5.2.1 Värnamo 

Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie för höghastighetsjärnvägens sträckning mellan 

Jönköping-Malmö, med en tillhörande underlagsrapport gällande Värnamo station. I denna 

underlagsrapport (Trafikverket 2018d) beskrivs att en höghastighetsstation placeras i Värnamo, inte 

på grund av ortens storlek eller för att orten ses som attraktiv som en start- eller målpunkt, utan för 

att det är ett strategiskt läge för byten mellan höghastighetsjärnvägen och de befintliga banor som 

                                                           
2 Juliana Pyron, Trafikverket, epostmeddelande den 12 april 2018. 
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idag ansluter i Värnamo. På så vis ska tillgängligheten till regionens olika orter förbättras (Trafikverket 

2018d, s 5).  

I underlagsrapporten för Värnamo station (Trafikverket 2018d) diskuteras olika lösningar på 

placeringen av höghastighetsstationen. Vid uppförandet av dokumentet fanns tre lösningar: en 

central, en västlig och en östlig stationslokalisering. Den västliga och den östliga innebär båda 

perifera stationslägen. Trafikverket konstaterar i studien att en centralt placerad station är mest 

fördelaktig sett till tillgänglighet och samhällsutveckling, men det blir också det dyrare alternativet. 

Det östliga alternativet beskrivs ha potential för stadsutveckling och tillgänglighet samtidigt som 

denna lösning skulle innebära en lägre kostnad än den centrala lösningen. Det västliga alternativet 

beskrivs ha marginell potential för tillgänglighet och stadsutveckling, varför detta inte kommer att 

studeras vidare. Det står alltså mellan en central station och en perifer station öster om Värnamo 

(Trafikverket 2018d, s 5-6).  

5.2.2 Tranås 

Trafikverket har även tagit fram en åtgärdsvalsstudie för höghastighetsjärnvägens sträckning mellan 

Linköping och Borås, med en tillhörande underlagsrapport gällande Tranås station. I denna 

underlagsrapport (Trafikverket 2018e) presenteras tre relevanta stationsalternativ: ett centralt, ett 

extern och ett perifert. I denna underlagsrapport väljer man att skilja på uttrycken ”extern” och 

”perifer” så att en perifer station skulle ligga i utkanten av orten och en extern utanför orten. Det 

externa och det perifera alternativet är båda placerade norr om orten, utmed Södra stambanan 

(Trafikverket 2018e, s 3-4). 

Både det perifera och det externa läget uppges främst komma att fungera som bytespunkter varför 

deras bidrag till en positiv lokal utveckling uppges bli betydligt mer begränsat än vad en central 

stations bidrag skulle vara. Samtliga tre stationsalternativ kräver en ny vändstation för trafiken på 

Södra stambanan samt ett nytt resecentrum som kopplar ihop vändstationen med 

höghastighetsstationen. Samtliga stationsalternativ kräver dessutom nya anslutningar till befintligt 

vägnät för bil-, kollektiv-, cykel- och gångtrafik (Trafikverket 2018e, s 3-5).  

Det centrala stationsalternativet skulle innebära ett stationsläge nära Tranås befintliga station 

(Tranås C) på Södra stambanan, vilket skulle möjliggöra enkla byten mellan tåg på de olika banorna. 

För boende och verksamma i Tranås ger ett centralt stationsläge högst tillgänglighet och det centrala 

stationsläget bedöms också som positivt för exploatering och förtätningsmöjligheter inom orten. Ett 

centralt stationsläge beräknas kunna medföra störst lokala nyttor genom förstärkta 

centrumfunktioner och en god kollektiv tillgänglighet. Men en central station skulle även innebära att 

höghastighetstågen kan komma att passera genom två bostadsområden, sydväst om stationen, och 

det beräknas vara det dyraste alternativet. En central station bedöms även kräva en flytt av Södra 

stambanan (Trafikverket 2018e, s 3-5). 

Det externa stationsläget (alternativet att placera stationen utanför Tranås) bedöms ge minst 

restidsförlust för de resenärer som endast reser genom Tranås. Anläggs stationen i detta externa läge 

är tillgången till exploateringsbar mark i stationsnära läge (och dessutom med närhet till vatten) 

mycket god, men då avståndet till tätorten är relativt stort uppges området som mindre attraktivt för 

bostäder och verksamheter än de andra stationsalternativen. Denna stationsprincip beräknas 

dessutom resultera i lägst tillgänglighet för de boende och verksamma i Tranås och speciellt för gång- 

och cykeltrafikanter, men det är det alternativ som beräknas vara billigast (Trafikverket 2018e, s 3-5). 

Det perifera stationsläget (alternativet att placera stationen i Tranås ytterkant) möjliggör att 

stationen kan integreras med ortens centrum, vilket bedöms kunna resultera i god tillgänglighet för 
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gång- och cykeltrafikanter. Det perifera stationsläget bedöms inte som tillräckligt attraktivt för att på 

egen hand bidra till lokal utveckling i stationens närområde, men kan däremot komma att bidra till 

en ökning av tätortens övergripande attraktivitet tack vare det korta avståndet mellan stationen och 

ortens centrum. Man bortser dock inte helt från möjligheten att det perifera stationsläget kan 

komma att bidra till en lokal utveckling i stationsområdet och i underlagsrapporten skriver man att 

en station i ortens utkant på sikt kan leda till en avveckling av ortens befintliga centrala station, vilket 

skulle ge kortare restider på Södra stambanan men en sämre tillgänglighet till resmål i ortens 

centrala delar (Trafikverket 2018e, s 3-5). 

5.2.3 Vagnhärad 

Tyvärr har ingen åtgärdsvalsstudie gått hitta angående Ostlänken (sträckningen mellan Järna och 

Linköping), efter vilken Vagnhärads station kommer att ligga. Däremot finns generell information om 

Trafikverkets program En ny generation järnväg (det inom Trafikverket samordnade arbetet med 

höghastighetsjärnvägen) i åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnvägens sträckning mellan 

Jönköping och Malmö. Här beskrivs kort att ett nytt resecentrum planeras strax norr om bebyggelsen 

i Vagnhärad (Trafikverket 2018c, s 4, 37).  

Varför det inte gått att finna en åtgärdsvalsstudie där Vagnhärads station inkluderas beror med 

största sannolikhet på att en sådan ännu inte hunnit tagits fram. De åtgärdsvalsstudier och 

underlagsrapporter som använts för Värnamos och Tranås stationer publicerades i slutet av mars år 

2018. De är med andra ord mycket nyligen publicerade när denna uppsats skrivs. 

6. Den nya höghastighetsjärnvägens externa stationer och deras 

effekter  
Av de tre olika aspekterna av hållbarhet tycks den sociala hållbarhetsaspekten vara den som är 

svårast att definiera och kanske är det därför som det inte finns en entydig slutsats kring vad de 

sociala nyttorna inom Sverigeförhandlingen kommer att innebära. Sören Olsson (2012) diskuterar 

den sociala hållbarhetsaspekten utifrån ett planeringsperspektiv. Han menar att den sociala 

hållbarheten innebär ”att miljöer, stadsdelar och städer fungerar tillfredsställande, att livet är gott, 

för de människor som lever där” (Olsson 2012, s 3). Han presenterar två olika, men till varandra 

kompletterande, sätt att se på social hållbarhet. Det ena är välfärdsperspektivet, som handlar om att 

människor har en hygglig standard och lever i en trivsam miljö. Här är också det han kallar för ”livets 

goda” någorlunda rättvist fördelat. Det andra perspektivet kallar han problemlösningskapaciteten, 

som handlar om att det i samhället finns sociala system med en förmåga att lösa olika problem och 

hantera olika intressen (Olsson 2012, s 3). 

Folkhälsomyndigheten (2014) beskriver att för att uppnå social hållbarhet krävs en samsyn kring vad 

samhället ska erbjuda och att det som erbjuds:  

-tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna 

säkerställs 

- bidrar till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, 

social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell 

läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning 

-anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov. 

(Folkhälsomyndigheten 2014). 

Utifrån Olssons och Folkhälsomyndighetens definitioner handlar det alltså om att fördela samhällets 

olika resurser på ett jämlikt sätt och att ingen exkluderas eller går miste om de tjänster som 

välfärdssamhället har att erbjuda till de som behöver dem. Utifrån Sverigeförhandlingen och den nya 
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höghastighetsjärnvägen kan det till exempel handla om ett socioekonomiskt perspektiv där 

biljettpriserna för enskilda resenärer inte får bli till en klassfråga för att priset blir för högt. Det kan 

också handla om att både tågen, stationerna och stationernas omgivning utformas för att dessa ska 

vara tillgängliga för alla, oavsett eventuella rörelsehinder, synskador eller liknande. 

6.1 De externa stationerna ur ett socialt hållbarhetsperspektiv  
Till flera av de samhällsnyttor som Sverigeförhandlingen presenterat kan paralleller dras till den 

sociala hållbarheten. Bostadsnyttan är en av dem. Att människor har någonstans att bo ses många 

gånger som en mänsklig rättighet i välfärdssamhällen och i svenska Regeringsformen understryks 

detta av det inledande kapitlet, som bland annat beskriver att ”det allmänna [ska] trygga rätten till 

arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar 

för hälsa” (SFS 1974:152, 1 kap 2 §). Här kan vi även dra paralleller till både arbetsmarknadsnyttan 

och näringslivsnyttan, som innebär att Sverigeförhandlingen ska bidra med ökade arbetstillfällen 

genom ökade pendlingsmöjligheter och att de ökade pendlingsmöjligheterna leder till ökad 

kompetensförsörjning. Kring de sociala nyttor som Sverigeförhandlingen ska bidra till finns alltså inte 

någon entydig slutsats om vad de ska innebära, men det uppges i Sverigeförhandlingens slutrapport 

(2017) att det från början var tänkt att de skulle grunda sig i det ökade antalet arbetstillfällen, det 

breddade näringslivet med mera.  

Enligt Sverigeförhandlingens slutrapport (2017) har de avtal som slutits med kommuner och 

regioner/landsting resulterat i att 100 220 nya bostäder kommer att byggas längs den nya 

höghastighetsjärnvägen. Slutsumman av antalet bostäder som höghastighetsjärnvägen beräknas föra 

med sig landar dock på 285 400 nya bostäder. Detta tack vare att infrastruktur även kan byggas ut på 

lokal nivå och vi kan anta att orter som ligger på ett pendlingsbart avstånd till någon av 

höghastighetsjärnvägens stationsorter också kommer dra nytta av den nya järnvägen. Med andra ord 

kommer bostadsnyttans mål – att Sverigeförhandlingen ska bidra med 100 000 nya bostäder – att 

uppnås.  

Något som är värt att nämna i det här sammanhanget – just utifrån det sociala 

hållbarhetsperspektivet, även om det inte berör externa stationer som är uppsatsens tema – är att 

dessa bostäder alltså kommer att byggas längs med höghastighetsjärnvägen och i de orter som 

järnvägen berör. Den nya höghastighetsjärnvägen ska gå mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-

Malmö. Det innebär med andra ord att dessa bostäder kommer att byggas i Sverige söder om 

Stockholm. Sverige norr om Stockholm har nödvändigtvis inte lika mycket att hämta. Sverige norr om 

Stockholm kan naturligtvis komma att dra nytta av den nya höghastighetsjärnvägen genom att 

snabbare kunna ta sig söderut i landet, när de väl mellanlandat i Stockholm. Men det bör ses mer 

som en eventuell effekt av de faktiska satsningar som Sverigeförhandlingen gör, och dessa faktiska 

satsningar sker inte i Sverige norr om Stockholm. Sverigeförhandlingen är förstås inte det enda 

infrastrukturprojektet som genomförs i Sverige och inte heller det sista. Men det speglar en skillnad 

mellan utvecklingen i Sverige söder om Stockholm och Sverige norr om Stockholm. Eventuellt kan 

Sverigeförhandlingen också förstärka den här skillnaden, men kanske kan Sverigeförhandlingen 

istället bli en förebild för vidare utveckling där även Sverige norr om Stockholm får ta del av dessa 

satsningar.  

Det ovan skrivna om de skillnader i utvecklingen i Sverige norr om Stockholm och Sverige söder om 

Stockholm kan låta som en anklagelse. Men ser vi det ur projektledarnas och statens perspektiv är 

det inte så konstigt att det är Sverige söder om Stockholm som får ta del av den här typen av 

utveckling. I den delen av Sverige finns redan utveckling, det är där de flesta människor bor och är 

verksamma och det tycks vara där de flesta vill bo och vara verksamma. Med andra ord är det här 

som det stora kundunderlaget finns för den nya höghastighetsjärnvägen. Men för att åter ta parti för 
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Sverige norr om Stockholm så måste den här cirkeln någon gång brytas, om man vill att även Sverige 

norr om Stockholm ska utvecklas. Det gäller, så klart, såväl bostäder som arbetsmarknad och 

näringsliv. Norra Sverige har dock redan en höghastighetsjärnväg idag. Botniabanan, som löper 

mellan Umeå och Nyland, är 19 mil lång och kostade 16,8 miljarder kronor att anlägga (Trafikverket 

2015). Kostnaden för Sverigeförhandlingens nya höghastighetsjärnväg beräknas däremot uppgå till 

cirka 230 miljarder kronor (Sverigeförhandlingen u.å.b). De finansiella skillnaderna kan också ses som 

en faktor som redogör för skillnaden i utveckling mellan Sverige norr om Stockholm och Sverige 

söder om Stockholm – även om Botniabanan i sig visar att utvecklingen av infrastruktur i norra 

Sverige inte står helt stilla. Botniabanan har dock inte vidare studerats inom ramen för den här 

uppsatsen.  

För att förstå vilka sociala effekter järnvägsstationer, centrala som externa, kan ha både på det egna 

stationsområdet och sin respektive ort och dess centrum, behöver vi förstå vilken/vilka funktion/er 

som stationen fyller. Tidigare har järnvägsstationen varit en plats att påbörja, avsluta eller fortsätta 

en resa, men idag finns på många stationer även ett utbud av service och tjänster.  

Bakersons (2010) moderna kommunikationsnod (se avsnitt 4.2) kräver ett antal funktioner och en 

god tillgång till service och tjänster. Hans fokus ligger förvisso på centrala stationer i större städer, 

men funderingar uppstår ändå av det han skriver. Kan Sverigeförhandlingens externa stationer uppnå 

dessa krav som Bakerson ställer, eller kommer dessa externa stationer enligt hans definition bli 

”omoderna” just för att de är externa? Vad händer i så fall med intresset och efterfrågan för att 

använda dessa externa stationer? Banverket (2009) konstaterar dessutom att externa stationer 

generar färre resande, framför allt lokala och regionala sådana. Färre antal resande innebär också ett 

minskat underlag för etablering av olika typer av verksamheter och service.  

I uppsatsen har presenterats en uppfattning om att höghastighetsstationer kan bli magneter för 

utveckling i stationens område, oavsett om de är centrala eller externa. Här har dock understrukits 

att en station som anläggs ”mitt ute i ingenstans” inte på egen hand kan förväntas skapa utveckling i 

området. Det krävs med andra ord ytterligare satsningar inom stationernas områden. Kanske kan 

Sverigeförhandlingen uppnå den här typen av utvecklingen tack vare de olika samhällsnyttor som 

arbetet med höghastighetsjärnvägen grundar sig på. De avtal som slutits med berörda kommuner 

och regioner/landsting innefattar att ett antal bostäder ska byggas i samband med och i anslutning 

till höghastighetsjärnvägen. Dessutom bedöms höghastighetsjärnvägen föra med sig nyttor för både 

arbetsmarknad och näringsliv. Om bostäder och verksamheter etableras i stationsnära lägen, även 

för de externa stationerna, kan utvecklingen i stationernas områden bli god. För att kunna satsa på 

den här typen av utveckling krävs dock att finns någon typ av underlag och/eller efterfrågan, vilket 

kan bli problematiskt för de mindre stationsorter som höghastighetsjärnvägen passerar. 

Exemplet Hyllie i Malmö är ett mycket ljust exempel på hur en extern station kan vara startskottet för 

att utveckla en helt ny del av staden. Hyllie står också ut från de andra svenska exemplen som 

angivits då denna station inte ersatte den befintliga centrala stationen, utan byggdes som ett 

komplement. Malmös centralstation står kvar och underlaget av resenärer är fortsatt stort. Vi måste 

också ta hänsyn till att Malmö är en av Sveriges tre största städer, vilket är en stor anledning till att 

denna utveckling kunde ske.  

Landskrona utgör ett exempel på de negativa följder som en orts centrum kan uppleva av ett externt 

stationsläge. Det vi dock måste ta hänsyn till är att de effekter som uppstått i Landskrona 

förmodligen främst beror på att den tidigare centrala stationen lades ner. Hade Landskrona från 

början inte haft en central tågstation när den externa byggdes hade så klart bilden av centrum sett 

annorlunda ut. Men sedan den centrala stationen lades ner beskrivs den äldre stationsbyggnaden stå 
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och förfalla, stationsområdet beskrivs ha en mycket ödslig känsla och den gamla järnvägen som ännu 

löper genom staden beskrivs som en mycket påtaglig barriär.  

Att människor har rätt att känna trygghet i sin vardag går också parallellt med den sociala 

hållbarheten. Begreppet trygghet kan användas på många sätt. Bland annat kan det handla om att 

känna sig trygg i offentliga miljöer, vilket är den typ av trygghet som åsyftas i denna uppsats. Det är 

därför det också blir så angeläget att ta upp frågan om hur det egna stationsområdet kan påverkas av 

att placeras i ett externt/perifert läge. Det finns sätt att utforma stationer och stationsområden för 

att öka den upplevda tryggheten. Att utforma stationen så att resenärer får en överblick över 

stationen och dess trappor, hissar och entréer gynnar både tryggheten och tillgängligheten. Den 

upplevda tryggheten gynnas dessutom av attraktiva och tilltalande miljöer, funktionell och bra 

belysning samt god planering av den omgivande vegetationen.  

Falkenbergs station och Söderhamns resecentrum är båda exempel på när externa stationer upplevs 

som otrygga. Vid Falkenbergs station utsätts bilar på stationens parkering för både vandalisering och 

inbrott. Efter vad som verkar som återupprepad kritik har kommunen nu gått ut med att man ska 

ansöka om tillstånd att få sätta upp övervakningskameror. Annat trygghetsarbete ska ske parallellt 

och man vill bland annat sätta upp bättre belysning och bygga ett cykelgarage i anslutning till 

stationen. Cykelgaraget kan antas ska underlätta för resenärer att resa med cykel istället för bil till 

och från stationen och dessutom öka säkerheten för de cyklar som parkeras vid stationen.  

Stationsbyggnaden på Söderhamns resecentrum beskrivs som otrygg, ekande tom och alldeles för 

stor. Åsikter finns om att den nuvarande, onödigt stora stationsbyggnaden borde rivas för att istället 

bygga en mindre, men tryggare, stationsbyggnad. Söderhamns stationsbyggnad är eventuellt ett 

exempel på när man genomfört en satsning som inte varit proportionerlig till ortens storlek. Kanske 

blev inte underlaget av antal resenärer så stort som man från början hade bedömt eller räknat med, 

varför det inte heller finns underlag att bedriva verksamheter i byggnaden. När lokalerna då står kvar 

tomma upplevs inte stationen som en trygg plats och till slut finns inte heller varken kommunens 

turistbyrå eller kollektivtrafikbolagets shop kvar. 

Banverket (2009) skriver om att valet av stationslokalisering bland annat bör baseras på att resenärer 

lätt ska kunna byta mellan olika transportslag. Med tät och besöksintensiv bebyggelse kring stationen 

kan reseunderlaget öka och enligt stationsnärhetsprincipen är det lämpligt att stationens omgivning 

består av blandade funktioner som affärer, arbetsplatser, restauranger och andra verksamheter. De 

uppger också att stationsnära kontor gynnar tågresandet mer än stationsnära boende, men att det 

ändå anses vara lämpligt att blanda verksamheter och bostäder i stationens närområde för att skapa 

ett levande stadsrum där människor är i rörelse under många av dygnets timmar. Inom 

Sverigeförhandlingen och de avtal man slutit ligger fokus på att bostäder ska byggas i samband med 

att höghastighetsjärnvägen och höghastighetsstationerna byggs och vi kan anta att många av dessa 

kommer att byggas i stationsnära lägen. Det framgår dock inte om det i avtalen ställs krav på att 

kontor eller andra verksamheter ska finnas i de stationsnära områdena längs höghastighetsbanan. 

Det som framgår i Sverigeförhandlingens slutrapport (2017) är att man räknar med att 

höghastighetsjärnvägen i sig, med förbättrade restider, ökad tillgänglighet med mera, kommer att 

generera en bredare arbetsmarknad och de förbättrade pendlingsmöjligheterna kan leda till att fler 

verksamheter kan och intresserar sig för att etablera sig i de pendlingsbara orterna. Men att lämna 

utrymme för verksamheter i de stationsnära lägena tycks mest framhållas som en rekommendation. 

Banverket (2009) skriver också om vikten att skapa ett attraktivt stationsområde, som gynnas av ett 

välutbyggt gång- och cykelnät inom stationens närområde med passager över eller under järnvägen.  

Dessa anses kunna minska järnvägens och stationsmiljöns barriäreffekter. Lynchs (1960) beskrivning 
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av barriärer är att de upplevs som tydliga avgränsningar, vare sig de är naturliga eller 

människoskapade, fysiska eller mentala. Upplevelsen av en avgränsning kan finnas kvar på en plats 

även efter att en barriär tagits bort eller gjorts om. Barriärer är något som upplevs som otillgängligt – 

alltså det motsatta till den tillgänglighet som man vill uppnå med järnväg och stationer. Lynch skriver 

också om noder, vilka utgörs av strategiska lokaliseringar i trafiksystemet, så som korsningar, 

rondeller, trafikljus och gatuhörn. Inom den här typen av infrastruktursatsningar som 

Sverigeförhandlingen är, kan vi anta att man vill att de nya höghastighetsstationerna ska upplevas 

som noder och inte som barriärer. Men det kräver att stationerna och stationsområdena utformas på 

ett sätt som minskar den typen av barriäreffekter de annars kan medföra. Likväl kan det handla om 

var det nya spåret dras och var de nya stationerna byggs. Det är viktigt både för de orter där spåren 

och stationerna ska anpassas till befintlig byggd miljö och i de orter där stationerna placeras i 

externa/perifera lägen. Eftersom det genom den för uppsatsen insamlade information om externa 

stationer går att dra slutsatsen att externa stationer ofta upplevs som ödsliga och otrygga, då de 

flesta saknar annan form av verksamhet i stationsområdet, är utformningen kanske extra viktig för 

dessa stationer, liksom var stationerna byggs och hur de passas in i sin omgivning.  

För Värnamos station diskuteras i nuläget ett centralt och ett externt stationsalternativ i den 

åtgärdsvalsstudie med underlagsrapport för Värnamo station som Trafikverket tagit fram. Men om 

man, utifrån Sverigeförhandlingens slutrapport, antar att Värnamos station kommer att anläggas i 

det externa läget kan man också anta att det kan komma att krävas andra verksamheter i det 

stationsnära området för att stationen inte ska kännas ödslig och otrygg. Eftersom anledningen till 

att Värnamo får en höghastighetsstation beror på att stationen skulle bli ett strategiskt läge för byten 

mellan de olika banorna – vilket även kan anses stärka motiveringen till att förlägga denna station 

utanför ortens centrum – kan även Värnamos station (liksom Tranås externa och perifera 

stationsalternativ) främst komma att bli en bytespunkt. Det gör att vi kan anta att ett relativt stort 

antal resenärer kan komma att genomföra byten mellan olika tåg och banor på denna station, vilket 

skulle kunna medföra ett kundunderlag för annan kommersiell verksamhet på stationens område. 

Om Värnamos station främst kommer att inhysa resenärer som byter mellan de olika 

järnvägsbanorna, kan även utformningen av stationens pendelparkering bli extra viktig för de som 

ändå pendlar till och från stationen med bil, för att stationsparkeringen inte ska utstå samma öde 

som parkeringen vid Falkenbergs station. Att till exempel placera och utforma parkeringen så att man 

från stationen och stationsbyggnaden ges översikt över denna, skulle kunna vara ett sätt att lösa 

parkeringens övervakning.  

För Tranås station diskuteras ett centralt, ett externt och ett perifert stationsalternativ i den 

åtgärdsvalsstudie med underlagsrapport för Tranås station som Trafikverket tagit fram. Om vi utgår 

från att Tranås station inte kommer att placeras i det centrala läget, baserat på information i 

Sverigeförhandlingens slutrapport, återstår alltså det externa och det perifera läget vilka båda två 

uppges främst komma att fungera som bytespunkter. Skulle Tranås station placeras i det perifera 

läget (stationsläget i ortens utkant) bedöms att ortens befintliga centrala station på sikt kan komma 

att avvecklas. Då finns risken att Tranås centrala delar upplever samma omvandling som Landskronas 

centrum. Det gamla stationsområdet i Landskrona är idag ödsligt och det äldre spåret som löper 

genom Landskrona upplevs som en påtaglig barriär. Det centrala stationsalternativet som finns för 

Tranås beräknas kräva en flytt av Södra stambanan. Hur omfattande denna flytt skulle vara har inte 

tagits reda på inom denna uppsats, men på grund av flytten skulle eventuellt även det centrala 

stationsalternativet kunna medföra en liknande effekt över den äldre spårdragningen som idag 

upplevs i Landskrona. Skulle Tranås station placeras i det externa läget (stationsläget utanför orten) 

skulle stationen med stor sannolikhet bli till just en bytespunkt, då avståndet till centrala Tranås 

bedöms för stort för att det stationsnära området ska ses som attraktivt för bostäder och 
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verksamheter, trots att tillgängligheten till exploateringsbar mark är god. Det externa läget bedöms 

dessutom innebära låg tillgänglighet för de som bor och är verksamma i Tranås, och framför allt för 

cykel- och gångtrafikanter, varför vi kan anta att behovet av bilparkeringsplatser kan bli stort. Då 

gäller för Tranås station detsamma som beskrivits för Värnamos station: att åtgärder vidtas för att 

parkeringen vid stationen ska upplevas som trygg. Här finns eventuellt även en risk för att stationen 

blir till en sådan ”parkeringsöken” som Hylén och Jonsson (2012) beskriver (se avsnitt 4.5.1). 

Naturligtvis kan det även gå mycket bra för höghastighetsstationerna i både Tranås och Värnamo, 

oavsett om de i slutändan blir externa eller centrala. Tranås perifera stationsalternativ bedöms kunna 

integrera stationen med ortens centrum och bidra till att öka ortens övergripande attraktivitet tack 

vare det relativt korta avståndet mellan stationsområdet och ortens centrum, vilket också för med sig 

en god tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. Skulle höghastighetsstationen dock leda till en 

god lokal utveckling i det perifera läget skulle en utveckling likt den i Hyllie i Malmö kunna uppnås, 

där en ny levande stadsdel utvecklades. Likaså kan Värnamos station komma att få och leda till goda 

resultat och en god utveckling i området och i orten. Att det däremot finns en uppfattning av att 

externa stationer lätt blir till problemmiljöer, så som presenterades i en ledare i Hallands Nyheter 

(Haldesten 2017), och om denna uppfattning har en bred spridning bland människor runt om i 

Sverige, skulle det kunna innebära att Sverigeförhandlingens externa stationer blir till just 

problemmiljöer, för att de från början ses som sådana. Men exakt hur det kommer att gå för dessa, 

och Sverigeförhandlingens övriga, stationsorter kan bara framtiden berätta. Det är också viktigt att 

poängtera att de externa stationer som fått agera exempel i denna uppsats inte är Sveriges enda 

externa stationer och att det finns fler sätt på vilka Sverigeförhandlingens externa stationer kan ge 

och få olika sociala effekter.  

6.2 De externa stationerna ur ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsperspektiv 
Det huvudsakliga temat för den här uppsatsen är det sociala hållbarhetsperspektivet, men när det 

handlar om den här typen av infrastruktursatsning är det svårt att undgå det miljömässiga 

perspektivet. Det ekonomiska perspektivet finns naturligtvis också, inte minst på grund av den 

summa pengar det handlar om i projektet. Därför kommer nu kort redogöras för dessa två 

hållbarhetsaspekter relaterat till den information som tagits del av under uppsatsarbetet.  

Miljömässig hållbarhet 

Idag ses resor via järnväg och tåg som ett av de mest miljövänliga alternativen att transportera sig på. 

Att den här synen på tåg och järnväg även finns i andra länder speglas av motiveringen till varför 

Frankrike och Spanien valde att anlägga sina höghastighetsbanor: för att konkurrera med 

inrikesflyget i respektive land. När Hylén och Jonsson (2012) redogör för de franska och spanska 

höghastighetsstationerna beskriver de också vikten av att de miljöfördelar som 

höghastighetsjärnvägen för med sig inte får låtas ätas upp av ökad bilanvändning till och från externa 

höghastighetsstationer. Det här bör också bli en viktig fråga för Sverige när den nya 

höghastighetsjärnvägens externa stationer byggs.  

Av de samhällsnyttor som Sverigeförhandlingen och höghastighetsjärnvägen bidrar till så är kanske 

miljönyttorna de som tydligast bidrar till den miljömässiga hållbarheten. Miljönyttorna baseras på att 

höghastighetsjärnvägen för med sig nyttor på dels nationell nivå då långväga transporter med flyg, bil 

och lastbil kan ersättas med tågtransporter, dels på lokal nivå då järnvägssatsningarna stödjer lokala 

och regionala kollektivtrafiksystem. Även inom definitionen för näringsnyttorna går att finna 

kopplingar till den miljömässiga hållbarheten, då man här har beskrivit att järnvägsbaserade 

godstransporter beräknas påverkas positivt tack vare avlastning på det befintliga järnvägsnätet. 
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Ett annat sätt på vilket Sverigeförhandlingens arbete, utifrån det som presenterats i den här 

uppsatsen, kan ses bidra till den miljömässiga hållbarheten är att satsningen på 

höghastighetsjärnvägen beräknas föra med sig utbyggnad av kollektivtrafik, som också är en 

förutsättning för det planerade bostadsbyggandet. I slutrapporten skriver man också att de 

planerade bostäderna beräknas ge möjligheter att skapa täta och hållbara stadsmiljöer. Dessutom 

beräknas utbyggnaden av cykelinfrastruktur i de berörda länen ge bland annat 13,8 mil ny cykelbana 

och cirka 10 000 nya cykelparkeringsplatser. Att förbättra både den lokala kollektivtrafiken till och 

tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter att nå höghastighetsstationerna spär på de 

miljömässiga hållbarhetseffekterna ytterligare. 

Något som kan vara värt att ta i beaktning vad gäller den nya höghastighetsjärnvägen och dess 

tillhörande stationer är vad som presenterats gällande Landskronas, nu nedlagda, centrala 

tågstation. Det centrala stationsområdet används nu inte längre och det beskrivs som ”stadens 

baksida”. Landskrona kommun har visat sig vara positiva till att förändra det gamla stationsområdet, 

men man förmodar att marken där är förorenad varför en förändring kan ta många år. För 

höghastighetsjärnvägen skulle liknande fall kunna uppstå om det i någon av stationsorterna blir 

aktuellt att flytta en station. Hur den tidigare stationen med sitt stationsområde tas omhand är en 

fråga som kan komma att behövas utredas redan innan flytten sker, för att undvika att hamna i 

samma sits som Landskrona.  

En annan faktor som kan anses tillhöra den miljömässiga aspekten är de bullernivåer som måste tas 

hänsyn till vid byggnationen av höghastighetsjärnvägen. I uppsatsen har detta ämne inte tagits upp i 

någon bred bemärkelse och i Sverigeförhandlingens slutrapport (2017) ges uppfattningen att man är 

mycket medveten om dessa nivåer och att åtgärder för detta kommer att vidtas. 

Ekonomisk hållbarhet 

Vad gäller den ekonomiska hållbarheten kan insändaren i HelaHälsingland (Montgomery 2010), 

gällande Ostkustbanans nya dragning, efter vilken Söderhamns nya resecentrum ligger, bli ett 

varnande exempel. Insändaren berättar om hur den nya Ostkustbanan uteslutit en annan, relativt ny 

spårdragning längs den gamla banan och kritiserar att den inte ens ansetts fungera som ett 

alternativt dubbelspår när dessa senare kommit på tal. Hur skattebetalare upplever att skattepengar 

används har stor betydelse för hur befolkningen uppfattar den här typen av infrastruktursatsningars 

legitimitet. Om skattebetalarna upplever att skattepengarna slösas bort kan deras förtroende, både 

för projekt i sig, offentliga verksamheter och staten, skadas.  

Vidare kan diskuteras huruvida höghastighetsjärnvägen kommer att ge valuta för de pengar som 

satsas i projektet och vad en resa på den nya höghastighetsjärnvägen kan komma att kosta enskilda 

resenärer till skillnad från de befintliga järnvägsbanorna. Detta är dock inte något som tas upp i den 

här uppsatsen.  

7. Slutsatser 
Uppsatsens syfte och frågeställningar formades utifrån en diskussion som fördes på ett av Region 

Skånes seminarier om Sverigeförhandlingen (Seminarieserie Sverigeförhandlingen 2017). 

Diskussionen gällde den nya höghastighetsjärnvägens stationer och en oro kring vilka följder en 

extern station kunde tänkas få för den ort den placeras i. Oron rörde dels frågor kring om resenärer 

skulle välja att ta sig till och nyttja den externa stationen, dels frågor kring vad som kunde tänkas 

hända med ortens centrum och hur, till exempel, centrumhandeln kunde påverkas. 

Social hållbarhet har varit det huvudsakliga temat för uppsatsen, men eftersom både miljömässig och 

ekonomisk hållbarhet är av stor betydelse för den typen av stor infrastruktursatsning som 
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Sverigeförhandlingen är har även dessa kort redogjorts för i uppsatsens analys. Dessa behandlas dock 

inte vidare i slutsatserna nedan, utan detta avsnitt syftar till att besvara uppsatsens frågeställningar 

vilka samtliga har den sociala hållbarheten som utgångspunkt. 

Vilken betydelse har stationer för städers och tätorters centrum? 

Tågstationer och vilken roll de har för sina orter har förändrats över tid. Från att ha varit platser som 

besöks med fokus på resor – vilket medförde ett antal behov som till exempel väderskydd – har 

många järnvägsstationer, åtminstone centrala sådana i större städer, nu utvecklats till vad som kan 

kallas för ”moderna kommunikationsnoder”. En kommunikationsnod erbjuder ett stort urval av 

service och möjligheter till andra aktiviteter och lockar till sig både resenärer och icke-resenärer. Att 

dessa kommunikationsnoder främst återfinns i större städer hänger med största sannolikhet ihop 

med att större städer oftast har ett tillräckligt brett kundunderlag (i början i form av resenärer) för 

att en station ska ha möjligheten att utvecklas till en kommunikationsnod. Stationer i mindre städer 

samt externa stationer genererar nödvändigtvis inte tillräckligt många resenärer för att en sådan 

kommunikationsnod ska kunna utvecklas.  

Den typ av station som en kommunikationsnod är kan antas ha goda eller mycket goda effekter på 

sin ort, oavsett om den skulle vara centralt eller externt belägen. Järnvägsstationer i sig möjliggör 

olika typer av resor och kan därför attrahera olika typer av resenärer till sin ort (arbetspendling har 

visats tydligast i denna uppsats, men även turistresor kan vara eller komma att bli aktuellt), vilket 

därför genererar besökare av olika slag. Skulle stationen som dessa resenärer möts av dessutom vara 

en sådan kommunikationsnod som beskrivits ovan, kan effekterna antas bli än starkare tack vare det 

(förhoppningsvis) goda intrycket resenärerna får av stationen som en entré till staden. En station 

med mycket liv och rörelse gynnar dessutom den upplevda tryggheten, vilket kan anses leda till en 

ökad social hållbarhet både i stationens område, dess närområde och eventuellt (åtminstone för 

centrala stationer) i en orts centrum. 

Stationer kan också ge mer negativa effekter på sina orter. I uppsatsen har Landskrona fått fungera 

som exempel för detta. När Landskronas nya, externa station byggdes lades den äldre, centrala 

stationen ned. Nedläggningen lämnade efter sig ett ödsligt och otryggt stationsområde i centrum och 

den äldre spårdragningen efterlämnade påtagliga barriäreffekter i staden. Spårets barriäreffekter kan 

eventuellt ha funnits i staden redan innan den centrala stationen lades ned, men nu när spåret 

knappt längre används, tillsammans med den upplevda otryggheten kring stationsområdet, kan 

barriäreffekten ha ökat. 

Vilka effekter har befintliga externa stationer på det egna stationsområdet och på sin respektive 

ort och dess centrum? 

Utifrån de exempel av befintliga externa stationer som använts i uppsatsen kan förstås hur den här 

typen av station och dess externa läge kan ha olika effekter. Ur de olika exemplen som presenterats i 

uppsatsens kan utläsas dels hur externa stationer kan påverka det egna stationsområdet, dels hur en 

orts centrum kan påverkas av en extern station.  

Falkenbergs station och Söderhamns resecentrum visar negativa effekter på sina egna 

stationsområden och de båda stationerna upplevs som otrygga. Vid Falkenbergs station grundar sig 

otryggheten i att bilar vid stationens parkering utsätts för inbrott och vandalism, vilket anses bero på 

en bristande naturlig övervakning (övervakning som uppstår när tillräckligt många människor rör sig 

på platsen) i området. Otryggheten vid Söderhamns resecentrum beror istället på att 

stationsbyggnaden anses vara alldeles för stor och det har i uppsatsens analys diskuterats om detta 

kan bero på att man från början räknat med att resecentrumet skulle generera ett större antal 

verksamheter till stationsområdet än vad det senare faktiskt gjorde.  
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Landskronas station har i uppsatsen använts som exempel på effekter som kan uppstå när en central 

tågstation läggs ned och ersätts av en extern station. Det är dock viktigt att här poängtera att de 

negativa effekter som uppstått i Landskrona främst beror på att det centrala stationsområdet inte 

gjorts vid efter nedläggningen, och egentligen inte beror på att den nya stationen placerades utanför 

staden. Likväl är dessa effekter värda att ha i åtanke. Sedan den centrala stationen i Landskrona lades 

ner beskrivs stationsbyggnaden stå och förfalla och det omgivande området beskrivs som ödsligt och 

otryggt. Den centrala spårdragningen uppges ha en påtaglig barriäreffekt, vilket i sig kan påverka 

upplevelsen av staden och dess centrum. Den centrala spårdragningen beskrivs skilja Landskronas 

centrala delar från ett verksamhetsområde och vi skulle här kunna spekulera i eventuella effekter 

detta kan ha. Till exempel skulle eventuella vägnät som löper mellan verksamhetsområdet och 

stadens centrum – framför allt om det skulle röra sig om gång- och cykelbanor – kunna upplevas som 

ödsliga och otrygga om de, på grund av spårets barriäreffekt, inte används till sin fulla kapacitet.  

Hyllies station i Malmö har i uppsatsen använts som exempel på när en station blivit startskottet till 

en helt ny stadsdel. Här är dock viktigt att poängtera att Hyllie station – tillsammans med station 

Triangeln, som båda byggdes i samband med att Citytunneln under Malmö anlades – fungerar som 

en kompletterande station till Malmö centralstation och inte som en ersättning. Det är i 

sammanhanget även viktigt att lyfta att Malmö är Sveriges tredje största stad, varför det också kan 

antas att underlag, både av kunder/resenärer och av finansiella slag, fanns för att Hyllie skulle kunna 

genomgå utvecklingen från åkermark till en ny stadsdel. Att Hyllie nu dessutom är den sista 

tågstationen innan Öresundsbron gör läget attraktivt för pendlande till och från Köpenhamn, vilket 

också spelar stor roll för både Malmö som stad och för Hyllies utveckling.  

Vilka effekter kan den nya höghastighetsjärnvägens externa stationer komma att få på de externa 

stationsområdena samt på respektive ort och dess centrum? 

Exakt hur det kommer att gå för den nya höghastighetsjärnvägens externa stationer går inte att 

förutspå. Svaret på den frågan ligger i framtiden. Men utifrån den teoretiska bakgrund och de 

exempel på befintliga externa stationer i Sverige som presenterats i denna uppsats, kan uppsatsen 

bidra med ett antal sociala effekter som kan komma att uppstå på grund av de externa 

höghastighetsstationernas lägen. 

Det har i uppsatsen beskrivits en uppfattning om att höghastighetsstationer, oavsett om de är 

centrala eller externa, i sig kan bli magneter för stationsnära utveckling. I sammanhanget har dock 

understrukits att en station som anläggs ”mitt ute i ingenstans” inte på egen hand kan förväntas 

skapa lokal utveckling. Det kan med andra ord krävas ytterligare satsningar inom sådana stationers 

områden för att dessa ska ha möjlighet att utvecklas.  

För att en station ska kunna uppnå liknande status som de ”moderna kommunikationsnoder” som 

beskrivits i uppsatsen, krävs en god tillgång till olika typer av service och tjänster inom 

stationsområdet. För att kunna erbjuda detta krävs också att det finns ett tillräckligt stort 

kundunderlag i stationens område, först och främst i form av resenärer men senare även i form av 

icke-resenärer som besöker stationen i annat syfte än att resa. Här kan frågan ställas huruvida en 

extern station längs höghastighetsbanan kan uppnå dessa krav eller om de, på grund av sitt externa 

läge, är dömda att bli ”omoderna” enligt denna definition.   

Det har i uppsatsen även konstaterats att stationsnära kontor gynnar tågresandet mer än 

stationsnära bostäder, men att en blandning av verksamheter och bostäder anses lämpligt för att 

skapa ett levande stadsrum i stationernas områden. Av de samhällsnyttor som Sverigeförhandlingens 

arbete grundar sig på och som höghastighetsjärnvägen ska bidra till, kan bostadsnyttan anses vara 

den mest konkreta, inte minst på grund av att de avtal som tecknats understryker att målet om att 
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100 000 nya bostäder ska byggas i samband med anläggandet av höghastighetsjärnvägen kommer att 

uppnås. Var dessa bostäder kommer att byggas i förhållande till höghastighetsstationerna uppges 

inte, men om vi utgår från att ett relativt stort antal kommer att byggas i stationsnära lägen kan det 

vara av betydande vikt att även satsa på stationsnära verksamheter. Arbetsmarknadsnyttan och 

näringslivsnyttan grundar sig båda på att höghastighetsjärnvägen kommer att bidra till ökade 

arbetstillfällen och ett bredare rekryteringsområde genom de ökade möjligheterna till 

arbetspendling, samt en bredare kundmarknad och ökad kompetensförsörjning för etablerade 

företag i stationsorterna. Dessa faktorer bör både locka och underlätta för verksamheter att etablera 

sig i höghastighetsstationernas områden, men för vissa orter kan ytterligare satsningar i 

stationsområdet komma att behövas för att uppnå dessa effekter. 

En annan faktor som kan utläsas genom uppsatsen är att service och andra tjänster inom en stations 

område kan gynna den upplevda tryggheten, tack vare att fler människor rör sig i området. Stationer 

som i sig inte genererar ett stort antal besökare uppnår kanske inte ett tillräckligt stort kundunderlag 

för att verksamheter ska kunna etablera sig i området. Det har dessutom konstaterats i uppsatsen att 

externa stationer genererar färre resande, framför allt gällande lokala och regionala resor. En mindre 

ort som dessutom har en extern station kan med andra ord inte vänta sig att andra verksamheter ska 

etablera sig i stationsområdet – åtminstone inte på egen hand, utan att andra satsningar genomförs i 

stationens område. Om majoriteten av tågresenärer till och från orten är arbetspendlare kan dessa 

komma att missgynnas av den externa stationens läge och stationen därmed komma att tappa i antal 

resenärer som besöker stationsområdet.  

I uppsatsen har uppgetts tre orter som förmodas få externa stationer längs höghastighetsjärnvägen. 

För två av dessa orter har redogjorts för diskussioner som förts kring olika alternativ av 

stationslokaliseringar. För en av dessa – Tranås – uppges ett av de diskuterade externa 

stationsalternativen kunna leda till att den befintliga centrala stationen på sikt kan komma att 

avvecklas, under förutsättning att stationsläget leder till lokal utveckling i stationens närområde. 

Skulle detta ske kan lärdom dras av Landskronas tidigare centrala station. Att från början ha en tanke 

kring vad man vill göra med det centrala stationsläget och vilka åtgärder som bör genomföras, både 

vid den centrala stationen och den centrala spårdragningen (om denna inte längre kommer att 

brukas), kan komma att bli av betydande vikt för att undvika effekter så som att det gamla 

stationsområdet upplevs som ödsligt och otryggt eller att den gamla spårdragningen upplevs som en 

påtaglig barriär. 

Utifrån uppsatsens exempel om Falkenbergs station och Söderhamns resecentrum, som båda idag 

upplevs som otrygga, tillsammans med annan teoretisk information i uppsatsen, kan utläsas att en 

stations utformning är mycket viktig för att en station ska upplevas som trygg – kanske inte minst i 

externa lägen, där genomströmningen av människor inte alltid är lika stor som i centrala lägen. I 

uppsatsens analys har getts ett exempel på utformning där man skulle kunna anlägga stationens 

parkering så att besökare i stationsbyggnaden naturligt har översikt över parkeringen för att denna 

inte ska upplevas som otrygg samt för att öka den naturliga övervakningen av parkeringen. Att även 

utforma stationer och stationsområden så att resenärer får en överblick över stationen och dess 

entré/er och eventuella hissar och trappor, har i uppsatsen konstaterats gynna både den upplevda 

tryggheten och tillgängligheten. Den upplevda tryggheten kan dessutom gynnas av attraktiva och 

tilltalande miljöer, funktionell och bra belysning samt att den omgivande vegetationen planeras väl 

för att denna inte ska få motsatt effekt och upplevas som hotfull. 

Att en mindre stationsort längs höghastighetsbanan med ett externt stationsläge ska eftersträva eller 

ha som vision att uppnå liknande effekter och utveckling som Hyllie i Malmö, kan bli svårt av ett antal 

olika anledningar. Malmös storlek och Hyllies geografiska läge, med närheten till Danmark, kan anses 
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ha spelat stor roll för områdets utveckling. För mindre orter som inte har ett lika stort underlag för 

den här typen av utveckling kan en liknande utveckling bli svår att nå. Det har dessutom konstaterats 

att externa stationer inte genererar lika många (lokala och regionala) resande, vilket också kan leda 

till ett bristande underlag för att uppnå liknande utveckling och effekter som Hyllie. 

 

  



 
 

Litteratur- och källförteckning 
Bakerson, Aram (2010). Från järnvägsstation till kommunikationsnod. En studie av 

verksamhetsfunktioner, rumsliga komponenter och anpassning till nutida resandebehov i 

järnvägsstationer från sju länder.  

Göteborg: Chalmers tekniska högskola.  

Banverket (2009). Järnvägen i samhällsplaneringen. Underlag för tillämpning av miljöbalken och 

plan- och bygglagen. 

Borlänge: Banverket. 

Blewitt, John (2015). Understanding Sustainable Development.  

London: Routledge. 

Borg, Samuel (2010). Ny bok om Hallsbergs framväxt. 

Nerikes Allehanda. 10 oktober. 

Tillgänglig: https://www.na.se/orebro-lan/hallsberg/ny-bok-om-hallsbergs-framvaxt (2018-05-08).  

Brottsförebyggande rådet (2004). Säkrare parkeringsplatser! Handbok med checklista som hjälper 

dig att förebygga bilbrott. 

Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

Tillgänglig: 

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800013985/1371914728442/2004_sakrare_p

arkeringsplatser.pdf (2018-05-08).  

Cooper, Eva (2012). Riv Resecentrum! 

HelaHälsingland. 3 oktober. 

Tillgänglig: https://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/riv-resecentrum (2018-05-10).  

Dagens Nyheter (2010). Tåg genom Citytunneln. 12 december. 

Tillgänglig: https://www.dn.se/nyheter/sverige/tag-genom-citytunneln/ (2018-04-30).  

Falkenbergs kommun (2018a). Falkenbergs kommun vill sätta upp kameror vid tågstationen.  

Tillgänglig: 

https://kommun.falkenberg.se/nyheterochpressrum/nyheter/falkenbergskommunvillsattauppkamer

orvidtagstationen.5.56c01845162d219cb415b152.html (2018-04-27).  

Falkenbergs kommun (2018b). Gator och trafik. Buss och tåg.  

Tillgänglig: 

https://kommun.falkenberg.se/gatorochtrafik/bussochtag.4.45cbb2d615f957f40332b710.html 

(2018-04-27).  

Falkenbergs kommun (2018c). Kommunen i siffror. 

Tillgänglig: 

https://kommun.falkenberg.se/kommun/kommunenisiffror.4.56c01845162d219cb417c9f.html 

(2018-04-27). 

Folkhälsomyndigheten (2014). Vad är social hållbarhet för oss? 

Tillgänglig: https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-

hallbarhet/#Definitioner (2018-05-13).  

https://www.na.se/orebro-lan/hallsberg/ny-bok-om-hallsbergs-framvaxt
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800013985/1371914728442/2004_sakrare_parkeringsplatser.pdf
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800013985/1371914728442/2004_sakrare_parkeringsplatser.pdf
https://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/riv-resecentrum
https://www.dn.se/nyheter/sverige/tag-genom-citytunneln/
https://kommun.falkenberg.se/nyheterochpressrum/nyheter/falkenbergskommunvillsattauppkamerorvidtagstationen.5.56c01845162d219cb415b152.html
https://kommun.falkenberg.se/nyheterochpressrum/nyheter/falkenbergskommunvillsattauppkamerorvidtagstationen.5.56c01845162d219cb415b152.html
https://kommun.falkenberg.se/gatorochtrafik/bussochtag.4.45cbb2d615f957f40332b710.html
https://kommun.falkenberg.se/kommun/kommunenisiffror.4.56c01845162d219cb417c9f.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/#Definitioner
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/#Definitioner


 
 

Hale, Chris (2013). History and prospects of the rail station.  

Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 6 (1), 72-91.  

Tillgänglig: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17549175.2013.765905 (2018-04-24).  

Haldesten, Maria (2017). Orimligt otrygg tågstation. 

Hallands Nyheter. 29 november.  

Tillgänglig: http://www.hn.se/åsikter/ledare/orimligt-otrygg-tågstation-1.4877345 (2018-04-27). 

HelaHälsingland (u.å.). Om HelaHälsingland och Mittmedia.  

Tillgänglig: https://www.helahalsingland.se/info/om-helahalsingland-och-mittmedia (2018-04-28).  

Helsingborgs Dagblad (2013). Igenbommad station med anor. 21 januari.  

Tillgänglig: https://www.hd.se/2013-01-21/igenbommad-station-med-anor (2018-04-30).  

Hylén, Bertil & Jonsson, Daniel (2012). Höghastighetsstationer i andra europeiska länder.  

Stockholm: Centre for Transport Studies.  

Hyllie (u.å.). Station Hyllie – Malmö stad. 

Tillgänglig: http://www.hyllie.com/projekt/station-hyllie.aspx (2018-04-30).  

Jacobs, Jane (2004). Den amerikanska storstadens liv och förfall.  

Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.  

(Original: The Death and Life of Great American Cities, 1961). 

Knox, Paul. L & Marston, Sallie A. (2010). Human Geography. Places and Regions in Global Context. 

New Jersey: Pearson Education, Inc.  

Landskrona stad (2016). Tåg, båt och buss.  

Tillgänglig: https://www.landskrona.se/invanare/stadsplanering-trafik/trafik/tagbatbuss/ (2018-04-

30).  

Landskrona stad (2018). Befolkningsstatistik.  

Tillgänglig: https://www.landskrona.se/kommun-politik/kommun/statistik/ (2018-04-27). 

Lindskov, Christoffer (2007). Del 1: Historik och nulägesbeskrivning av Landskrona.  

Tillgänglig: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:831840/FULLTEXT02.pdf (2018-04-30). 

I: Lindskov, Christoffer (2007). Analys och utvecklingsförslag över Väster industriområde i 

Landskrona.  

Fullständigt arbete tillgängligt: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:831840 

(2018-04-30). 

Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola.  

Loman, Niklas (2018a). Nu är den nya vänthallen invigd. 

Helsingborgs Dagblad. 4 april. 

Tillgänglig: https://www.hd.se/2018-04-04/nu-ar-den-nya-vanthallen-invigd (2018-05-10). 

Loman, Niklas (2018b). Snart öppnar den nya vänthallen – vi har tittat in. 

Helsingborgs Dagblad. 22 mars. 

Tillgänglig: https://www.hd.se/2018-03-22/snart-oppnar-den-nya-vanthallen-vi-har-tittat-in (2018-

05-10).  

Lynch, Kevin (1960). The Image of the City. 

Cambridge, Massachusetts och London: The M.I.T. Press.  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17549175.2013.765905
http://www.hn.se/åsikter/ledare/orimligt-otrygg-tågstation-1.4877345
https://www.helahalsingland.se/info/om-helahalsingland-och-mittmedia
https://www.hd.se/2013-01-21/igenbommad-station-med-anor
http://www.hyllie.com/projekt/station-hyllie.aspx
https://www.landskrona.se/invanare/stadsplanering-trafik/trafik/tagbatbuss/
https://www.landskrona.se/kommun-politik/kommun/statistik/
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:831840/FULLTEXT02.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:831840
https://www.hd.se/2018-04-04/nu-ar-den-nya-vanthallen-invigd
https://www.hd.se/2018-03-22/snart-oppnar-den-nya-vanthallen-vi-har-tittat-in


 
 

Malmö stad (2013). Översiktsplan för Södra Hyllie. Fördjupning av översiktsplan för Malmö. 

Samrådsunderlag. 

Malmö: Malmö stad. 

Tillgänglig: 

https://malmo.se/download/18.3c0b3b6f15965118c0e1a35c/1491300994603/FÖPsödrahyllie20131

007.pdf (2018-04-30).  

Malmö stad (2018). Det fortsatta bostadsbyggandet i Hyllie. 

Tillgänglig: https://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--

visioner/Utbyggnadsomraden/Hyllie/Markanvisning-Hyllie-2017.html (2018-04-30).  

Montgomery, Thomas (2010). Ostkustbanan och trängseln på spåret Sundsvall-Gävle…  

HelaHälsingland. Söderhamn. 23 juni.  

Tillgänglig: https://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/ostkustbanan-och-trangseln-pa-

sparet-sundsvall-gavle (2018-04-28).  

Nelldal, Bo-Lennart, Andersson, Evert & Jansson, Kjell (2016). Repliker. ”Höghastighetståg vidgar 

regionala arbetsmarknader”.  

Dagens Nyheter. 14 januari.  

Tillgänglig: https://www.dn.se/debatt/repliker/hoghastighetstag-vidgar-regionala-arbetsmarknader/ 

(2018-04-22).  

Olsson, Sören (2012). Social hållbarhet i ett planeringsperspektiv.  

Göteborgs stad: Socialhållbarhet.se  

Tillgänglig: http://socialhallbarhet.se/wp-

content/uploads/2013/08/Artikel+om+social+hållbarhet.pdf (2018-05-13).  

Rosén, Hans (2015a). Här stryps tillväxten av lågt byggande. 

Dagens Nyheter. 16 maj.  

Tillgänglig: https://www.dn.se/arkiv/nyheter/har-stryps-tillvaxten-av-lagt-byggande/ (2018-04-22). 

Rosén, Hans (2015b). Kampen om järnvägen splittrar Småland. 

Dagens Nyheter. 1 juli. 

Tillgänglig: https://www.dn.se/arkiv/ekonomi/kampen-om-jarnvagen-splittrar-smaland/ (2018-04-

22). 

Seminarieserie Sverigeförhandlingen (2017). Stationsutformning med nya höghastighetsbanor. 

Seminarium (2017-12-07) i Region Skånes seminarieserie om Sverigeförhandlingen.  

Region Skåne: Malmö. 

SFS 1974:152. Kungörelse om beslutad ny regeringsform. 

Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152 (2018-05-13). 

Sverigeförhandlingen (u.å.a). Om oss.  

Tillgänglig: http://sverigeforhandlingen.se/om-oss/ (2018-03-21).  

Sverigeförhandlingen (u.å.b). Vanliga frågor. 

Tillgänglig: http://sverigeforhandlingen.se/vanliga-fragor/ (2018-06-04). 

Sverigeförhandlingen (2016). Delrapport från Sverigeförhandlingen. Höghastighetsjärnvägens 

finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3). 

Stockholm: Näringsdepartementet.  

https://malmo.se/download/18.3c0b3b6f15965118c0e1a35c/1491300994603/FÖPsödrahyllie20131007.pdf
https://malmo.se/download/18.3c0b3b6f15965118c0e1a35c/1491300994603/FÖPsödrahyllie20131007.pdf
https://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Utbyggnadsomraden/Hyllie/Markanvisning-Hyllie-2017.html
https://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Utbyggnadsomraden/Hyllie/Markanvisning-Hyllie-2017.html
https://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/ostkustbanan-och-trangseln-pa-sparet-sundsvall-gavle
https://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/ostkustbanan-och-trangseln-pa-sparet-sundsvall-gavle
https://www.dn.se/debatt/repliker/hoghastighetstag-vidgar-regionala-arbetsmarknader/
http://socialhallbarhet.se/wp-content/uploads/2013/08/Artikel+om+social+hållbarhet.pdf
http://socialhallbarhet.se/wp-content/uploads/2013/08/Artikel+om+social+hållbarhet.pdf
https://www.dn.se/arkiv/nyheter/har-stryps-tillvaxten-av-lagt-byggande/
https://www.dn.se/arkiv/ekonomi/kampen-om-jarnvagen-splittrar-smaland/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152
http://sverigeforhandlingen.se/om-oss/
http://sverigeforhandlingen.se/vanliga-fragor/


 
 

Sverigeförhandlingen (2017). Slutrapport från Sverigeförhandlingen. Infrastruktur och bostäder – ett 

gemensamt samhällsbygge (SOU 2017:107). 

Stockholm: Näringsdepartementet.  

SVT Nyheter (2008). Flyttklart för Falkenbergs station. 12 juni. 

Tillgänglig: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/flyttklart-for-falkenbergs-station (2018-04-

27). 

Söderhamns kommun (2005). Översiktsplan för Söderhamns kommun. 

Söderhamn: Söderhamns kommun.  

Tillgänglig: 

http://www.soderhamn.se/download/18.35542fa3139dfaa21991214/1384395754193/Översiktsplan

%20för%20Söderhamns%20kommun.pdf (2018-04-28).  

Söderhamns kommun (2018a). Gällande översiktsplan.  

Tillgänglig: 

http://www.soderhamn.se/byggaboochmiljo/samhallsplanering/gallandeoversiktsplan.4.9564f013cf

90e1dbcf11.html (2018-04-28).  

Söderhamns kommun (2018b). Statistik, invånare i Söderhamn. 

Tillgänglig: 

http://www.soderhamn.se/kommunochpolitik/kommunfakta/invanare.4.cd1771b11927f1f0c680003

8726.html (2018-04-27).  

Trafikverket (2013). Stationshandbok. 

Borlänge: Trafikverket.  

Trafikverket (2014). Västkustbanan. 

Tillgänglig: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/Sveriges-

jarnvagsnat/Vastkustbanan/ (2018-04-27). 

Trafikverket (2015). Botniabanan. 

Tillgänglig: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/Sveriges-jarnvagsnat/Botniabanan/ 

(2018-06-04). 

Trafikverket (2018a). Ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg Södertälje-Linköping. 

Tillgänglig: https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/ (2018-04-19). 

Trafikverket (2018b). Ostkustbanan. 

Tillgänglig: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/Sveriges-jarnvagsnat/Ostkustbanan/ 

(2018-04-28). 

Trafikverket (2018c). Åtgärdsvalsstudie: Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö. 

Trafikverket.  

Trafikverket (2018d). Åtgärdsvalsstudie: Höghastighetsjärnväg Jönköping-Malmö. Underlagsrapport 

Station Värnamo.  

Kristianstad: Trafikverket. 

Trafikverket (2018e). Åtgärdsvalsstudie: Höghastighetsjärnväg Linköping-Borås. Underlagsrapport 

Station Tranås.  

Borlänge: Trafikverket.  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/flyttklart-for-falkenbergs-station
http://www.soderhamn.se/download/18.35542fa3139dfaa21991214/1384395754193/Översiktsplan%20för%20Söderhamns%20kommun.pdf
http://www.soderhamn.se/download/18.35542fa3139dfaa21991214/1384395754193/Översiktsplan%20för%20Söderhamns%20kommun.pdf
http://www.soderhamn.se/byggaboochmiljo/samhallsplanering/gallandeoversiktsplan.4.9564f013cf90e1dbcf11.html
http://www.soderhamn.se/byggaboochmiljo/samhallsplanering/gallandeoversiktsplan.4.9564f013cf90e1dbcf11.html
http://www.soderhamn.se/kommunochpolitik/kommunfakta/invanare.4.cd1771b11927f1f0c6800038726.html
http://www.soderhamn.se/kommunochpolitik/kommunfakta/invanare.4.cd1771b11927f1f0c6800038726.html
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/Sveriges-jarnvagsnat/Vastkustbanan/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/Sveriges-jarnvagsnat/Vastkustbanan/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/Sveriges-jarnvagsnat/Botniabanan/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/Sveriges-jarnvagsnat/Ostkustbanan/


 
 

Wikipedia (2016). Kevin Lynch.  

Tillgänglig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kevin_Lynch (2018-05-08).  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kevin_Lynch

