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ABSTRACT 
The pursuit of sustainable development, enabling of a wider local labour market and the 
expansion of regions puts high demands on the capacity of the transport system to connect 
important places and functions that exist on a national, regional and local scale. The ability of 
railway stations to work as a central node in different networks and simultaneously be an 
attractive location in the city and the region is an important task facing contemporary urban 
planning. The development of travel centers and their functions have therefore become 
increasing important. The purpose of this report is to collect knowledge, discuss and analyze 
future plans for travel centers and railways stations. To achieve this, case studies have been 
carried out where responsible planners have been interviewed. A theoretical framework, 
developed by Bertolini och Spit, modified to suit the range and time frame of this report has 
been used as foundation for analysis of and conclusions regarding the condition of the travel 
centers. The framework aims at investigating the diversity, network scale, intensity and 
connectivity of the travel centers’ existing and future features as a node and as a place to 
further analyze the impact of the travel center on the local development of the city and its 
regional importance. 
 
The results of the case study implies that there are no apparent guidelines for where and how 
to construct a successful travel center and what functions that should be added to the station 
area to reach its full potential. The development of a travel center also seems to bring about an 
improvement of the local transportation networks which leads to a situation where new nodes 
can emerge in the urban structure. It thereby becomes of high importance to direct the 
development of the strategically important nodes to enable a balanced growth where a 
network of multi profiled nodes that can complement each other is created. Significant 
advantages are to be achieved if all transportation elements have a good connectivity to the 
travel center, which is not always the case. The case studies also show that a balanced supply 
of functions and transportation opportunities that can support one another is important. The 
establishment of functions which reinforce the mobile society and enable meetings between 
people from different parts of the country as well as the city has become increasingly popular 
where the train stations are located.   
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SAMMANFATTING 
Strävan mot en hållbar utveckling, större lokala arbetsmarknader och regionförstoring ställer 
krav på transportsystemens förmåga att sammanföra viktiga platser och funktioner på 
nationell, regional och lokal nivå. Järnvägsstationens förmåga att vara en central nod i flera 
nätverk och samtidigt vara en attraktiv plats i staden och regionen är en viktig uppgift som 
dagens stadsplanering därför måste hantera. Utvecklingen av resecentrum och dess funktioner 
har på senare år därför blivit alltmer betydande. Syftet med det här arbetet är att samla 
kunskap, diskutera och analysera framtida planer för järnvägsstationer och resecentrum. För 
att åstadkomma detta har bland annat fallstudier utförts där ansvariga för planeringen har 
intervjuats. En teoretisk modell, utvecklad av Bertolini och Spit, modifierad för att passa 
studiens omfattning har använts som utgångspunkt för bedömning av resecentrumens 
tillstånd. Modellen syftar till att undersöka mångfald, skala på nätverk, intensitet och 
”connectivity” på resecentrumets nutida och framtida trafikegenskaper, (även kallade 
nodegenskaper), och platsegenskaper och utifrån det analysera resecentrumets påverkan på 
den lokala stadsutvecklingen men också dess regionala betydelse. 
 
Resultaten visar att det inte finns något tydligt framgångsrecept och självklar lokalisering för 
var och hur ett resecentrum ska utformas och vad som ska tillföras stationsområdet för att 
dess potential ska kunna utnyttjas maximalt. Utvecklingen av resecentrum verkar även 
medföra en upprustning och utveckling av de lokala transportnätverken vilket även skapar 
förutsättningar för att nya lokala noder bildas.  Det blir därmed extra viktigt att försöka styra 
utvecklingen av de strategiskt viktiga noderna för att åstadkomma en balanserad tillväxt där 
ett nätverk av flerprofilerade noder som kan avlasta och komplettera varandra skapas och 
sammanbinds. Stora fördelar finns att vinna om alla transportmedel får en god koppling till 
resecentrumet, något som inte alltid är fallet. Fallstudierna visar även att en balans i utbudet 
av verksamheter och transportmedel som stärker varandra är viktig. Samt att en etablering av 
verksamheter som stärker det mobila samhället och möjliggör möten mellan människor från 
såväl olika delar av landet som staden kommer bli alltmer populära där tåget stannar.  
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FÖRORD 
Vårt stora intresse för transportinfrastruktur och dess förhållande till staden gjorde att vi efter 
många om och men valde detta ämne för vårt examensarbete. Denna studie har öppnat våra ögon 
för komplexiteten och svårigheterna kring utvecklingen av dagens järnvägsstationer och vi har 
tillgodogjort oss ovärderlig kunskap för framtiden under arbetets gång. Examensarbetet har varit 
en lång, lärorik och stundtals utdragen process men även som en inspirerande lektion i vilka 
utmaningar lokal, regional och nationell planering står inför.  
 
Här vill vi passa på att rikta ett stort tack till de kommunala tjänstemän som tagit sig tid att bli 
intervjuade av oss. Ert bidrag har varit avgörande för vårt examensarbete och för det är vi mycket 
tacksamma. Ett stort tack även till Katarina Schylberg, SWECO FFNS för att du tog dig tid med 
oss och inspirerade oss till hur vi skulle inrikta vårt arbete. Vi skulle slutligen vilja rikta ett extra 
stort tack till vår handledare, Bosse Bergman, för hans mycket positiva inställning till vårt val av 
ämne och för hans ständiga uppmuntran vilken manat oss till en sista stor insats på KTH.   
 
Johanna Salén 
Emma Färje Gustafsson 
Stockholm, mars 2009 
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1 INLEDNING 
Vår ökade rörlighet inom städer, över regioner och nationsgränser ställer nya krav på 
transporter och utformningen av bland annat resecentrum. En förståelse för nutidens 
trafiknoder/resecentrum kräver kunskap om den utveckling som skett i transportsystemen och 
stadsbyggandet sedan 1980-talet. Utvecklingen tar sin utgångspunkt i det förnyade intresset 
för staden och stadslivet, ifrågasättandet av den funktionsuppdelade staden samt i 
förespråkandet av en så kallad ”stadsmässighet”. Stadsbyggandet började handla om 
förtätningar, småskaliga stadsförnyelseprojekt och omvandling av gamla industri- och 
hamnområden istället för innerstadssanering, nya förorter och villaområden. Förändringarna 
som skedde inom transportsektorn under 1970-talet med satsningar på storskaliga 
vägtrafiksystem inte minst för varutransporter hade gjort att många bangårdar stod 
outnyttjade. Dessa ofta centrala lägen började förvandlas från ödsliga baksidor till attraktiva 
områden i staden. En del av de bangårdar som fortfarande användes överdäckades och ett nytt 
plan med oexploaterad mark uppstod.  
 
I SJ:s projektkatalog från 1990 beskriver man ett upprusningsarbete av stationerna och 
bildandet av resecentrum. Ambitionen var då att åter göra stationen till en viktig plats i staden 
och att samlokalisera trafikslag i en effektiv bytespunkt samt att utöka innehållet i de nya 
anläggningarna med butiker, restauranger, kontor och kommersiella lokaler. Detta skulle 
finansieras genom försäljning av SJ:s byggrätter i centrala lägen invid stationerna. Denna typ 
av resecentrum finns idag på både stora och små orter i Sverige och samlokaliseringen av 
färdmedel blev den tydligaste förändringen. Resecentrumet var också tänkt att bli en plats i 
staden, inte bara för resenären utan även för andra människor. För att ta tillvara på stationens 
roll som både lokal och regional målpunkt och därmed tillvarata det mötesplatspotential som 
föreligger bör både sociala och ekonomiska aktiviteter som kräver fysisk närhet etableras i 
området. Under 1990-talets lågkonjunktur avstannade dock denna utveckling. Men idag 
(2009) investeras det återigen i nya järnvägslinjer, snabbtåg, resecentrum och dess 
omgivningar. Dessa projekt har blivit komplexa stadsbyggnadsfrågor där hänsyn måste tas till 
många olika aspekter. I detta examensarbete undersöks genom fallstudier hur planeringen för 
järnvägsstationers utveckling ser ut i Sverige idag och hur de genom sina egenskaper kan 
påverka städers strukturer och utveckling.  

1.2 Problembakgrund 
Järnvägsstationerna började som noder i järnvägens nätverk men utvecklades snabbt till 
knutpunkter där flera olika transportnätverk möttes. Idag finns järnvägsstationer som 
knutpunkter i tåg-, bil- och bussnäten men de existerar även som multifunktionella noder med 
en stor samling av funktioner och transportmedel. Stationerna är också platser i staden där 
människor möts. En komplex uppsättning av faktorer styr utvecklingen av nya järnvägsnoder 
över hela Europa t.ex. hållbar transportutveckling, stimulering av ekonomisk tillväxt på lokal, 
regional och nationell nivå samt globaliseringens inverkan på det rumsliga mönstret. I och 
med introducerandet av X2000 år 1990 fick tåget som persontransportmedel ett uppsving i 
Sverige och nya investeringar i denna typ av infrastruktur understöddes av tankarna kring 
miljövänligare tranportmedel och renare stadsmiljöer. Järnvägen, Botniabanan och speciellt 
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de nya höghastighetsbanorna som ska byggas i Sverige, har stor inverkan på stadsmiljön och 
betyder i många fall ett stort ingrepp i städerna, i synnerhet om ett centralt stationsläge ska 
kunna behållas. I vissa fall flyttas de nya järnvägsstationerna till ett halvcentralt eller perifert 
läge utanför staden. I båda fallen kommer stadsutvecklingen därför att påverkas då en ny eller 
befintlig nod i stadens nätverk förändras vilket är något som både stads- och trafikplanering 
idag måste förhålla sig till.  

1.3 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka och diskutera de nya och ombyggda 
järnvägsstationerna och resecentrumens egenskaper och roll som trafikknutpunkter och noder 
i staden och regionen samt deras inverkan på stadsutvecklingen. Syftet är även att tillämpa en 
metod (nod- och platsmodellen) och utvärdera/undersöka om denna kan underlätta 
hanteringen av dessa komplexa stadsbyggnadsfrågor.  

1.4 Frågeställningar 
Frågeställningarna för studien är:  

• Vilken typ av noder blir dagens järnvägsstationer?  
• Hur påverkar järnvägsstationens läge stadens utveckling? 
• Hur ser utvecklingen ut i Sverige idag, vilka är tyngdpunkterna i planering av 

järnvägsstationer och resecentrum? 
• Varje ny järnvägsstation blir alltid en trafiknod men kan de också bli urbana noder 

med betydelse för stadens utveckling i vidare bemärkelse? 
• Vad krävs för att järnvägsstationen som trafiknod ska få en vidare betydelse för och 

integreras i staden? 
• Hur påverkas region- och stadsutvecklingen av järnvägsstationen ur ett nodperspektiv? 
• Vad mer kan tillföras noden för att den ska få en större betydelse för 

stadsutvecklingen? 

1.5 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer kapitel 2 som utgör en historisk bakgrund till järnvägen 
och järnvägsstationens utveckling genom åren. Kapitlet avslutas med en introduktion om de 
framtida höghastighetsbanorna i Sverige och den utveckling det kräver. I kapitel 3 redovisas 
teorier kopplade till påverkansområden för järnvägsstationers och städers utveckling. Här 
finns även grunden till den teoretiska modell som är utgångspunkt för fallstudierna. Kapitel 4 
utgörs av en metodbeskrivning för hur arbetet har lagts upp och utförts.  
 
Kapitel 5-8 utgörs av de olika fallstudierna vilkas upplägg beskrivs närmare i metodkapitlet. 
Fallstudierna redovisas i separata kapitel. Samtliga avslutas med en diskussion kring 
järnvägsstationens framtida relation till staden och hur utvecklingen kan komma att se ut i 
respektive fall. En diskussion och analys av järnvägsstationernas påverkan på städers och 
regioners utveckling finns i kapitel 9. Avslutande slutsatser finns i kapitel 10. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Järnvägsstationens gestaltning och plats i staden – ett historiskt 
perspektiv 
Järnvägsstationens huvuduppgift är att förena människor, järnväg och stad. För att kunna 
uträtta detta har stationsmiljöerna förändrats med tiden.  I en historisk tillbakablick kan fyra 
skeden utpekas gällande förutsättningarna för järnvägsstationernas gestaltning och plats i 
staden. I dessa skeden har förändringar i förhållandet mellan järnvägen och staden skett. 
 
Ett nytt färdsätt 
I mitten på 1800-talet trädde järnvägen in i staden som något nytt och modernt. Dess 
utbredning medförde förändringar i den befintliga stadens form och funktion och den skapade 
även helt nya samhällen. Sveriges första järnvägssträcka Frykstabanan mellan Fryken och 
Klarälven, 7 km lång, öppnades för trafik år 1849. Vagnarna drogs av hästar och trafiken 
bestod främst av godstrafik. Den första ånglokssträckan byggdes med privata medel mellan 
Nora och Örebro och öppnades 1856 för persontrafik (se figur 2.1). År 1853 beslöt riksdagen 
att fem stamlinjer skulle anläggas i Sverige på statens bekostnad, västra, södra, östra, norra 
och nordvästra stambanorna. Till stambanorna (röda i figur) kunde bibanor och lokala banor 
(svarta i figurer) anslutas med hjälp av privat kapital. Västra stambanan (Göteborg-
Stockholm) började byggas i april 1855 i närheten av Alingsås och stod klar 1862 (se figur 
2.1 och vidare utveckling figur 2.2–2.4). Samma år bildades även SJ, Statens Järnvägar.1 
 

                                                 
1 Kullander 1994 

Figur 2.1 
Järnvägsnätet år 1866 
Källa: 
http://www.bgf.nu/histor
ia/6/jarnvagar.html 

Figur 2.2 
Järnvägsnätet år 1886 
Källa: 
http://www.bgf.nu/histor
ia/6/jarnvagar.html 

Figur 2.3 
Järnvägsnätet år 
1916 Källa: 
http://www.bgf.nu/hi
storia/6/jarnvagar.ht
ml 

Figur 2.4 
Järnvägsnätet år 
1936 Källa: 
http://www.bgf.nu/h
istoria/6/jarnvagar.
html 
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Till en början drogs spåren fram i utkanten av samhällena och den befintliga bebyggelsen 
påverkades endast marginellt. Avståndet mellan järnvägsstationen och centrum var emellertid 
inte stort och kunde avverkas till fots eller med häst och vagn och detta läge var viktigt för att 
tillgängligheten skulle vara god nog.2 I de framtida samhällen som uppstod i och med 
järnvägen blev stationen redan från början den naturliga centrumpunkten och funderingar 
kring övergripande stadsbyggnadsprinciper uppstod. I några få städer placerades stationen på 
ett längre avstånd från staden vilket fick till följd att den befintliga bebyggelsens växtkraft 
koncentrerades i dess riktning.3 Till en början gestaltades järnvägsstationerna med en 
stadsmässig framsida medan baksidan utformades enligt praktiska principer. Arbetsområden 
förlades till stationens baksida. Att bo intill järnvägsstationen hade till en början hög status. 
Några år efter järnvägens intåg i staden började de stadsbor som hade råd att flytta till i deras 
tycke bättre boendemiljöer utanför staden, det vill säga villaförorter som uppstått längs 
järnvägen och som möjliggjorde tågpendling till staden. För den industriella stad som växte 
fram under 1800-talets andra hälft var järnvägsstationen en förutsättning för den starka 
tillväxt som skedde. Den barriäreffekt som uppstod i och med bangårdens utbyggnad 
påverkade övriga trafikstrukturer och rörelsemönster i staden. Järnvägsstationens 
attraktionskraft frambringade i många städer ett T-format affärsetableringsmönster med 
stationens entré som utgångspunkt. Stationen blev en ny mötesplats, ofta med ett väl designat 
torg, som symboliserade modernitet på grund av det nya färdsättets spår i staden.4 
 
Mötesplats och viktigt offentligt rum 
I början av 1900-talet blev järnvägsstationens roll som symbol för staten och viktig offentlig 
mötesplats i staden allt mer framträdande. Elektrifieringens inträde förändrade 
förutsättningarna för stationens arkitektoniska utformning och resenärerna ökade i antal då 
järnvägen ansågs vara ett naturligt och tryggt sätt att färdas på och tåget var lättillgängligt. 
Stationer fanns på både små och stora orter. Järnvägsstationerna i de större orterna 
utvecklades för den resande och stationerna utrustades med tidtabeller, klockor, matservering, 
sittplatser, toaletter, biljettexpedition, telegraf, postkontor, tidningsförsäljning och reklam. 
Även andra funktioner beroende av transporter samlades i stationens närhet så som hotell, 
restauranger, posthantering, partihallar och tidningstryckerier för att uppnå praktisk nytta.5 
 
Effektiv knutpunkt för trafiksystem 
En växande biltrafik efter andra världskriget påverkade stadsmiljön negativt med trängsel, 
buller och utsläpp. Järnvägsstationens trafikfunktioner började kräva alltmer plats och skalan 
förstorades när bilar och bussars tillgänglighet skulle förbättras och järnvägsstationen 
förvandlades till en effektiv knutpunkt i staden. Integrationen av järnvägen med övriga 
transportsystem medförde alltså att en komplex knutpunkt uppstod där många rörelsemönster 
skulle sammankopplas och där snabbhet och effektivitet var ledord. Angöring för bilar och 
bussar, långtidsparkering, taxistationer och godshantering var prioriterade. En omfattande 
övergångszon skapades mellan staden och järnvägsstationen på såväl stora som små orter där 

                                                 
2 Malmström & Linde Bjur i Bergkvist 1999 s. 91‐93 
3 Eriksson et al 1995:2 s. 7 
4 Malmström & Linde Bjur i Bergkvist 1999 s. 91‐93 
5 Malmström & Linde Bjur i Bergkvist 1999 s. 99‐105 
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utrymmet för fotgängaren minskade och orienterbarheten försämrades samtidigt som 
stationen som sådan fick ett mer modernistisk utseende arkitektoniskt sett. Samtidigt som 
järnvägsstationen kopplades till andra transportmedel minskade investeringarna i järnvägen 
som en följd av bilens och lastbilens intåg på 1950-talet. Detta fick till följd att nästan inga 
nya järnvägslinjer eller stationer byggdes och järnvägen stod inte längre för den nya och 
moderna mötesplatsen i staden utan inkapslades i stadsrummet då trycket från andra 
transportmedel och deras framkomlighet prioriterades.6 
 
En komplex plats i staden  
Den fjärde perioden startade på den andra halvan av 1980-talet och fokuserade återigen kring 
stationsområdet som en viktig del av staden. Förändringarna inom transportsektorn och inom 
stadsbyggnadsfrågor under 1980-talets inledning hade gjort att järnvägsstationen börjat återta 
sin roll som betydelsefull byggnad i staden. 7Anledningen till detta hade främst varit ett 
tilltagande medvetande kring tåget som miljövänligt transportmedel i förhållande till bilen, 
men hade även påverkats av ett allt större intresse för livet i staden och dess förnyelse. X2000 
stod tillsammans med utvecklingen av regionala tågnätverk och resecentra för järnvägens 
uppsving i Sverige. För att möta dagens krav och fungera både som attraktiv stadsmiljö och 
effektiv trafiknod togs konceptet resecentrum fram där grundidén var att realisera en tillgång 
som SJ förfogar över i form av potentiella byggrätter och låta vinsten gå tillbaka till resenären 
genom trafikinvesteringar. 8 Stationerna fick i och med detta en mer medveten form och blev 
återigen blivit en plats i staden nu under namnet resecentrum. Förhoppningar om en tydligare 
koppling mellan just staden och stationen fanns också. Konceptet innebär att stadens olika 
färdmedel knyts till en plats (resecentrum) som även innefattar ett mer diversifierat utbud av 
funktioner än det som av tradition gått att finna inuti järnvägsstationen och i dess närhet.9  
 
Både utnyttjade och outnyttjade bangårdar är sedan 1980-talet föremål för nyexploatering. För 
att göra det möjligt att bygga överdäckas i vissa fall spårområden och ovanpå uppförs, oftast 
storskaliga kontorsbyggnader, eftersom det ekonomiskt är nästan det enda som är 
genomförbart. Ett exempel på detta är Södra stationsområdet i Stockholm. Överdäckningen 
innebär många fördelar, dels förmildras de barriäreffekter som bangårdarna för med sig, dels 
utnyttjas marken kring järnvägsstationen effektivt med blandade funktioner i olika lager 
ovanpå varandra. Visuellt sett finns också fördelar att vinna eftersom de inte alltid så 
attraktiva spårområdena täcks över av arkitektoniskt mer tilltalande byggnader och därmed 
skapas ett bättre samband med den övriga staden.10 

2.2 Järnvägens renässans  
Järnvägens betydelse har skiftat men har idag börjat återfå sin status som regionalt och 
nationellt transportnätverk. Skälen till detta är ett ökat miljömedvetande och förhoppningar 
om att skapa närhet och förena bostads- och arbetsmarknader. Genom den ökade 

                                                 
6 Malmström & Linde Bjur i Bergkvist 1999 s. 99‐105 
7 Malmström & Linde Bjur i Bergkvist 1999 s. 106‐ 108 
8 Malmström i Wetterberg 1999 s. 102 
9 Malmström & Linde Bjur i Bergkvist 1999 s. 106‐ 108 
10 Malmström & Linde Bjur i Bergkvist 1999 s. 99‐105 
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tillgängligheten som järnvägen för med sig kan mindre orter ta del av större regioners 
arbetsmarknader och den ekonomiska tillväxten kan därmed spridas från de större städerna.11 
 
Järnvägens konkurrenskraft  
Järnvägen har tagit andelar från biltrafiken viket inte bara ger en renare miljö genom 
minskade utsläpp utan även större säkerhet inom transportsektorn. Som konkurrent till bilen 
och den rörlighet och individuella frihet som den kan erbjuda måste järnvägen moderniseras 
och effektiviseras.  Sedan 1980-talet har stora investeringar gjorts, både för nationell, regional 
och lokal trafik. Snabbtåget X2000 utgör idag en konkurrent till inrikesflyget och bilen, 
samtidigt som regional- och lokaltågsystem skapar förutsättningar för ett dagligt pendlande 
utan bilen.12 
 
Ett exempel på detta är att när Svealandsbanan mellan Södertälje och Eskilstuna öppnades för 
trafik 1997 blev det möjligt att resa från Stockholm till Eskilstuna på en timme, med fem 
stopp på vägen.  Marknadsandelarna för tågtrafiken steg då från 6 % på den gamla banan till 
ca 30 % för regionala resor längs E20/Svelandsbanan.  Detta berodde främst på en stor 
förbättring av turtätheten, en förbindelse via Strängnäs samt halverad restid. Därmed kan en 
generell slutsats dras att utbud och efterfrågan är starkt kopplade till varandra när det gäller 
kollektivtrafik, då det finns ett bra utbud ökar efterfrågan kraftigt.13   
 
Den förbättrade regionala tågtrafiken kan medföra en utveckling så att så mycket som 80 % 
av befolkningen innefattas i dagspendlingsregioner som ibland fungerar överlappande och 
samverkande. Tätortstrafiken får i detta sammanhang en ny roll, nämligen att både relatera till 
de lokala förhållandena, stadskärnan och den regionala järnvägsstationen. På en centralt 
belägen station sammanfaller behoven men i många orter ligger stationen en bit från 
centrumområdet. Här finns givetvis stor anledning till diskussion om hur tätortens 
expansionsriktning kan anpassas till såväl lokala ambitioner som till en regional funktion i 
samspel med andra tätorter. Stadens resecentrum kan därmed ses som den viktigaste 
transportnoden och kräver särskild omsorg.14 

2.2.1 Höghastighetsbanor  
I regeringens vision om ett långsiktigt hållbart transportsystem år 2030 är tåget som ett 
miljöanpassat och säkert färdsätt en viktig del. Mellan 2002 och 2007 ökade tågresandet med 
28 % 15. I utredningen om hur järnvägen ska effektiviseras med höghastighetsbanor tror 
Banverket att goda förutsättningar finns som kan skapa stora nyttor för hela landet.16 De 
banor och länkar som byggts till i Sverige på senare år har anpassats till att klara en hastighet 
på 250 km/h. Dessa ingår således i det konventionella nätverket som maximalt kommer att 
klara av tåg med hastigheter upp mot 250 km/h. Utöver detta kommer ett nätverk av 

                                                 
11 Fröidh 2003 s. 9 
12 Eriksson et al 1997:2 s. 8‐9 
13 Fröidh, 2003 s. 289‐290 
14 Den goda staden 2007 
15 Banverket, www.banverket.se 
16 Banverket, www.banportalen.se 
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höghastighetsbanor att byggas i Sverige. Höghastighetsjärnvägen är anpassad för snabbtåg i 
hastigheter över 250 km/h, i praktiken oftast för 300km/h och maximalt 320 km/h.17 
År 2009 är det mest aktuella exemplet på en höghastighetsbana i Sverige järnvägsutredningen 
(utställd december 2008) för delsträckan Ostlänken (Stockholm-Linköping) på 
Götalandsbanan mellan Stockholm och Göteborg (figur 2.5). Banan som är planerad att stå 
klar 2025 kommer göra det möjligt att resa mellan städerna på drygt två timmar när hela 
banan är klar. Höghastighetstågen på Götalandsbanan kommer att stanna i Norrköping, 
Linköping, Jönköping och Borås. Europabanan är en skissad höghastighetsbana mellan 
Jönköping-Köpenhamn-Hamburg (figur 2.5). I Jönköping ansluter den till Götalandsbanan 
vilket skapar förutsättningar för en förbindelse med korta restider mellan Stockholm och norra 
Tyskland genom anslutningar i 
Hamburg. Studerar man 
resmängderna som 
persontågtrafiken i Sverige 
genererar i nuläget kan man se 
att de tilltänkta sträckningarna 
för Götalandsbanan och 
Europabanan är naturliga. 
Potentialen för framtida 
höghastighetsbanor är också 
stor längs Västkusten mellan 
Oslo och Öresundsregionen 
och längs Ostkustbanan norrut 
från Stockholm mot Östersund 
och Umeå.18  
 
Höghastighetstågen medför 
även en ny indelning av 
tågtrafiken i Sverige. 
Höghastighetståg och snabbtåg 
förbinder storstadsområden och 
regionaltåg förbinder regionala 
centrum. En tredje kategori tåg kommer att vara IR-tågen (Interregionaltåg) som kommer att 
förbinda kommunala huvudorter. IR-tågen gör därmed fler antal stopp än höghastighetstågen 
men håller en högre hastighet än de nuvarande regionaltågen. Vad det gäller IR-tågen 
kommer dessa i stort sett att följa Götalandsbanans sträckning medan regionaltågen i stort 
utgör ett kompletterande nätverk. Det interregionala tågnätet kommer bland annat även att 
knyta tågtrafiken från Gävle, via Uppsala och Arlanda till Götalandsbanan samt förse mindre 
orter som till exempel Ulricehamn med tågtrafik (figur 2.5).  
 
 
 
                                                 
17 Nelldal 2008 
18 Nelldal 2008 

Figur 2.5 Framtida tågnät med höghastighetsbanor. Källa: 
Nelldal 2008. Grafik Oscar Fröidh.  
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3 TEORIBAKGRUND 

3.1 Regionförstoring 
En kumulativ verkan 
En global strukturomvandling har skett under de senaste årtiondena. Världens ekonomier har i 
många fall genomgått en förändring från industriinriktad verksamhet som yttersta näringskälla 
till en tjänsteinriktad. Utvecklingen mot specialisering inom olika näringar och regioner går 
allt snabbare. Avgörande för ekonomisk framgång är förmågan att snabbt kunna omsätta 
kunskap i nya produkter och tjänster på den globala marknaden.19 Transportsystemets 
utveckling är en viktig faktor i dessa sammanhang eftersom det bidrar till att knyta samman 
olika regioner och öka mobiliteten, vilket i sin tur leder till ett mer dynamiskt och mindre 
sårbart samhälle. Sverige är ett relativt glest befolkat land och därför har tillgången till 
effektiva transporter spelat stor roll för att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv vilket även 
har gynnat den ekonomiska tillväxten.20 
 
Johansson (2006) visar på ett tydligt samband mellan regionförstoring och ekonomisk tillväxt 
men vad som föder vad har varit svårt att bevisa. Snarare verkar en kumulativ process skapas, 
där den ekonomiska tillväxten påverkar regionförstoringen positivt vilket i sin tur stimulerar 
fortsatt ekonomisk tillväxt. Regionförstoringen innebär en utökad arbetsmarknad där ett 
flertal mindre lokala arbetsmarknader slås samman. Med detta följer att tillgången till 
kvalificerad arbetskraft ökar vilket i sin tur leder till ytterligare stimulering av näringslivet. 
Återigen skapas fler arbetstillfällen, pendlingen ökar och antalet lokala arbetsmarknader 
minskar och en spiralverkan är i full gång.  
 
Vinnare och förlorare 
Regionförstoringen påverkar både stora och små orter men följdeffekterna skiljer sig mycket 
åt från fall till fall. Generellt gäller att konkurrensen mellan orterna ökar samtidigt som 
möjligheterna blir fler. För en liten ort kan förstoringen generera en positiv utveckling 
eftersom transportsystemet skapar närhet till andra marknader för boende, verksamheter och 
utbildning. Däremot kan det få mycket negativa följder för den lilla orten som får sin hållplats 
indragen som en direkt följd av de tidsbesparande åtgärder som regionförstoringen och nya 
transportmöjligheter för med sig.21  
 
De nya höghastighetstågen kommer att ha stor påverkan på utvecklingen av olika orter och 
städer. De orter där tågen kommer att stanna kan få en starkare ställning och förutsättningar 
för ekonomisk tillväxt skapas eftersom höghastighetsbanan bidrar till snabbare förbindelser 
till andra städer vilket i sin tur kan leda till att den lokala arbetsmarknaden fångas upp i en 
större region. Historiskt anlades järnvägsstationer ofta vid orter och i trakter som ansågs 
behöva en hjälpande hand med den ekonomiska tillväxten. På de orter där stambanorna varit 
och är verksamma har många stationsorter växt till städer. Järnvägens lokalisering är av 

                                                 
19 Regeringens proposition 2005/06:160, Moderna transporter 
20 Regeringens proposition 2005/06:160, Moderna transporter 
21 TRAST 2007 
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betydelse för stadsutvecklingen men direkt avgörande är det också om andra faktorer i staden 
är gynnsamma och hur väl integrerade järnvägsstationerna blir i den övriga staden.22  
 
Investeringar i transportinfrastruktur bidrar alltså inte automatiskt till en ekonomisk tillväxt, 
men däremot kan de ses som en bidragande faktor i regioner där utvecklingen går långsamt 
och där trafiksystemet är outvecklat och därmed fungerar hämmande. Fröidh (2003) tar upp 
tre viktiga faktorer som har stor inverkan på hur väl ett infrastrukturprojekt utvecklas:  
 
1. Ekonomin måste redan fungera väl eller orten måste åtminstone ha en tillväxtpotential.  
2. Investeringen måste göras på rätt sätt.  
3. Samhällets institutioner måste stödja utvecklingen på fler områden än bara infrastrukturen.  
 
Institutionspåverkan kan ske på många sätt. Viktiga exempel på detta är t.ex. bebyggelse för 
kontaktintensiv verksamhet i nära anknytning till järnvägsstationen, integrering med övriga 
trafiksystem samt att skapa förutsättningar för eventuella synergieffekter mellan det regionala 
näringslivets aktörer.23 
 
Lokalt och regionalt samband 
Tillit och tillgänglighet beskrivs av Cars & Engström (2008) som viktiga faktorer när det 
gäller företagsetableringar. Tillit i form av kvalificerad arbetskraft och tillgänglighet till andra 
företag i kluster eller med hjälp av goda transportförbindelser är direkt avgörande. 
Bostadsmarknad, service, kultur, kulturmiljö, upplevelser, fritidsutbud och ortens image är 
bidragande faktorer när det kommer till människors val av bosättningsort och kan därmed ha 
indirekt påverkan på den ekonomiska tillväxten. Detta på grund av att det ökade antalet 
människor som väljer att leva i regionen ökar chansen för företagen att tillgodose sitt behov 
av specialiserad arbetskraft. Extra fokus bör därmed läggas på samhällsbyggnadsfrågor som 
attraktivitet, stadsmiljöers utformningar och ökad mångfald. Viktigt i sammanhanget är också 
att skapa ökad nåbarhet genom förbättrade trafiknätverk med tydliga noder där 
tillgängligheten är hög. Stadsmiljön är i första hand en lokal angelägenhet men på grund av 
det ovan nämnda kan dess betydelse i det regionala och internationella perspektivet inte 
förbises.24 Järnvägsstationen har i högsta grad betydelse för stadens roll i regionen men även 
lokalt. Här möts det regionala och det lokala i en och samma punkt. Betydande faktorer för 
hur orten uppfattas är hur väl integrerad stationen är i övriga staden, att olika transportmedel 
är samspelta, vilket funktions- och serviceutbud som finns samt även stationsbyggnadens 
attraktivitet i sig. 25 
 
På orter med ett omfattande regionaltågsystem, oftast större städer, betjänar det lokala 
transportsystemen främst de som pendlar in till staden. Detta gäller även för mindre orter men 
då inte i lika stor omfattning. Detta kan bero på de målpunkter kollektivtrafiken 
sammanbinder och att de används främst av de som pendlar. En förändring i lokaltrafikens 

                                                 
22 Eriksson et al 1997 s.7 
23 Fröidh 2003 
24 Cars och Engström 2008 
25 Bertolini & Spit 1998 
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roll kan därmed skönjas och dess popularitet har minskat. Om pendlare ska använda 
kollektivtrafik hela resan är chansen större om anslutningsresan till ett resecentrum/terminal 
även kan ske med kollektivtrafik på ett smidigt och effektivt sätt. Kraven växer därmed på 
lokal och regional samverkan mellan transportmedlen.26 
 
Lokalt kan omformningar och omflyttningar av de nya stationerna bli ett problem men 
regionalt och för hela nationens ekonomiska tillväxt är regionförstoringen med tillhörande 
transportsystemsatsning nödvändig. De regionala/nationella intressena är därmed 
grundläggande och de lokala får vanligtvis anpassas till det större sammanhanget. Men med 
rätt metoder och tillvägagångssätt kan den regionala planeringen bli en stor tillgång även på 
det lokala planet trots de konflikter som kan uppstå däremellan. I stora och medelstora städer 
kan därför mycket vinnas om kollektivtrafikproblematiken finns med i ett mycket tidigt skede 
av ut- och ombyggnadsplanering.27 
 
Samarbete för en starkare konkurrenskraft 
För att kunna stå sig i den allt hårdare internationella konkurrensen måste Sverige uppväga de 
negativa konsekvenser som beror på landets stora avstånd. Enligt Cars (2008) kan detta göras 
genom att vi på ett proaktivt sätt investerar i just regionförstoring och urbana nätverk med 
attraktiv stadsutveckling i respektive urban kärna. En av dagens viktigaste 
stadsbyggnadsuppgifter blir således att utveckla de nya stadsregionerna och skapa kommunala 
och regionala samband. Nya fenomen uppstår i samhället som påverkar stadens och 
stadslandskapets utveckling och gestaltning. Dessa bakomliggande krafter är viktiga att 
identifiera och om varje orts unika villkor tillvaratas kan möjligheter skapas skriver Bergman 
& Dyrssen 2008.  
 
Det är alltså viktigt att alla städer och orter inser sin roll i det större sammanhanget. 
Kommuner kan inte längre enbart förhålla sig till den lokala planeringen. Regionförstoringen 
är ett faktum och regionala tågförbindelser fungerar som en motor i denna utveckling och nya 
knutpunkter utvecklas på många håll i vårt land. Dessa noder kan utvecklas på olika sätt vilket 
kommer få direkt betydelse för staden och kommunernas fortsatta utveckling.  

3.2 Nätverk 
Den ökade mobiliteten har fört med sig ett nytt synsätt på världen. Regioner och städer ses  
som nätverk, innefattande allt från transportsystem till informations- och kunskapsflöden. 
Teorier kring infrastrukturen och staden som nätverk gör järnvägsstationer och knutpunkter 
till extra intressanta inslag i staden. 
 
Staden som ett nätverk 
Stadslandskapet har varit och är föremål för många olika tolkningar. För att snabbt skapa sig 
en uppfattning om de svårigheter som finns och få en sammanhängande bild av problem och 
möjligheter behövs ibland en förenklad bild av verkligheten. Ett exempel på detta är att se 
staden som ett nätverk bestående av noder och länkar. Detta synsätt kan med fördel användas 
                                                 
26 Den goda staden 2007 
27 Den goda staden 2007 



17 
 

i syfte att förstå staden och förändra den. Stadslandskapet kan med enkelhet beskrivas ur detta 
perspektiv genom infrastruktur, transportleder och vägar som med sina förgreningar och 
knutpunkter skapar olika nätverk. De ansamlingar av bebyggelser och viktiga målpunkter 
fungerar som noder i detta system.28  
 
Det är inte bara den rent fysiska strukturen som representerar detta fenomen. En ny social 
ordning har uppstått i och med det mer mobila samhället. Människor skapar sina egna nätverk 
av kontakter och kan välja vilka ställen hon vill vistas eller bo på t.ex. utifrån livsstil till 
skillnad från tidigare då bostadsort valdes efter arbetsmöjligheter. Nya sociala och rumsliga 
konstellationer skapas och varje individ rör sig i sitt eget nätverk där vissa platser blir 
viktigare än andra. Det blir alltså upp till individen att i allt större utsträckning välja var och 
med vem ett möte skall ske.29  
 
En värld uppbyggd av nätverk 
Sociologen Castells (2000) beskriver samhället som bestående av nätverk. Han menar att 
mobiliteten skapar ett nätverkssamhälle där den traditionella strukturen ersatts med tydliga 
mötespunkter, en slags aktivitetsnoder och stråken mellan dessa. Vissa noder/platser och 
länkar får därmed en större betydelse och områdena mellan dessa blir mindre 
uppmärksammade och beskrivs ibland som endast betydelselösa ytor. Samhället skulle kunna 
sägas bestå av sociotekniska fenomen, som är uppbyggda för att understödja en ökad 
mobilitet och flöden av olika företeelser, t.ex. flöden av människor, varor, service, 
information, kapital, sopor, vatten mm. Dessa strukturer kan liknas vid nätverk i olika lager 
som sammanflätas och påverkar varandra i olika punkter. Ju fler nätverk som möts i en punkt 
desto högre blir aktivitetsflödet just på den platsen. Detta kan ge upphov till en stor 
komplexitet i rummet men ger också en mängd möjligheter. Det gäller att skapa effektiva 
mötespunkter mellan flödeslänkarna där de sammanförs så att de harmoniserar med den 
fysiska omgivningen och med andra nätverk.30  
 
Det individuella nätverket 
Vårt mobila samhälle har skapat en grupp människor som mer eller mindre alltid är i rörelse 
och som aktivt tar del av samhällets alla nätverk. Internet gör det möjligt att snabbt koppla 
upp sig mot resten av världen och effektiva transporter bidrar till snabba förflyttningar. För att 
tillgodose detta behov av effektivitet och rörelsefrihet har flygplatser och 
snabbjärnvägsstationer byggts med ibland mindre bra koppling till de städer de tjänar. Det har 
uppstått en situation där dessa noder framstår mer sammanlänkade med flygplatser och 
järnvägsstationer i andra delar av världen än med den stad som geografiskt ligger närmast.31 
De framtida transportlösningarna skapar större och sammanlänkade trafiknoder för att 
underlätta förflyttningar och skapa närhet mellan regioner. De nya trafiknoderna som 
höghastighetsbanorna för med sig kan ses som exempel på detta. De kräver stora ingrepp i 
landskapet och staden. Eftersom stationerna även i vissa fall placeras i nya lägen ställs stora 

                                                 
28 Bergman 2008 
29 Nielsen et al 2004  
30 Nielsen et al 2004 s 36 & 164.  
31 Nielsen et al 2004 
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krav på integration och goda kopplingar till stadens transportnätverk så att tillgängligheten 
inte tar skada och därmed påverkar de goda möjligheter som järnvägen skulle kunna innebära.  
 
Nya relationer mellan platser 
Den ökade mobiliteten för vissa platser närmare varandra. Vissa knutpunkter blir viktigare i 
systemet och strävan ligger i att tidsmässigt krympa avstånden mellan dessa . Det talas om en 
slags ”tunneleffekt” där mer eller mindre osynliga länkar knyter samman platser i form av 
globala flygplatser, hamnar och järnvägsstationer.  Nielsen, Albertsen och Hemmersam 
(2004) skriver:  
 
”With cities coming undone and losing their coherence, such points of interchange constitute 
lively sites full of energy and new possibilities. Projects abound in the field, whether they 
involve train stations, subways, bus or airport terminals, and any combination thereof. For 
cities, such interchange points provide an occasion for reflecting upon and modifying 
themselves, for devising new models of organization and new spaces”32. 
 
Dessa nya knutpunkter ger städerna möjlighet att förändras och kan ge plats åt nya strukturer. 
I Sverige kan de nya resecentrumen ses som ett exempel på denna typ av noder. Här möter 
högteknologi, människor, infrastruktur, näringsliv och service varandra i samma punkt. I och 
med ombyggnationen av dessa finns alla möjligheter att förbättra förbindelsen mellan olika 
nätverk och föra in och sammanbinda nya. Vidare skriver Nielsen et al (2004):  
 
New transportation concepts prove to be new locational concepts. And where transportation 
becomes the new bottleneck factor in the regional development, those nodal points that 
promise frictionless movement of traffic is booming. (As a result) urban structures are being 
shifted: The centre is wandering to the periphery and uses are moving magnetically to these 
locations”33.  
 
Det finns många exempel på större flygplatser och järnvägsknutpunkter runt om i världen som 
långt ifrån endast fungerar som trafiknoder. De närmaste omgivningarna har utvecklats till 
miljöer som har skapat en konkurrerande plats till centrum i den stad som den från början var 
meningen att betjäna.34 Diskussionen har även varit aktuell i Sverige med tanke på de 
järnvägsstationer som kan tvingas flyttas ut i stadens periferi och att receptet för ett lyckat 
resecentrum inkluderar funktionsblandning och hög densitet. Dessa järnvägsstationer 
representerar trafiknoder i ett regionalt infrastrukturnätverk men kan också ha betydelse för 
staden i övrigt. De kan fungera som en knutpunkt för en mängd olika verksamheter, vilket i 
kombination med transportfunktionen bidrar till att föra samman människor som normalt inte 
rör sig i samma nätverk. Situationen kommer dock att skilja sig åt mellan olika stationer. 
Järnvägsstationen som nod kommer att ha olika betydelse i stadslandskapet, skilja i storlek 
och sammanbindas med ett varierat antal nätverk.  
 
                                                 
32 Nielsen et al 2005 s. 165 
33 Nielsen et al 2004 s.170 
34 Nielsen et al 2004 s.172 
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3.3 En hållbar utveckling 
Diskursen kring hållbar utveckling inriktas mot tre delområden; social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. Dessa kan inte rangordnas utan är alla nödvändiga för en hållbar 
utveckling. De har alla olika betydelse och en harmoni mellan dessa är att eftersträva. Den 
ekologiska aspekten fungerar som ett ramverk eftersom den ekonomiska och sociala 
utvecklingen på sikt raseras om de gränser naturen sätter överskrids. Den sociala aspekten står 
för en god livskvalitet för samtliga människor och ekonomisk hållbarhet fungerar som medel 
för att uppfylla basbehoven och tillgodose kraven på god livskvalitet.35  
 
Transportproblematiken 
Enligt TRAST (2007) är resor och transporter en grundförutsättning för att skapa ekonomiska 
och sociala värden för medborgare, näringsliv och för samhället. I vårt allt mer rörliga 
samhälle fungerar transporterna som en nödvändighet för att kunna tillgodose sociala 
åtaganden, behov och personliga önskemål. Som tidigare diskuterats är även 
regionförstoringen viktig för den ekonomiska tillväxten och nationens konkurrenskraft på den 
internationella marknaden och bidrar därmed till den ekonomiska dimensionen av 
hållbarhetsaspekten. 
 
Polycentrism  
Regionförstoringen bidrar till att allt fler lokala arbetsmarknader slås ihop och bildar större 
och mer sammanhållna regioner med flera olika aktivitetscentra och bostadsorter. I och med 
denna utveckling har också fokus hamnat på diskussionen om monocentrisk eller polycentrisk 
regional stadsstruktur och vilken som bäst gynnar hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.36  
 
Tolkningarna av dessa två strukturer går allt som ofta isär och definitionerna av begreppen 
skiljer sig åt. Den här studien tillämpar Johanssons (2006) definition av begreppen. En 
monocentrisk struktur består av ett eller flera isolerade urbana aktivitetscentra där 
interaktionen skär radiellt istället för mellan dessa. En polycentrisk struktur är antingen 
hierarkisk polycentrisk, dvs. regionen består av flera urbana aktivitetscentra där mindre centra 
är beroende av större, eller komplementär polycentrisk där flera centra samverkar och 
interaktionen sker horisontellt mellan aktivitetscentra med samma position i det hierarkiska 
centralortssystemet. Johansson skriver att en polycentrisk struktur är att föredra för att minska 
skillnader i utveckling mellan regionerna samtidigt som en balans skapas inom och mellan 
regionerna vilket i sin tur leder till en ökad konkurrenskraft. Inom ESPON har detta studerats 
närmare och resultatet visar att komplementär polycentrism är mest konkurrenskraftig och 
ekologiskt hållbar på den inter-urbana nivån. Däremot är korrelationen med den sociala 
rättvisan i detta fall neutral eller rent av negativ.37  
 
 
  

                                                 
35 TRAST 2007  
36 Johansson 2006 s.4 
37 Johansson 2006 s.12 
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Mobilitet  
En annan diskurs kring hållbar utveckling och transporter gäller resonemanget kring det 
urbana och regionala resandet vilket har resulterat i två synsätt, hypermobilitetens principer 
och närhetsprincipen. I hypermobilitet ligger fokus på tiden och tidsbesparande återgärder. 
Flöden av resenärer, varor och information skall göras så effektivt som möjligt vilket ställer 
höga krav på bytespunkter och flödeskanaler. Regelrätt hypermobilitet är mycket gynnsam för 
tillväxten och idealisk i marknads- och konsumtionssamhället. I närhetsprincipen ligger fokus 
på rummet i stället för tiden. Detta synsätt går ut på att skapa närhet mellan stadens delar och 
idealet är att skapa förutsättningar för att dagliga nyttigheter hamnar inom gång- och 
cykelavstånd. Fokus ligger också på ett lugnare tempo med kortare arbetsdagar, vilket 
förutsätter en blandstad där bostad och arbetsplats ligger i nära anknytning.38 
 
Det är dock inte helt oproblematiskt att tillämpa vare sig det ena eller andra synsättet. 
Närhetsprincipen kan ur ett ekologiskt perspektiv anses vara mycket gynnsamt eftersom 
antalet arbetsresor minskar men med mer fritid kan detta betyda att resandet förläggs under 
denna tid och kan då generera längre eller fler resor t.ex. utomlands. När det kommer till de 
sociala aspekterna finns risker i båda fallen. Ett samhälle helt i linje med närhetsprincipens 
inriktning innebär en ökad risk för att människor i ännu högre grad än nu väljer 
bostadsområde efter verklig eller önskad tillhörighet och därmed minskar möjligheterna till 
mångkulturella och socialt mixade bostadsområden. Å andra sidan finns risken för en helt ny 
typ av segregation i det hypermobila samhället eftersom de snabba trafikmedlen inte nyttjas 
av alla och är dyra. Därför gynnar satsningar på denna struktur endast ett fåtal och de som bor 
på icke uppkopplade orter stängs istället ute39. Ett som helhet hypermobilt samhälle är inte 
heller miljövänligt med dagens transportsystem som medför många miljöeffekter som 
påverkar både naturen och människors hälsa negativt, vilket medför kostnader för samhället 
både på kort och på lång sikt.40  
 
Boverket ger som förslag en kompromiss för att utveckla hållbarhet ur samtliga tre 
dimensioner: 
”Kollektivtrafiken bör främst ökas där det finns tillräckligt befolkningsunderlag och 
knutpunkter utvecklas för att underlätta byte av färdmedel. Genom en ökad satsning på 
”miljöriktig” kollektivtrafik där det både finns ekonomiska förutsättningar och man kan 
förvänta att många kommer att använda sig av dessa nya kollektiva färdmedel istället för att 
åka egen bil, kan miljöutrymme att använda bilen skapas i mer glesbebodda områden”41.  
 
Samtidigt som Bergman 2008 påpekar att det antagligen skulle bli för dyrt att ” lägga 
hållbarhetsprogrammet över alla noder och bl.a. förstärka kollektivtrafiken, t.ex. via spår”42. 
 

                                                 
38 Bergman 2008 
39 Bergman 2008 
40 Boverket 2005 
41 Boverket 2005 
42 Bergman 2008 s. 9 
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Trots många olikheter finns dock vissa aspekter som är gemensamma för de båda synsätten, 
vilket kan sammanfattas som att närhetsprincipen tillämpas i syfte att underlätta den regionala 
mobiliteten. Tekniska innovationer som t.ex. effektiva och flexibla fordon ses som en viktig 
förutsättning. I båda fallen ligger också fokus på den rumsliga dimensionen kring 
knutpunkterna och deras förankring i omgivningen. Effektiva och välutrustade knutpunkter är 
att eftersträva. Byten mellan trafikmedel av olika slag skall ske på platser som tillhandahåller 
kommersiell, social och praktisk service, med utrymme även för arbetsplatser och bostäder.  
Inom hållbarhetsdiskursen har en kombination mellan dessa två principer beskrivits som en 
möjlig lösning och att de inte behöver stå i motsats till varandra.  
 
Hållbara strukturer i framtiden 
Städer och tätorter ska ha en hållbar utveckling ur såväl ett lokalt som regionalt och globalt 
perspektiv. På senare år har den täta blandstaden framställts som det mest hållbara ur 
stadsutvecklingssynpunkt43. Samtidigt byggs externa köpcentrum utan koppling till 
kollektivtrafik och en ökad regional pendling ställer krav på transportplaneringen. 
Regionförstoring och satsningar på en mer flerkärnig modell har också blivit avgörande för att 
som nation stå sig i konkurrensen med omvärlden. Vårt dagliga resande ökar och i detta 
avseende anses resor med bil vara det som drabbar miljön allra mest44.  
 
För att kunna möta kraven på en hållbar utveckling anses en utbyggnad av snabb regional 
tågtrafik som en av de viktigaste åtgärderna. Det finns tre huvudskäl till varför tågtransporter 
anses ha stor potential ur ett hållbart perspektiv. Genom tågets relativt höga hastighet utökas 
räckvidden inom en begränsad tidsrymd, kollektivtrafik är ett ekonomiskt attraktivt alternativ 
för en stor del av befolkningen samt slutligen för att tåg är ett bra alternativ eftersom 
miljöeffekterna är relativt låga45. Viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv är också att skapa ett 
balanserat transportflöde, vilket underlättas av en polycentrisk struktur, uppbyggd av noder 
med hög boendetäthet i stationsområdenas närmaste omgivning. Det är därför viktigt att även 
fokusera på de olika transportnoderna och dess förhållande till stadsstrukturen i övrigt vilket 
endast är möjligt om synsätt som närhetsprincipen och hypermobilitetsprincipen 
kombineras.46  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Boverket 2005 
44 Boverket 2005 
45 Regeringens proposition 2005/06:160, Moderna transporter 
46 Hall 1998 
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3.4 Nod och plats 
En nod kan uppstå längs en viktig rutt, där två vägar möts eller där en naturresurs är belägen. 
Vägkorset eller naturresursen kan sedan attrahera verksamheter och/eller teknisk infrastruktur 
och utvecklas till en större urban ansamling där olika verksamheter möts och påverkar 
varandra. Då fler och fler människor flyttade till städer gav det upphov till en ökad intensitet 
och mångfald i den urbana markanvändningen. För att balansera flödena av människor, varor 
och annan kommunikation i staden uppkom olika tekniska nätverk. När de olika nätverken 
skapades ökade värdet hos nod och platsegenskaperna främst i de noder som uppstått där flera 
av nätverken möttes, mest ökade det i knutpunkter där nätverk på olika skalor mötts, t.ex. där 
en radiell väg mötte en ringled som hade en regional funktion. I dessa uppstod då handel, 
service och bostäder. Vissa nätverk kan höja noders platsvärde. Ett exempel är elnätverkets 
utbyggnad i ett tidigt skede som med sin attraktivitet ökade tillväxten i staden som nod.47 I 
dagens stad bildas alltmer komplexa noder och ett exempel på en sådan är resecentrum. Att 
låta komplexa knutpunkter där nätverk möts ligga som grund för olika former av investeringar 
och planbeslut är inte riskfritt i en marknadsberoende, oförutsägbar utveckling skriver 
Bergman (2008) men påpekar samtidigt att det är ett villkor som planeringen idag måste ta 
hänsyn till. 
 
Två perspektiv på knutpunkter 
Transportnoder kan beskrivas utifrån sina två centrala och delvis kontrasterande egenskaper. 
 Å ena sidan genom sin koppling till trafiksystemen och därmed som trafiknod i ett 
transportnätverk (figur 3.1). Å andra sidan som en plats med en tätare samling diversifierade 
verksamheter och bebyggelser, öppna platser och övrig infrastruktur, som i sin tur påverkar 
sin omgivning utifrån sina egenskaper (figur 3.2). Dessa två egenskaper (figur 3.3) 

interagerar, motverkar och samverkar med varandra på olika sätt och därför hävdar Bertolini 
och Spit (1998) att de bör studeras var och en för sig. För då blir sedan sambanden mellan de 
två perspektiven lättare att analysera. Utifrån detta kan man tala om renodlade trafiknoder, det 
vill säga en punkt där trafik av olika slag möts men där övrig bebyggelse eller funktioner ej 
existerar. En knutpunkt som däremot innefattar både trafik och annan typ av verksamhet i 
staden kan benämnas urban nod, en typ av knutpunkt i staden och med stor inverkan på den 
rumsliga sammansättningen48. Noder har olika betydelse på nationell, regional och lokal nivå 

                                                 
47 Hynynen i Bille et al 2005   
48 Bergman 2008 s 7 

Figur 3.1 Stationen som 
nod. Källa: Bertolini 1998 

Figur 3.2 Stationen som 
plats. Källa: Bertolini 1998 

Figur 3.3 Stationen som nod 
och plats. Källa: Bertolini 
1998 
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och påverkar utvecklingen i olika grad på den nivå där den befinner sig. För att åstadkomma 
en hållbar regional utveckling krävs idag att lokala noder utvecklas så att de regionala 
intressena kan kombineras med de lokala och således få en positiv utveckling ur båda 
perspektiven.  
 
Nod- och platsmodellen  
En nod/knutpunkt kan alltså studeras utifrån två typer av egenskaper, nod- respektive 
platsegenskaper. I Bertolini och Spits (1998) nod- och platsmodell skiljs dessa egenskaper 
strikt åt i kopplingar till trafiksystem och typer av bebyggelse med verksamheter. Kvalitén på 
dessa två beskrivs sedan utifrån den intensitet och mångfald som kan uppmätas i noden eller 
på platsen. Bergman (2008) utgår ifrån att en urban nod innefattar både nod- och 
platsegenskaper och kan beskrivs utifrån dessa på motsvarande sätt. Hynynen (2005) menar 
på samma sätt att varje nod innehåller byggnader, infrastruktur och människor och att en viss 
lokal potential bör existera för att infrastruktursystemen ska vara effektiva. Dessa lokala 
potentialer kan utgöras av en lämplig kombination av institutioner, utbildade människor, 
historia, kultur, boendemiljöer och naturresurser.  
 
För att kunna planera och analysera den alltmer komplexa stadsstrukturen behövs nya 
metoder. Nod- och platsmodellen kan användas för att analysera urbana nätverksstrukturer. 
Modellen syftar till att belysa sambanden mellan lokal markanvändning (plats) och 
kopplingar till olika tekniska nätverk (nod) i ett regionalt system, t.ex. transportsystemet. 
Indikatorer som ska beskriva plats- och nodegenskaper används i modellen och resulterar 
sedan i ett diagram där förhållandet mellan dessa två typer av egenskaper kan utläsas. En 
jämn fördelning, ”balans”, är i de flesta fall att föredra, där båda egenskapstyperna är lika 
representerade. Då kan fokus läggas på underhåll av omgivningarna och systemet.49 
 
Om nodegenskaperna är starkare än platsegenskaperna eller tvärtom kan den andra påverkas 
negativt och obalans skapas. Om denna obalans ska kunna förändras till en balanserad 
knutpunkt behövs en värdeökning av de undertryckta egenskaperna eller en minskad portion 
av den dominerande egenskapen. Detta kan betyda en satsning på de lokala omgivningarna 
eller flera länkar till andra målpunkter på transportsidan. Om denna metod ska kunna fungera 
på ett tillfredställande sätt bör nod- och platstillhörigheterna vara rätt indikerade och 
utvärderade. Att eftersträva är således balans mellan nod- och platsegenskaperna i 
knutpunkten50. Bergman (2008) påpekar dock att trots att diagrammet tolkas som ett rent 
beskrivande resultat och inte ett normerande så blir det hela problematiskt. Redan i grunden 
uppstår ett problem i modellen då förutsättningen för förändring och anpassning av de två 
olika egenskaperna skiljer sig mycket åt. I platsegenskaperna bör ingå en flexibilitet som 
infrastrukturen, i de flesta fall, inte har vilket påverkar knutpunkten och värderingen av 
företeelsen ”balans”. Modellen kan dock med fördel användas för att skapa en uppfattning om 
beroendet mellan en knutpunkts plats- och nodegenskaper. Den kan även visa på om den ena 

                                                 
49 Bertolini & Spit 1998 
50 Bertolini & Spit 1998 
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typen av egenskaper är överrepresenterade vilket kan ligga till grund för beslut om fortsatt 
planering och vilken inriktning denna bör ha.  
 
Betydelsen av transportnätverk är uppenbar i en diskussion kring regional utveckling.  En 
fullständig balans mellan nod- och platsegenskaper är vanligen svår att uppnå och ofta 
alternerar de två om att vara den stakare. En god tillgänglighet skapar mycket lokal aktivitet 
tills det att utveckling är nödvändig och infrastrukturen måste förbättras ytterligare för att 
kunskapskällor och information ska bli mer tillgängligt. Obalansen mellan egenskaperna kan 
infinna sig under en kortare eller längre tidsperiod beroende på de ekonomiska och politiska 
förutsättningarna. Problemen som uppstår i noden kan ses på olika nivåer. Lokalt kan alltför 
bra nodegenskaper skapa en sämre boendemiljö och en social segregation på grund av t.ex. 
barriäreffekter. Ett övertag hos platsegenskaperna, med en god entreprenörsanda men med en 
sämre tillgänglighet och ingen möjlighet till utbyggnad på grund av mycket hög densitet, kan 
istället betyda en kvävning av den lokala ekonomin. Ur ett regionalt perspektiv jämförs ofta 
framgångsrika noder med mindre framgångsrika. Det blir därför ofta svårt att motivera en 
satsning på ett område som verkar mindre lovande ur utvecklingssynpunkt eftersom det kan 
leda till att hela regionens utveckling bromsas upp då ingen vill investera i platsen.51  
 
Järnvägsstationen som nod och plats  
Då järnvägen bildade ett nationellt nätverk skapades ett interregionalt flöde som tidigare inte 
funnits. Idag tenderar många aktiviteter i staden att samlas kring trafiknoder som t.ex. 
flygplatser, motorvägskryss eller järnvägsstationer. Resecentrum/järnvägsstationer har 
uppstått som allt mer komplexa noder eller knutpunkter.  
 
Resecentrum kan analyseras både som nod och som plats. Som nod med tanke på 
tillgängligheten till tåget och mötet med andra färdmedel och som plats med tanke på 
variationen av verksamheter och offentliga platser. Den ömsesidiga påverkan som nod- och 
platsegenskaperna har på varandra är viktig att inse. Som plats är det svårt att definiera 
gränsen för järnvägsstationens utbredning. Det är också svårt att definiera hur långt ifrån, 
avståndsmässigt, som järnvägsstationen som plats kan ha påverkan på andra aktiviteter i 
staden.  
 
För att kunna utveckla stationsområden på ett bra sätt bör de ses som regionala och lokala 
målpunkter och inte som separata enheter i den urbana miljön.52 Stationen är en av de få 
platser i staden där människor från olika grupper i samhället fortfarande möts vilken ger den 
stor potential som urban mötesplats där olika aktiviteter som kräver fysisk närhet kan samlas. 
Olika funktioner är nödvändiga för att olika stationer ska kunna utvecklas till sin fulla 
potential. Standarden på kollektiva färdmedel till och från stationen kan behöva höjas, 
parkeringar för bilar omlokaliseras till mer strategiska och effektiva mindre 
utrymmeskrävande platser och en bättre blandning av funktioner kan vara av stor betydelse 
för utvecklingen. Ett fokus på kontorsområden är ofta tydligt, ofta på grund av ekonomiska 
krafter. Bertolini och Spit betonar dock att inte varje stationsområde bör ses som ett 
                                                 
51 Hynynen i Rönn et al 2005 
52 Bertolini och Spit 1998 
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utvecklingsområde samt att man vid en eventuell utveckling måste se till hur både lönsamma 
och icke lönsamma delar ska kunna implementeras. Alla konflikter i samband med en 
stationsutveckling kan inte lösas, men en tydlig prioritering är viktig.  

3.5 Stationsområdesutveckling  
De senaste 15 åren har det varit en högt prioriterad stadsbyggnadsåtgärd i svenska kommuner 
att förtäta bebyggelsen kring resecentrum. Förtätningsprojekten har syftat till att skapa 
välintegrerade, effektiva knutpunkter i stadsstrukturen. Markanvändningen ska således 
prioritera besöksintensiva målpunkter och ha hög lokal tillgänglighet så att det stationsnära 
området förstärks som målpunkt både lokalt och regionalt. Förtätning på detta sätt går att 
koppla till stadsbyggnadsmodellen ”den kompakta staden”. Generellt innebär det begreppet 
bland annat att öka tätheten, utveckla nya urbana centra, funktionsblanda istället för att 
funktionsseparera samt att prioritera fotgängare och kollektivtrafik. Självklart finns både för- 
och nackdelar med denna typ av utveckling. Fördelar är t.ex. förbättrade förutsättningar för 
kollektiva transporter och en mer effektiv markanvändning medan ett problem kan vara 
medborgarnas acceptans och en försämrad miljökvalitet på grund av tätheten är en uttryckt 
nackdel.53 
 
I fallet med en centralt belägen station är ofta strategin att förvandla en miljöstörande, 
ytkrävande verksamheten till ett attraktivt område som blir en del av den urbana kontexten. 
Ett exempel på detta är förvandlingen av järnvägsstationers baksidor och trenden att skapa 
”en attraktiv stadsmässig miljö” syns även tydligt i framtida planer för resecentrum runt om i 
Sverige. För att strategin ska lyckas och stationen ska bli en integrerad del av staden är det 
viktigt att stationen som målpunkt samordnas med de lokala rörelsemönstren, speciellt de 
mönster som fotgängare står för. Att förtäta utan att begränsa möjligheten till utbyggnad av 
infrastruktursystemen är en svår balansgång.54 
 
Vad som utmärker nyutvecklade stationsområden runt om i Europa är ofta satsningar på 
exklusiva kommersiella lokaler och bostäder med en mycket hög bebyggelsekoncentration. 
Idrottsanläggningar och andra evenemangslokaler förekommer också. Detta gör att projekten 
blir konjunkturkänsliga samtidigt som många aktörer är inblandade som måste samordnas 
kring trafiksystem och annan bebyggelse. I Sverige finns inga riktlinjer för hur förtätningen 
bör ske och inga krav ställs på redovisningar av hur trafiksystemet kan komma att påverkas. 
TRASThandboken tar dock upp några principer för hur planeringen kan utföras, som också 
ligger i linje med internationella strategidokument.55 Dunphy och Porters (2006)56 anger sju 
nyckelprinciper för hur ett stationsområde kan förvandlas till en integrerad plats i staden som 
uppmuntrar nyttjandet av kollektivtrafik. Av dessa sju principer behandlar fyra den fysiska 
utformningen medan tre syftar på processen. För den fysiska utformningen gäller 
tillvaratagandet av pendlingsmöjligheternas kraft att kunna skapa investeringsattraktiva 
platser, en anpassning av antalet parkeringar till lokala förutsättningar och ett tillvaratagande 
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av potentialen i bussterminalsutveckling då busstrafiken har regional räckvidd. Den fjärde 
principen pekar på hur svårt det är att åstadkomma en funktionsblandning på en begränsad yta 
och att det därför bör beaktas hur funktioner kan spridas till närliggande stationer. Även 
Bertolini och Spits (1998) menar att tillgängligheten för biltrafikanter samt tillgången på 
parkeringsplatser är två mycket viktiga faktorer tillsammans med en hög standard på de 
kollektiva alternativen. En bra integration mellan byggnader, infrastruktur för transporter samt 
offentliga platser är också mycket viktigt samtidigt som en naturlig koppling till stadskärnan 
eller annat centrum är önskvärt. EU framhåller trafiklösningar, image, stationsservice, guider 
och skyltar, attraktivitet och trygghet samt de närmaste omgivningarna som viktiga faktorer 
vid stadsutvecklingsprojekt i stationsområden57.  
 
De fysiska strukturerna i staden påverkar transportmönstret på den lokala nivån. Schylberg 
(2008) anger faktorer som densitet, blandad markanvändning, fotgängarvänlig utformning, en 
bra lokal vägstruktur, balans mellan arbetsplatser och bostäder, grupperad och koncentrerad 
bebyggelse med nya centrumbildningar samt tillgång till kollektivtrafik som har påverkan på 
detta. Dessa faktorer har olika påverkan på den upplevda och faktiska tillgängligheten till och 
inom stationsområdet. Detta kan i teorin mätas med olika modeller och angreppssätt. 
Utgångspunkten är att det urbana vägnätets rumsliga sammanställning har en stor betydelse 
för rörelseflöden i staden. Vissa platser blir därmed rörelserika och andra rörelsefattiga av 
naturliga orsaker. Möjligheterna att röra sig i de olika gaturummen påverkar såväl 
ekonomiska som sociala förhållanden. Vistelse och förflyttning är de två grundfunktionerna 
som gaturummet har och de viktigaste egenskaperna bedöms vara begriplighet, dvs. 
möjligheten att dra rätt slutsatser om egenskaperna samt att kunna innefatta funktioner av 
olika slag (funktionalitet). För att en bra integration mellan stadskärna och yttre stadsdelar, 
t.ex. ett resecentrum ska vara möjlig krävs enligt detta angreppssätt långa linjer, dvs. långa, 
raka gator. Dessa utgör viktiga delar i det större stadsomfattande gatusystemet och ökar 
därmed integrationen enligt dessa teorier. 58 
 
Integration i staden 
Integrerade strukturer är ett sätt att skapa rörelsefrihet som ofta betonas vid 
stationsutveckling. Samtidigt har stationsområden ofta problem med just rörelsefriheten då 
spårområden och större vägar ofta skapar barriäreffekter för fotgängare och cyklister. En helt 
rörelsefri miljö är då inte möjlig att skapa och istället bör man inrikta sig på att styra 
rörelsemönstren till effektiva och naturliga länkar som av användarna upplevs som självklara. 
Detta är också mycket viktigt om man vill att människor ska vistas i eller röra sig i 
stationsområdet utan att deras avsikt är att resa enligt Schylberg (2008). Fotgängares 
rörelsefrihet och de naturliga gångstråkens läge i förhållande till stationen blir då mycket 
viktigt. Samtidigt är det viktigt att även de verksamheter som ska locka till sig såväl resenärer 
som icke resenärer är sammankopplade på ett tydligt och enkelt sätt i strukturen. Det är alltså 
inte bara att se till att stationsområdet innehåller en mångfald av funktioner, dessa måste även 
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ha en ”naturlig styrd” koppling till varandra som kan utläsas av användaren utan större 
hinder.59 
 
För de stationer som ligger centralt är det viktigt att se över kopplingen till stadskärnan. Korta 
gångavstånd bör eftersträvas men är inte alltid möjligt att uppnå. Det är dock upplevelsen av 
stråket som är viktigast. Det kan göras attraktivt, med t ex butiker och intressanta miljöer men 
man bör också se till att stadsmiljön och stråket däremellan upplevs tryggt och säkert60. Ett 
exempel där integrationen av järnvägsstationen i stadsrummet lyckats är holländska Leiden. 
Stationsrummet i sig är utformat som en gata med butiker på båda sidor och både cyklister 
och fotgängare är välkomna. Stationen ligger strategiskt mellan den historiska stadskärnan 
och stadens universitetsområde och upplägget är enkelt och lätt att överskåda.61 Euralille i 
Lille, Frankrike, är ett annat exempel där en integrering av stadskärnans ytterområden blivit 
möjlig i och med en utveckling av tågtrafiken samt en utbyggnad av ett shoppingcenter. 
Bakgrunden var en utbyggnad av tågtrafiken i och med TGV Eurostars anknytning till staden 
och det i sin tur ledde så till att ett helt nytt urbant centrum skapades för att överbrygga den 
barriäreffekt som de olika trafiknätverken tillsammans annars hade skapat och för att skapa en 
länk mellan stadskärnan och de annars avskurna ytterområdena.  
 
Funktionsblandning är ett annat begrepp som ofta förekommer i samband med 
stationsutveckling. Bertolini och Spit (1998) skriver att en integration och blandning av olika 
typer av funktioner är en viktig faktor för att kunna utveckla ett framgångsrikt 
stationsområde.62 Funktionsblandning (även kallat funktionsintegrering och diversitet) bör 
dock betraktas som ett normativt begrepp63. Orden avser att beskriva en blandning av 
bostäder, arbetsplatser, handel och service som i och med sin uppblandning kan möjliggöra en 
effektivare användning av transportnoden.  För att skapa mångfald används ofta strategier 
som syftar till att komplettera i vissa områden eller att skapa en bättre koppling mellan 
tidigare separerade områden. Stationens framtida resandeunderlag är primärt att bedöma vid 
lokalisering av en station. Närhet till stationen från bostäder påverkar antalet resande och är 
belagt i flertalet studier64. Andra faktorer att beakta är markanvändningens koncentration av 
bostäder, arbetsplaster och olika besöksintensiva målpunkter som ligger inom gångavstånd 
från stationen. Förutsättningar för en god kollektivtrafik samt att ett större serviceutbud 
skapas vilket i sin tur lockar till sig människor som i och med sin närvaro skapar trygghet och 
en livfull attraktiv miljö. Dock ger inte tätheten i sig själv det önskvärda levande stadslivet, 
andra faktorer spelar också in. Om koncentrationen blir för hög kan dock brist på offentliga 
rum och gröna stråk ge motsatt effekt och skapa en primitiv stadsmiljö.65  
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61Malmström 2005 s.23  
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Resecentrum i Sverige 
Förståelse för sambandet och betydelsen av en koordinerad utveckling mellan järnväg och 
bebyggelse är avgörande för om järnvägssatsningar ska nå den framgång som de har potential 
för. SJ:s ambition från 1990 var att åter göra stationen till en viktig plats i staden och att 
samlokalisera trafikslag i en effektiv bytespunkt samt att utöka innehållet i de nya 
anläggningarna med butiker, restauranger, kontor och kommersiella lokaler. Detta skulle 
finansieras genom försäljning av SJ:s byggrätter i centrala lägen invid stationerna. 
Resecentrumet var också tänkt att bli en plats i staden, inte bara för resenären utan även för 
andra människor. För att ta tillvara på stationens roll som både lokal och regional målpunkt 
och därmed tillvarata det mötesplatspotential som föreligger bör både sociala och ekonomiska 
aktiviteter som kräver fysisk närhet etableras i området enligt Schylberg (2008). Som vidare 
skriver att transportnoden är en av de få platser i samhället idag där människor från olika 
befolkningsgrupper fortfarande möts och att en blandning av aktiviteter därför är mycket 
viktig.  
 
I och med de nya höghastighetsbanorna, regionförstoring och med influenser från Europa har 
resecentrumkonceptet utökats ytterligare. Fler verksamheter ser fördelar med att lokalisera sig 
i dess närhet och fler transportmedel binds samman.66 Alla dessa verksamheter och funktioner 
har sina egna nätverk vilket gör planeringen allt mer komplicerad inte bara fysiskt genom 
verksamheternas och transportmedlens fördelning i rummet utan även genom att allt fler 
aktörer skall samverka på en och samma plats. 
 
Funktionerna i ett resecentrum har olika 
betydelser för resenären och staden i 
övrigt.  Baskraven för en järnvägsstation 
är att resenären enkelt skall kunna ta sig 
till de tåg som skall nyttjas samt att byten 
mellan olika lätt tåg ska kunna ske. För 
att tillgodose detta behövs, tydlig 
information, rationella gångstråk och 
möjlighet att invänta tågen i en bekväm 
och trygg miljö (figur 3.4). Resenärerna 
som använder stationen har färdats dit och når resecentrumet från olika håll. Därför behövs 
bekväma angörningar för de transportmedel – inklusive gående- som är aktuella. 
Fundamentalt för resecentrum är också en viss typ av resandeservice t.ex. biljettförsäljning 
och trafikinformation.  Det tredje steget i stationsutvecklingen är att samla olika trafikslag och 
skapa effektiva bytespunkter. Detta gäller samtliga färdmedel som kan vara aktuella för 
staden/orten t.ex. cykel, spårväg, lokalbussar, fjärrbussar, regionalbussar, bussar och tåg till 
flygplatser. Då flera trafikslag som inbjuder till långa resor samlas i ett resecentrum ökar 
kravet på långtidsparkering. Med ett tilltagande flöde av resenärer och besökare attraheras 
även andra serviceverksamheter till resecentrum eller dess närhet. Det kan vara både rent 
kommersiella verksamheter som butiker, restauranger mm och andra verksamheter som 
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Figur 3.4 Basfunktioner för ett resecentrum. Källa: 
Idéstudie Götalandsbanan Borås-Jönköping-
Linköping 
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kultur, sport etc. Det goda transportläget 
gör också området kring resecentrum 
lämpligt för arbetsplatser (figur 3.5). 
Människor anser det attraktivt att bo nära 
dessa multifunktionella platser och därmed 
kan bostäder uppföras i en randzon kring 
resecentrum (figur 3.5). Det är dock inte 
lämpligt med bostäder i kvarteren närmast 
järnvägen eftersom det finns risk för att 
riktvärdena för buller- och 
vibrationsnivåerna överskrids här.67  
 
Framtidsaspekten 
Projekt av den dignitet som ett resecentrum innebär kräver även ett långsiktigt perspektiv. I de 
flesta fall sker därför idag utformnings- och dimensioneringsplaneringen av 
järnvägsanläggningar, resecentrum och omgivande stadsbebyggelse på resandeflöden mm 
som har prognosvärden för år 2030. Det är dock viktigt att det också finns utrymme för den 
utveckling som sker efter planeringshorisonten för 2030. Det krävs alltså en flexibilitet i 
planeringen och särskild eftertanke när det gäller de oåterkalleliga strukturella val som kanske 
kommer att bestå i flera sekel framåt. Detta gäller t.ex. järnvägens sträckning genom en stad, 
lokaliseringen av resecentrum samt om spåren läggs i markplan, upphöjt eller nedsänkt läge.  

3.5.1Stationslägen 
Varje tätort är unik vilket gör att förutsättningarna alltid ser olika ut. Järnvägssträckningen har 
alltid tre alternativ: genom orten, en tangering av orten eller utanför orten. Stationens läge kan 
bestämmas utifrån fyra typfall: station nära stadskärnan eller i halvcentralt läge, station i 
stadskärnan, station i utkanten av staden i perifert läge samt station utanför den befintliga 
staden. Vilket stationsläge som väljs har naturligtvis stor betydelse för ortens framtida 
utveckling samt är en viktig fråga för stadsutvecklingen, stadsstrukturen och stationens egen 
roll. Stationens placering har olika betydelse för ortens utveckling beroende på ortens storlek. 
 
Satsningen på höghastighetståg innebär nya stationslösningar och nya fenomen att ta ställning 
till. Utbyggnaden av höghastighetsbanor medför att de lokala stationerna kan behöva flyttas ut 
från staden eller om ett fortsatt centralt stationsläge är aktuellt, blir dubblerade spårantal och 
bullerskyddslösningar nödvändigt. Uppförandet av ett transportsystem som ur en regional 
synvinkel bidrar till en förbättrad miljö ställer därmed stora krav på den lokala planeringen. 
Kortare restider har inte endast medfört positiva effekter för städer. För att kunna öka 
hastigheten på tågen måste spår rätas ut vilket kan ställa till problem i ett tätbefolkat område. 
Eftersom banan därför i flera fall måste dras utanför staden blir en utflyttning av stationen till 
ett halvcentralt eller perifert läge nödvändig. Med detta nya läge kan tveksamma 
bullerskyddslösningar för befintliga byggnader och visuella intrång som ger negativa effekter 
på stadsmiljön undvikas.  
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Figur 3.5 Utökade funktioner för resecentrum. Källa: 
Idéstudie Götalandsbanan Borås-Jönköping- 
Linköping. 
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Det centrala läget  
Enligt Banverkets policy är centrumnära stationer att föredra eftersom det kan stärka den 
befintliga stadskärnan samt ger god tillgänglighet i och med närheten till befintliga 
arbetsplatser, bostäder och andra viktiga målpunkter.68 Samtidigt kan en utbyggnad av 
stationen i ett centralt läge innebära en utvidgad barriäreffekt och påverkan på rörelsemönster 
samt även ge upphov till ökade bullernivåer, vilket redan är ett problem i många stadskärnor. 
Eftersom stadskärnan är själen i de flesta städerna kan denna klyvning få stora konsekvenser 
på den befintliga bebyggelsen och stadsutvecklingen om inte förebyggande åtgärder sätts in i 
samband med spårutbyggnaden. Små orter drabbas oftast hårdare av det intrång en utökad 
järnvägsbredd för med sig eftersom klyvningen är blir mycket mer påtaglig.69 Trots detta 
anses tillgänglighetsaspekten vara den viktigaste för lokaliseringen av järnvägsstationen. Nära 
befintliga verksamheter och med ett avstånd så att så många som möjligt kan gå eller cykla till 
stationen är att föredra. På så sätt blir följderna för staden i form av omorganisation av 
verksamheter och viktiga målpunkter mindre omfattande och konsekvenserna av 
järnvägsstationens påverkan blir även lättare att förutspå. Arbetet med att integrera en station 
som inte är belägen centralt kan innebära bland annat omstrukturering av gatunätet. Den 
ökade kapacitet som krävs på befintliga vägar då ett resecentrum utvecklas ställer också krav 
på utrymme. Utrymme som måste tas från övriga staden och i ett centralt läge är risken då 
större att konflikter uppstår.   
 
Det halvperifera och perifera läget 
Om ett centralt stationsläge förstärker en befintlig stadskärna kan ett mer perifert läge ge kraft 
åt en fortsatt utveckling i mer perifera delar av staden. Detta dock förutsatt att det även finns 
andra förutsättningar på platsen då resecentrum ensam inte kan anses vara tillräckligt stark för 
att skapa täthet omkring sig. Om förutsättningar finns kan en flyttning av järnvägsstationen 
innebära en utarmning av stadskärnan eftersom stationens regionala tillgänglighet och goda 
förutsättningar drar till sig verksamheter. En station i ett halvcentralt eller perifert läge kan 
medföra påverkan på stadens struktur i form av att en flerkärnig struktur utvecklas eller att en 
utspridning påbörjas. På en mindre ort är ett nytt ”centrum” i periferin inte alltid önskvärt, 
vare sig det utarmar eller kompletterar befintlig stadskärna, då det kan medföra strukturella 
problem på stadsnivån samt ett ökat trafikarbete lokalt.70 Den halvperifera stationens 
påverkan på staden är dock omdebatterad, om inte förutsättningarna redan finns i området 
eller är föremål för en långsiktig planering så ger inte stationen i sig det resultat som är 
önskvärt eller som den har gjort historiskt. En station i ett nytt läge som däremot blir 
tillräckligt attraktiv för resenärerna blir en förändringskraft. Det är angeläget att denna 
förändringskraft tas om hand i planeringen så att stationen kan integreras i staden på ett 
naturligt sätt.  
 
Fördelar med ett läge utanför stadskärnan är att det där vanligen finns markreserver som kan 
nyttjas för en framtida bebyggelseutveckling. Då kan störande buller, vibrationer och barriärer 
samt intrång i bebyggelsen undvikas redan från början. Andra argument för ett 
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perifert/halvperifert läge är lägre anläggningskostnader samt regionala restidsvinster.71 En 
annan föreliggande problematik är när en station omlokaliseras från ett centralt till ett mer 
perifert läge och funktionslösa ytor uppstår centralt på en liten ort. Att flytta ut en central 
funktion för att åstadkomma fördelar regionalt kan då ge en negativ lokal påverkan. Andra 
direkta följder blir det ökade avståndet till stationen för dem som sedan tidigare gått till fots 
eller cyklat till stationen. En integrering i stadens struktur och övriga trafiksystem är viktigt i 
både ett centralt och perifert stationsfall men av yttersta angelägenhet i det 
halvperifera/perifera läget för att stationen ska bli en tillgång för stadens utveckling.  
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4 METOD  
I detta avsnitt beskrivs hur examensarbetets har genomförts. Hur informationen har samlats in 
och bearbetats, vilka teorier och metoder som använts och varför. Extra stort utrymme ges till 
att förklara hur vi har tänkt kring den modell (nod- och platsmodellen) som vi använt och 
utvecklat för att förstå och kunna utvärdera resecentrumens tillstånd och påverkan på övriga 
staden. I detta kapitel behandlas även vilka avgränsningar som gjorts och varför.    

4.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudierna syftar till att skapa en förståelse för dagens samhällsutveckling länkat till 
transporter och teorier kring järnvägen och järnvägsstationen som fenomen och 
samhällsutvecklare, samt för att förstå hur trender som regionförstoring och hållbar utveckling 
kan bindas samman med järnvägsstationernas utveckling och påverkan på staden. Information 
har hämtats från historiska texter om järnvägen, böcker och artiklar om järnvägsstationen som 
nod, avhandlingar om planering av stationsområden och rapporter från Boverket. Resultatet 
av litteraturstudierna kan utläsas i teoriavsnittet samt till viss del i uppbyggnaden av 
fallstudierna. Inriktningen på litteraturstudien är bred eftersom relationen mellan staden och 
stationen idag är så komplex och krävs för att ge en så nyanserad bild som möjligt av 
effekterna som en järnvägsstation kan medföra på stadsutvecklingen. Litteraturstudien har 
även använts till att skapa en grundförståelse om framtida järnvägsinvesteringar och 
resecentrumutveckling i Sverige, här främst Götalandsbanan. En mer detaljerad teoridel 
baserad på Bertolini och Spit (1998) och Bergman (2008) kring järnvägsstationen som 
transportknutpunkt avhandlas i teorin kring noder i staden och noders olika egenskaper. 
Litteraturstudierna har även behandlat teoribakgrunden till den modell som är utgångspunkt 
för fallstudierna och analysen i detta examensarbete.  

4.2 Fallstudier 
Syftet med fallstudierna är att genom en modifierad version av Bertolini och Spits teoretiska 
nod- och platsmodell och genom intervjuer undersöka och sammanväga nuvarande tillstånd 
och framtida planer för några utvalda järnvägsstationers nod- och platsegenskaper. Således 
provas och utvecklas en metod som undersöker planeringsunderlag och resecentrumets 
nuvarande och framtida tillstånd. Resultaten har sedan använts för att ge en ökad kunskap om 
vad som finns i den befintliga strukturen och vad som skulle kunna uppnås utifrån de planer 
som utformats. Med detta som utgångspunkt studeras sedan hur dessa egenskaper påverkar 
och samspelar med varandra, vad det kan medföra för stationsområdet och vilken påverkan 
det kan få på stadsutvecklingen. Fallstudierna ger också en möjlighet att jämföra med teorier 
och trender från litteraturstudierna med verkliga planeringsfall och resonemang på lokal nivå. 
Återkopplingar mellan gällande teorier och verklighet kan därmed urskiljas. Nod- och 
platsundersökningarna i fallstudierna kompletteras av intervjuer (se avsnitt 4.2.2) som ger en 
bild av vilken typ av nod som resecentrumet planeras bli och hur den ska integreras i staden 
den betjänar, vilka problem som uppstått i planeringen och vilka prioriteringar kommunerna 
tvingats göra. 
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Urval 
Kommunerna valdes utifrån pågående planeringslägen för utveckling av järnvägsstationen 
och dess närområde. Ett annat kriterium var att fallen skulle skilja sig från varandra gällande 
stadens storlek, stationens lokalisering i staden och tillgänglighet till höghastighetståg i 
framtiden. Detta för att förhoppningsvis kunna få en indikation på hur en kommuns 
inställning till järnvägen som samhällsutvecklare kan se ut och vilka likheter och skillnader 
som kan finnas i planeringen trots olikheterna städerna emellan. Fyra fallstudier har 
genomförts gällande framtida utvecklingsplaner av järnvägsstationer i följande städer; 
Uppsala, Linköping, Mariefred (Läggesta) och Jönköping. Uppsala valdes ut på grund av den 
långt gångna ombyggnationen av sitt centralt belägna resecentrum, behållandet av 
resecentrum på befintlig plats och att Uppsala, i alla fall inte i detta skede, planeras ingå i 
höghastighetstågets nätverk. Linköping valdes ut som en av de kommuner där planeringen för 
höghastighetsbana kommit längst och där resecentrumet ska flyttas från en central plats till en 
annan. Den rådande situationen i Jönköping, där två alternativa stationslägen för 
höghastighetstågen övervägs, tillför ytterligare en unik planeringssituation. Jönköping valdes 
också på grund av att staden redan idag har en stadsstruktur med spridda och 
osammanhängande målpunkter. Läggesta valdes på grund av dess intressanta läge mitt i 
Strängnäs kommunen med en funktion att betjäna både Mariefred och Åkers styckebruk samt 
andra mindre orter i kommunen. Läggesta var också av intresse då resecentrumet i dagsläget 
bara är en transportknutpunkt men som har stora utvecklingsmöjligheter. Problematiken i 
detta exemplet kan även ses som representativt för lite större orter  än Mariefred där 
resecentrumet är beläget utanför stadskärnan.  
 
Upplägg 
Uppläggen för de olika fallstudierna följer samma mönster med en kort inledning om orten 
följt av beskrivande information om planerna på utveckling av resecentrum under avsnitten 
”Planer”. De olika fallen har kunnat beskrivas olika detaljerat på grund av de varierande 
planeringslägena. Material som använts är översiktsplaner, trafikplaner, detaljplaner och 
andra strategiska plandokument. Denna information har även kunnat användas till nod- och 
platsundersökningarna. Beskrivandet av planerna följs sedan av intervjuresultaten och sedan 
av de faktiska nod- och platsundersökningarna. Fallstudierna avslutas med en bedömning av 
respektive falls nod- och platsegenskaper vilket resulterar i en diskussion om stadens och 
resecentrumets speciella förutsättningar och egenskaper. Studiens avslutande del behandlar 
generella slutsatser kring utvecklingen av järnvägsstationer och deras relation till staden, 
regionförstoring och hållbar utveckling och här kan likheter och skillnader mellan 
fallstudierna fungera som exempel. Här behandlas också skönjbara trender som framtidens 
resecentrum ger upphov till.  
 

4.2.1 Nod- och platsmodellen 
För att kunna undersöka järnvägsstationers egenskaper och vilken påverkan de kan få på 
stadsutvecklingen i den stad de betjänar används begrepp och parametrar med stöd från 
Bergmans (2008) modifiering av Bertolini och Spits (1998) nod- och platsmodell. Dessa har 
sedan korrigerats ytterligare för att kunna appliceras i fallstudierna. Bland annat har 
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ytterligare ett kriterium lagts till, connectivity, vilket även tas i beaktning av Bertolini och 
Spit (1998), men i den utökade modell som vi utarbetat i denna studie har connectivityn 
klassats som ett kriterium som skall bakas in i bedömningen av resecentrumets kvalité och 
tillstånd. Vi har ansett detta extra viktigt eftersom vi även vill undersöka de nya 
resecentrumens påverkan på stadsutvecklingen och dess förhållande till staden och regionen. 
Vi har också valt att behandla förhållandet mellan nod- och platsegenskaperna och att 
redovisa det sammanvägda resultatet av de båda egenskaperna i bedömningstabellen eftersom 
det ger en ytterligare aspekt till bedömningen. Connectivityn får en extra stor betydelse i den 
sammanvägda bedömningen eftersom det i vår undersökning är av extra stor vikt att staden 
som system fungerar och hänger ihop med resten av regionen. Detta samspel blir högst 
påtagligt i resecentrumet där mängder av nätverk möts.  
 
Bertolini och Spits (1998) modell har som utgångspunkt en tydlig uppdelning mellan 
stationens nod- och platsegenskaper. Det så kallade nodindexet används för att beskriva 
kvalitén på kopplingen av lokala verksamheter och transporter till de större regionala och 
nationella nätverken. Kvalitén är beroende av tillgängligheten till olika nätverk men även på 
flödesstorleken av trafik och information. Både mångfalden och intensiteten vad gäller 
kopplingarna måste uppmätas. Platsindexet beskriver mångfalden av verksamheter/företag, 
kvalitén på livsmiljön samt vilka utvecklingspotentialer som finns. Dessa uppmäts med 
statistik från markanvändning, ekonomi och befolkning av Bertolini och Spit (1998). 
Resultatet i Bertolini och Spits (1998) fall blir sedan ett diagram där nod- och 
platsegenskapernas tillstånd kan utläsas. Järnvägsstationen som knutpunkt kan där klassas 
som beroende, stressad, obalanserad eller balanserad beroende på egenskaperna och 
relationerna mellan dem.  
 
Modellen kan enligt Bergman (2008) göras ännu enklare genom att en fyrfältstabell skapas 
där plus och minus sätts för de olika egenskaperna i knutpunkten. Samma utgångspunkt 
används även i denna studie där begreppen nodegenskap och platsegenskap undersöks. 
Resultatet kan utläsas i en utökad tabell med nod- och platsegenskapernas kvalité. (se tabell 
4.2 och 4.3). Graderingssystemet har utvecklats från Bergmans (2008) plus och minus till en 
fyrgradig skala, från otillräcklig till mycket bra. Bedömningen av olika aspekter har gjorts 
utifrån hänsyn till olika parametrar och hur de samverkar. Dessa presenteras noggrannare i 
nästa stycke.   
 
Parametrar  
De två grundläggande aspekterna i Bertolini och Spits modell är mångfald och intensitet hos 
de olika verksamheterna och de olika typerna av transportnätverk och transportmedel. I den 
här studien undersöks även kopplingarna mellan transportmedlen och deras nätverk samt 
kopplingarna till och mellan de olika verksamheterna som finns i stationsområdet, den så 
kallade ”connectivityn”. ”Connectivityn” har extra betydelse för förståelsen av hur väl 
trafikegenskaperna och platsegenskaperna fungerar i en och samma punkt.  
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Mångfald kan ur ett transportperspektiv beskrivas som kombinationen av stadens vägnätverk, 
järnvägsnätverk och de sammanbindande strukturerna samt på vilka skalor dessa befinner sig 
(nationellt, regionalt, lokalt) (figur 4.1) Vilka skalor nätverken befinner sig på är viktigt för att 
analysera på vilken nivå i olika nätverk som noden befinner sig. Bedömningen av mångfalden 
på nodsidan görs sedan utifrån antalet nätverk och vilken räckvidd de nätverk som 
sammankopplas har. Det sammanvägda resultatet av alla aspekter redovisas i tabellform och 
genom den fyrgradiga bedömningsskalan. Intensiteten för trafikslagen ges av antalet avgångar 
i kollektivtrafiken från noden per dygn fördelat på olika trafikslag. En naturlig variation i 
intensiteten uppstår naturligtvis beroende på hur stor befolkning de olika stationerna betjänar. 
Men intensiteten i sig självt säger också något om hur betydelsefull trafiknoden är. Även i 
detta fall delas trafiken upp på lokal, regional och nationell nivå för att få en bild av på vilken 
nivå noden har störst betydelse. Den regionala nivån delas även in i Regionalt A och 
Regionalt B. Med regionalt A menas ett större regionalt område än i regionalt B som är en 
kortare resa inom länet. Regionalt B är även ett tåg eller en buss med fler stopp än regionalt 
A, eftersom detta färdmedel har större betydelse för en närmare omgivning. I stället för att 
använda biltrafikflödena på stationens angränsande vägar, som ett mått på biltrafikens 
intensitet behandlar denna studie antalet parkeringsplatser på stationsområdet och 
färdmedelsfördelningen för resenärer till stationen eftersom det ger en tydligare bild av 
biltrafikens intensitet på själva stationsområdet. En uppfattning om vilket transportmedel 
invånarna använder sig av ger en indikation på hur god tillgängligheten är till stationen för  
olika transportmedel samt hur kommunen kan komma att prioritera de olika trafikanterna.  

Figur 4.1 Översikt över undersökta parametrar. 
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”Connectivity” för nodegenskaperna anges av hur bra olika transportmedel sammanlänkas. 
Detta kan undersökas genom avståndet mellan de olika färdmedlen och hur andelen 
lokaltrafik och regionaltrafik hänger samman. Tidsavståndet mellan busshållplatser, 
parkeringsplatser och tågperronger har därför undersökts där det varit möjligt72. Tidsavståndet 
har övervägts på två sätt, dels genom att den uppmätta sträckan för vägen mellan två 
färdmedel studerats men hänsyn har också tagits till vägens beskaffenhet, med t ex trappor, 
hinder, smala passager i kombination med stora passagerarflöden mm. Där det varit möjligt 
undersöks även synkronisering av tidtabeller, rörelsemönster och resandeinformation, i annat 
fall förs en diskussion kring detta. Hänsyn tas även till stationens upptagningsområde för 
gångtrafikanter. Samtliga nodegenskapsundersökningar redovisas i tabellform.  
 
Med platsegenskaper menas i första hand attraktioner och besöksmål som kan användas av 
kommunens samtliga invånare och inte endast av pendlare eller långväga resenärer. I denna 
studie står mångfalden för variationsrikedomen i de verksamheter som finns i stationsområdet 
och dess närhet. Intensiteten har i detta fall varit svår att få ett grepp om och därför har främst 
variationen, vilka de dominerande verksamheterna är och deras besöksattraktivitet undersökts 
samt under vilka tidpunkter på dygnet som dessa främst besöks av icke-resenärer. Ett område 
på ca 500 meters radie har undersökts med stationen som mittpunkt och resultaten redovisas i 
tabell och figurform (aktivitetskarta).”Connectivity” för platsen egenskaper kännetecknas av 
hur verksamheter i byggnader och anläggningar kan bli eller är sammanbundna på grund av 
avstånd och aktivitet. Avståndet mellan byggnader, rumsliga barriärer och olika verksamheter 
ger en bild av utformningen av området. Bebyggelsens densitet, koppling till stadskärnan 
fysiskt och visuellt, och verksamheternas relation till varandra kan vidare bedömas för att få 
en uppfattning om stationsområdets betydelse och funktion i staden som plats.  
        
Parametrarna bedöms och diskuteras med hänsyn till resonemangen ovan och resultatet 
redovisas i en enkel tabell (tabell 4.3).  
Tabell 4.2 och 4.3 Graderingsskala och redovisningstabell för nod- och platskvalitéer.  

 
 
 
 
 

 
Slutligen bedöms nod- och platsegenskapernas kvalité och samspel. Eftersom syftet med 
studien delvis är att undersöka järnvägsstationerna som eventuella urbana platser och inte 
endast trafikknutpunkter blir det även avgörande hur väl dessa fenomen fungerar tillsammans 
vilket redovisas i ”Nod/Plats” kolumnen (tabell 4.2) och närmare utreds under rubriken 
”Samspel nod och plats”. I några av fallstudierna anges två betyg på vissa egenskaper, detta 
då den slutgiltiga bedömningen är starkt beroende av planernas utfall.  
 
 
 
                                                 
72 Alla fallstudier är inte detaljplanerade 

+++ Mycket bra 
++ Bra 
+ Tillräcklig 
- Otillräcklig 

 Nod Plats Nod/Plats 
Mångfald    
Intensitet    
Connectivity    
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Beräkningar 
Beräkningar av intensitet har utförts med hjälp av tidtabeller från Banverket och SJ samt från 
läns- och lokaltrafikbolagen. Information om fördelningen på transportmedel för tillresta till 
stationen har fåtts av respektive kommun. För variation av verksamheter och avstånd har 
plandokument, faktiska besök och 3D-bilder från www.eniro.se och www.hitta.se använts. 
Beräkningar av bytestider har gjorts genom uppskattningar i planer, uppmätta avstånd i kartor 
samt genom frågor i intervjuer. Avståndet har då beräknats från mitten på tågperrongen till 
bilparkering, bussterminal/hållplats och cykelparkering. 
 
Resultat 
Efter undersökningarna av nod- och platsegenskaperna kan en slutsats om nodens tillstånd 
baserat på dagens planer och nuläge dras. Om intensiteten och mångfalden är nära sitt 
maximum benämns knutpunkten som ”stressad” men samtidigt har dess faktiska potential till 
högre effektivitet insetts. Beskrivs knutpunkten istället som ”beroende” finns det ingen 
konkurrens om det lediga utrymmet och efterfrågan på infrastruktursystemen är så pass låg att 
den är beroende av utifrån kommande medel. Den lokala potentialen saknas och därför görs 
heller inga investeringar i infrastrukturen. Noden eller platsen som sådan kan också vara i 
balans eller obalans vilket betyder att nod- eller platsegenskaperna är lika representerade eller 
att den ena är starkt övervägande och därför påverkar de andra egenskaperna negativt. Vad 
dessa tillstånd kan medföra och hur de kan påverka utvecklingen av noden och 
stadsutvecklingen kan utläsas i de avslutande delarna av fallstudierna. 

4.2.2 Intervjuer 
För att få en insyn i tankarna och motiven bakom planerna har intervjuer genomförts. Detta 
för att sedan kunna se om några generella slutsatser kan dras om hur planer för 
järnvägsstationer i Sverige idag ser ut trots unika förutsättningar på orterna samt vilka 
skillnader som kan utläsas. Då syftet med detta examensarbete är att undersöka och diskutera 
de nya och ombyggda järnvägsstationerna och resecentrumens roll som trafikknutpunkter och 
noder i staden och regionen och deras inverkan på stadsutvecklingen är kommunala 
planeringsdokument en viktig del. Intervjuer med författare till dessa dokument lämpar sig 
därför väl för att ta reda på mer om uppfattningar, attityder och framtidsfunderingar kring 
detta ämne. Intervjupersonerna valdes ut genom att de som stod som ansvariga planerare för 
de olika plandokumenten kontaktades och tillfrågades angående intervju eller att kommunens 
stadsbyggnadschef vidarebefordrade förfrågan om intervju till ansvarig 
projektledare/planerare. 
 
Förberedelser 
Intervjuerna förbereddes genom att information om kommunen och planerna lästes in och 
regionala samarbeten undersöktes. Inför intervjuerna fick varje intervjuperson en 
sammanställning av frågorna, både de generella och de specifika fallfrågorna (se bilaga 1). 
Detta för att de skulle få möjlighet att förbereda sig och ta reda på eventuella nödvändiga 
fakta. Frågedokumentet användes sedan vid intervjuerna.  
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Aktörer som intervjuats 
Intervjuerna syftar till att skapa en bild av resonemangen på lokal planeringsnivå kring 
järnvägsstationens roll i staden som nod och som plats och om, och i så fall hur, det är 
önskvärt att den integreras på orten. Intervjupersonerna har således svarat utifrån sin rådande 
yrkesroll och det pågående arbetet i den aktuella kommunen. De intervjuade tjänstemännen 
har fått svara på två typer av frågor. Dels generella frågor gällande de aktuella begreppen för 
denna studie och dess relationer till varandra men även frågor rörande praktiska planfrågor 
och ställningstaganden från översikts- och detaljplaner samt detaljplaneprogram. 
Intervjuformen kan liknas vid en halvstrukturerad intervjuform där frågedokumentets 
föreslagna frågor diskuterades men nödvändigtvis inte helt i den föreslagna ordningsföljden 
och där längre diskussioner kunde uppstå under intervjuns gång om vissa specifika detaljer. 
En av de intervjuade tjänstemännen (Bertil Malmström) är också författare till två 
referensmaterial till teoribakgrunden och välbekant med i stort sett allt bakgrundmaterial till 
denna studie. Intervjun genomfördes dock med fokus endast på Linköpings resecentrum och 
hur staden skulle påverkas av det nya resecentrumet och med tillgången till 
höghastighetståget. Detta faktum bör därmed inte ha påverkat resultatet. Av totalt fyra 
intervjuer genomfördes tre på plats i den aktuella kommunen och en på telefon. Varje intervju 
tog en till två timmar.  
 
Resultat 
Det resonemang kring olika frågor som uppkom under intervjuerna med inblandade 
handläggare/planerare för resecentrumplaneringen i de valda städerna/orterna redovisas efter 
ämnesområden. Resultaten går inte att jämföra helt eftersom flera faktorer, som till exempel 
stadens storlek, hur långt planeringen fortskridit och intervjupersonernas olika yrkesroller och 
delaktighet skiljer sig åt i de olika fallen. Intervjusammanställningen ger dock en klar bild och 
ökad förståelse för vilka problem som kommunerna brottats med, vilka prioriteringar som är 
viktiga och vilken roll det nya resecentrumet är tänkt att få i staden och hur stadsutvecklingen 
påverkas i stort.  Intervjusvaren ligger också till grund för analysen om hur planeringen ser ut 
för järnvägsstationer idag och vilka skillnader och likheter som kan urskiljas. Samtidigt har 
intervjuerna gett kompletterande information till nod- och platsundersökningarna.  

4.3 Metodanalys 
Bergman (2008) skriver att det är tydligt att nod- och platsmodellen har svagheter eftersom 
den inte kan uppmärksamma situationer i knutpunkter där flera trafikslag möts men utan att 
tillsammans utgöra en större bytespunkt på något sätt. Intensiteten kan dock ses som hög om 
trafikflödet är stort, t.ex. på grund av att handel är knutet till platsen, men samtidigt är 
knutpunkten underutnyttjad som bytespunkt. Detta kan sedan utgöra bakgrunden till att 
knutpunkten inte förändras i så stor utsträckning vad gäller bebyggelsen, något som alltså 
missas av modellen, och som i sin tur gör att knutpunktens utvecklingspotential förbises i den 
regionala och lokala planeringen.73 För att minska dessa negativa effekter tas bilparkering på 
stationsområdet och antal tillresta resenärer i beaktning och inte endast flöden. Detta problem 
är heller inte lika påtagligt i denna studie eftersom de resecentrum som studeras inte är 
färdigbyggda och därmed finns inga verksamheter som kan ge missvisande resultat på 
                                                 
73 Bergman 2008 
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platsen. Andra situationer som modellen missar är att den likställer t.ex. handelsplatser där 
mångfalden saknas men intensiteten är hög med kontorsområden som också är ensidiga men 
som har ett in och utflöde endast under specifika korta tidsintervall. Detta påverkar dock inte i 
denna studie då endast transportnoder undersöks. Det är viktigt att uppmärksamma de brister 
modellen har och föra ett resonemang kring saker som kan misstolkas eller förbises vid 
utredningar av den urbana noden.  
 
I urvalet finns en mindre ort och tre större. Detta för att det varit svårt att hitta en mindre 
kommun där planeringsläget kommit tillräckligt långt för att en analys ska kunna göras. En 
till mindre ort, t.ex. med en centralt belägen station hade möjligen gjort fallstudien mer 
komplett. Under intervjuerna märktes det att intervjupersonerna var mer eller mindre bekanta 
med begreppen som intervjun behandlade och därför kunde svara olika detaljerat. I vissa fall 
behövdes även en förklaring av syftet med frågan som kan ha påverkat svaret. Viktigt att 
notera är även att intervjupersonernas svar inte på något sätt ger en objektiv syn på hur 
kommunen och stadens utveckling kommer att eller bör ske.  

4.4 Avgränsningar 
Antalet aktörer som berörs av planeringen kring järnvägsstationer är många fler än de som 
representeras i denna studie. Exempel på aktörer är kommuner, landsting, länsstyrelser, 
näringsliv, Jernhusen, Banverket och anlitade arkitekter. En första avgränsning har gjorts då 
endast kommuner har intervjuats. Det finns alltså betydligt fler parametrar att ta hänsyn till 
och aktörer som ska komma överrens inom en ekonomisk ram och politisk agenda än vad som 
kommer att behandlas här. Att kommuner valts ut som enda aktör beror på att de är en av de 
mest framträdande aktörerna och att de tillhandahåller information som bearbetats och 
kommenterats av flera av de andra ovan nämnda aktörerna. På grund av tidsbegränsningen 
gjordes fyra fallstudier för att kunna gå in djupare på resonemangen kring utvecklingen och 
även bilda en uppfattning om staden i sin helhet.  
 
Den nya järnvägsstationens påverkan på stadsutvecklingen i detalj var svår att utreda då detta 
kräver en större kännedom om staden i fråga än vad som var möjligt att hämta in under 
arbetets tidsram. Detta beroende på komplexiteten i ämnet och att inverkan på 
stadsutvecklingen är ett mycket stort område att utforska. Arbetet fokuseras därför endast på 
stationerna och deras potential och påverkan på stadsutvecklingen.  
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5 FALLSTUDIE UPPSALA 
Inledning 
Idag finns det cirka 190 000 invånare i Uppsala kommun. Befolkningen beräknas öka med 
30 000 personer fram till år 202074. Uppsala är Sveriges fjärde stad och landets näst största 
tågpendlingsort. År 2010 när resecentrum ska vara färdigbyggt förväntas antalet resenärer 
under ett vardagsdygn vara 60 00075. Uppsala utgör en viktig del av Mälardalen som länge 
varit en betydande pendlarregion. Uppsalas stationsområde kunde inte innan de påbörjade 
ombyggnationerna möta behovet av ökad kapacitet som det stigande antalet pendlare och 
resenärer kräver. I dagsläget genomförs därför en omfattande ombyggnation av stationen och 
det närliggande området.  
 
Uppsalas resecentrum är ett typiskt exempel på en centralt belägen station med de problem 
och möjligheter som det innebär. Spårområdet utgör redan idag en barriär och risken finns för 
en ökad klyvning av staden. En ombyggnation av resecentrum och bangården anses ge 
möjligheter till att även utföra åtgärder som skulle kunna minska dessa effekter. I den här 
studien är Uppsala den enda av de här studerade stationerna som kommer att bli kvar på sin 
ursprungliga plats.  

5.1 Planerna 
Uppsala är en del av en expansiv region och pendlarmöjligheterna är en viktig del av 
tillväxtpotentialen för staden. Utmaningen för Uppsala, med tanke på det ökade antalet 
resenärer, är att skapa ett flexibelt resecentrum med ytterligare utbyggnadsmöjligheter, inom 
det begränsade området som finns till förfogande idag. Uppsalas järnvägsstation är belägen 
tre kvarter från Stora torget, vilket är stadskärnans mittpunkt.  
 
Under utredningsarbetet för Uppsala resecentrum har ingen eventuell stationsflytt eller några 
alternativa järnvägssträckningar studerats närmare. Den gamla stationsbyggnaden behålls som 
en viktig historisk byggnad och all verksamhet flyttas till en ny terminalbyggnad, belägen 
direkt intill den nuvarande. Ombyggnationen av bangården medför inte bara ökad kapacitet 
med smalare och fler perronger utan även nya frigjorda ytor så att stationen kan kompletteras 
med ny bebyggelse, torg, gator mm76.  
 
Vision, syfte och mål 
I översiktsplanen för Uppsala resecentrum anges flera syften: 
”Planens huvudsyfte är att skapa ett väl fungerande resecentrum inför framtiden och 
därigenom goda betingelser för kollektivtrafiken, att knyta ihop stadens östra och västra 
delar, att skapa en entré till staden med hög kvalité i utformning och funktion, att utnyttja väl 
belägen mark för bostäder, arbetsplatser och andra verksamheter som är viktiga för staden 
och som utnyttjar den direkta närheten till Uppsala kommunikationscentrum.”77 

                                                 
74 Översiktsplan Uppsala 2002 
75 Detaljplan för Uppsala Central, Östra stationsområdet 1997 
76 Detaljplan 1997/212‐2 
77 Översiktsplan Uppsala 2002 
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I översiktsplanen presenteras också en framtidsvision över hur man skulle vilja att området 
utvecklades. Där beskrivs framtidens Uppsala där resecentrumet är den livligaste platsen i 
staden och aktiviteten ökar i takt med kollektivtrafikens utveckling och koncentration. 
Byggnaderna närmast det östra entrétorget, till exempel ett bågformat större 
byggnadskomplex (figur 5.1) rymmer verksamheter som utgör en länk mellan Uppsalas 
näringsliv och den internationella marknaden. 

 Denna del skall komplettera stadslivet och de offentliga platserna kring resecentrumet skall 
fungera som mötesplats för Uppsalaborna samt även locka resenärer till att stanna upp en 
stund. Entréerna mot den östra och västra sidan är viktiga, vilket ställer krav på en 
genomarbetad och tilltalande utformning. De skall även fungera som entréer mot staden som 
helhet och resecentrumets utformning och attraktivitet är således extra viktig.   
 
Resecentrumets utformning 
Den ombyggnation som idag pågår av Uppsala resecentrum innebär en hel del förändringar. 
Det nya stationshuset (figur 5.1) kommer innehålla 2300 kvm golvyta uppdelad i två plan. På 
övre planet kommer resebutiker att finnas tillsammans med matservering av något slag och på 
bottenvåningen kommer ytterligare butiker som kan vara intressanta för resenärer att finnas.78  
 
På områdets västra sida uppförs en ny bussterminal för stads- och länstrafik, cykelparkering 
samt angörningsplats för bil och taxi. Den största förändringen sker på områdes östra sida där 
nya byggnadskomplex uppförs. För att knyta samman de västra och östra delarna och därmed 
bryta järnvägens barriäreffekt på platsen skapas en passage för gång- och cykeltrafik i ett 

                                                 
78 www.jernhusen.se 

Figur 5.1 Översiktskarta för Uppsala nya resecentrum. Källa: www.uppsalaresecentrum.se/kartor 
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centralt stråk under spåren. ”Centralpassagen” blir även en förbindelse till plattformarna. 
 
Trafiknoden 
För att öka kapaciteten för spårtrafiken sker en ombyggnation av bangården där plattformarna 
dels görs smalare, spårgeometrin ändras och fem nya plattformar tillförs. Tre nya 
järnvägsbroar byggs över Strandbodgatan och en ny entré, södra entrén uppförs med direkt 
anknytning till samtliga plattformar.79 Förutom passagen under spårområdet, 
terminalbyggnaden och ett parkeringsgarage under båghuset läggs resterande delar av 
resecentrumet i markplanet. Delar av bussterminalen ligger så gott som i direkt anslutning till 
bangården men eftersom cirka 20-talet hållplatslägen skall uppföras i samma plan varierar 
avståndet till dessa. Huvuddelen av hållplatserna ligger dock på cirka 150 meters gångavstånd 
från centralpassagens korsning med bangården.80  
   
Synkroniseringen av olika typer av transportmedel utgör en viktig del av planerna och är en 
förutsättning för viljan att förbättra kollektivtrafiken. Resecentrum skall därför erbjuda goda 
möjligheter att utnyttja såväl tåg som stads- och regionalbuss samt även underlätta 
tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter. Cykelvägnätet skall även förbättras över hela 
staden och i synnerhet runt stadskärnan och resecentrum. Cykelparkeringar prioriteras och är 
utspridda över hela stationsområdet. Allt som allt skapas 4300 cykelparkeringsplatser varav 
1000 st. är belägna i ett garage under båghuset på den östra sidan. Garaget avser även 370 st. 
bilparkeringsplatser. På sikt skall så många parkeringsplatser som möjligt uppföras i garage 
under markplan men detaljplanen ger ändå möjligheter för uppförande av parkering i 
markplan för att tillgodose det nuvarande behovet till dess att hela området utvecklats. I 
detaljplanen finns därför förslag på ytterligare parkeringsgarage men hur många av dessa som 
slutligen kommer att uppföras är ännu oklart. Permanent markparkering för sammanlagt 50 
bilplatser skall anläggas vid Fjalars gränd och på den västra sidan norr om stationshuset.81  
Angörning och korttidsparkering kommer att anordnas på båda sidor om bangården samt vid 
den södra entrén. Kungsgatan på områdets västra sida görs om till bussgata och för att 
undvika konfliktsituationer mellan trafikslagen kommer den största angörningsplatsen för 
biltrafiken att förläggas till den östra sidan.82 
 
Platsen 
Uppsalas stadskärna är idag mycket liten i förhållande till den befolkningsmängd den 
betjänar. Stadskärnans yttre gräns åt öster ligger ett kvarter från resecentrum men den är i 
behov av utvidgning för att ge plats åt fler boende, kommersiell verksamhet och nöjen. I 
planen ingår att låta stadskärnans östra gräns förflyttas över området för resecentrummet så att 
detta och Vaksala torg i framtiden blir en del av den inre kärnan.  
 
Dagens stationsområde domineras av stationsbyggnaden och den överbelastade bangården. I 
den nu tillämpade översiktsplanen för resecentrumområdet har fokus flyttats från byggnaden 

                                                 
79 www.banverket.se 
80 Detaljplan 2005, Bussterminal vid Uppsala C 
81 Detaljplan för Uppsala Central, Östra stationsområdet 1997 
82 Översiktsplan för Uppsala central och östra stationsområdet 
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till sammanhanget och tillgänglighetsfrågor. Bangården ska bli tillgänglig så att spåren kan 
nås från alla håll utan att resenärerna från västra sidan behöver passera genom 
stationsbyggnaden som idag. Precis öster om järnvägen kommer båghuset att uppföras vilket i 
första hand innefattar kontor, handel, service, hotell, restaurang, konferenslokaler, 
terminalutrymmen samt eventuellt även bostäder. I anknytning till dessa, längs med spårets 
södra förlängning planeras även flerbostadshus med ett omfattande handelsutrymme i 
markplanet. Området framför husen har ett mycket gynnsamt solläge och kommer utvecklas 
med förhoppningar om att skapa en attraktiv mötesplats. När resecentrum står färdigt finns en 
önskan om att stadens centrala och kommersiella delar ska få en tydlig koppling till det östra 
handelscentrumet kring Vaksala torg och att stadskärnans tyngdpunkt skall förskjuts österut 
mot detta.83  
 
Ytterligare planer 
Stadens kollektivtrafiknät har även det setts över i samband med resecentrumplanerna. 
Stomlinjer för lokalbussarna har skapats och utredningar om lokal spårtrafik har påbörjats. I 
detaljplanen för resecentrum fanns även förslag till utrymme för ett lokalt spårsystem som 
skulle kunna knytas ihop med de andra trafiksystemen vid resecentrum. Men eftersom 
planeringen för detta inte kommit tillräckligt långt sades reservatet upp i planen. Dock 
kvarstår ytor som med mindre ingrepp skulle kunna tillskansas för en framtida lokal spårtrafik 
på bangården. Istället organiseras stadsbussarna i ett integrerat stomlinjenät med så många 
direktresor som möjligt och resecentrum blir den stora bytespunkten. Regiontrafikens linjer 
ordnas så att de passerar bland annat resecentrum och knyts till viktiga målpunkter i staden 
som exempelvis bytespunkter där samordning sker med interregional busstrafik.84  
 
För att avlasta busstrafiken utreds 
även nya järnvägsstationer i 
Uppsalas ytterområde. Tre 
områden som för närvarande 
berörs av dessa planer är 
Bergsbrunna, Stenhagen och 
Gamla Uppsala (figur 5.2). En 
station i Bergsbrunna skulle 
kunna ge en naturlig länk till 
E4an och området skulle 
tillsammans med de sydvästra 
stadsdelarna kunna utveckla en 
stark nod.  En framtida 
järnvägssträckning mellan Enköping och Uppsala är också under utredning. Den aktuella 
järnvägskorridoren kommer att tangera Stenhagen strax efter förgreningen från Dalabanan, 
vilket skulle kunna bli ett aktuellt stationsläge. På sträckan mellan Uppsala och Gävle har 
Banverket undersökt möjligheterna till dubbelspår och i den fortsatta utredningen skall även 

                                                 
83 Uppsala 2020 Vision and strategy for the city, Uppsala kommun 2001 
84 Trafikplan 2006 Uppsala kommun 

Figur 5.2 Eventuella nya stationer i Uppsala 
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ett eventuellt stationsläge för tåguppehåll med Upptåget i Gamla Uppsala diskuteras.85  
 
Det regionala sambandet 
På grund av den geografiska närheten är det omöjligt för Uppsala att inte påverkas av 
Stockholms utveckling. Länet är inordnat i samma marknad som Stockholm när det gäller 
bland annat arbete, näringsliv och forskning. I området mellan Stockholm och Uppsala finns 
många internationella företag och verksamheter vilket ger en rik arbetsmarknad och goda 
förutsättningar att finna specialiserad arbetskraft. Utvecklingen av hela Mälarregionen styrs 
av relationen mellan huvudstaden och övriga orter. Ett samarbete har inletts mellan Uppsala, 
Stockholm och kommunerna där emellan för att komma överrens om den framtida 
utvecklingen. Frågor som behandlas är bland annat integration, ekonomisk utveckling, 
företagsetablering, utbyggnadsmöjligheter av bostäder och arbetsplatser samt tillgänglighet.86  

5.2 Analys och resultat 
Nedan presenteras de resultat och den analys som kan utföras efter intervju med ansvarig 
planerare samt sammanställningen av järnvägsstationens/resecentrumets trafik- och 
platsegenskaper.  

5.2.1 Resultat från intervju  
I denna del har det material som samlats in under intervjuerna sammanställts och strukturerats 
utifrån de huvudsakliga ämnesområdena som diskuterats under intervjuerna. Detta för att 
resultatet ska bli mer överskådligt. Intervjufrågor finns att se i bilaga 1. 
 
Utgångspunkter 
Den utlösande faktorn till att planeringsarbetet påbörjades för Uppsala resecentrum var 
trafiken. Den gamla bangården var i dåligt skick och saknade kapacitet för att ta emot ökade 
resströmmar. Efterhand har planering och utformning av hus, torg och gator anpassats till att 
skapa en attraktiv plats och fokus har vidgats till mer än bara trafikplaner. Ett verksamt arbete 
påbörjades för att skapa en tilltalande miljö runt omkring resecentrumet.    
 
Mer än bara en trafikapparat? 
Intervjupersonen anger att bebyggelsen runt resecentrum genom sin utformning och 
användning bidrar till att resecentrum blir någonting mer än en trafikplats. Två av de 
planerade byggnaderna antar en bågform så att det skapas ett mer markerat rum mot 
järnvägen och byggnadernas användning med kontor, handel och bostäder hoppas man skall 
bidra till att skapa en plats för fler människor än endast resenärer. Torget som uppförs här och 
gradängerna riktade mot solläge i söder är exempel på försök som gjorts för att skapa en 
trevlig plats för rekreation och där människor kan ha en trivsam stund.  
 
Resecentrums relation till stadskärnan  
Centrums behov av utvidgning var också något som togs fasta på i planeringen och att skapa 
förutsättningar för handel på den östra sidan blev därmed ett viktigt moment i 

                                                 
85www.banverket.se 
86 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2004–2015 
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resecentrumplaneringen. Kommunen ville helst se affärer längs med hela passagen under 
markplan men efter invändningar från Jernhusen och Banverket lades dessa planer ner. 
Ambitionen är dock att stadskärnan precis vid passagen och resecentrum skall växa ut och 
sammankopplas med Vaksala torg på den östra sidan.  
 
Dagens naturliga rörelsestråk till stadskärnan är en slags diagonal från stationen (fig. 5.1), 
men intervjupersonen utesluter inte att passagen med förlängningen av Vretgränd i framtiden 
skulle kunna bli en naturlig länk till stadskärnan och därmed bilda ett nytt stråk som 
kompletterar det redan befintliga. Centralpassagen skall inte endast användas som en 
transportlänk utan ambitionen är också att den skall uppfattas som en förlängning av torget på 
den östra sidan ut över bussterminalen på västra sidan. Nya öppningar och entréer till 
resecentrum kommer också knyta an till stråk som finns idag och bidra till mer rörlighet.  
Kommunen ville även skapa en passage under stadshuset mot resecentrum för att förbättra 
förbindelsen till stadskärnan och kontakten mellan östra och västra sidan ytterligare. Detta 
fick dock avslag på grund av kostnadsfrågor. Tunnlar skall dock byggas under spåret vid St 
Persgatans och St Olofsgatans övergångar vilket kommer att bidra till att minska järnvägens 
barriäreffekter.  
 
Problematiska situationer  
För att förbättra kapaciteten för gång- och cykeltrafikanter och på grund av trygghetsfrågor 
ville kommunen ha en bred passage. Dess placering gör också att ”den ligger fint i 
stadsbilden” anser kommunen. När man kommer upp i marknivå och fortsätter i riktning mot 
Vretgränd har man utsikt mot slottet framför sig. Men rörelsen från passagen in i gränden är 
inte helt problemfri. Först måste gångtrafikanter och cyklister ta sig förbi bussgatan som 
belastas av tät linjetrafik och därefter måste Kungsgatan passeras, som är relativt hårt 
trafikerad av bilar och bussar. Den sistnämnda kommer att vara reglerad med trafiksignaler 
men bussgatan kan enligt intervjupersonen bli ett problem eftersom konflikter lätt kan uppstå 
mellan busstrafiken och den korsande cykel- och gångbanan. Arbetet med att skapa en trygg 
plats har också varit viktigt. Ett led i detta har varit satsningar på ökad aktivitet i närområdet 
men specifika ändamål har också genomarbetats. Passagen skall till exempel vara bred, förses 
med stora öppningar som bidrar till ljusinsläpp och rymd. Ljussättningen på hela området har 
också utarbetats noggrant och resulterar bland annat i att reducera antalet mörka hörn som kan 
upplevas obehagliga och otrygga.   
 
Bilangörningen i närheten av stationen kan också bli problematisk. Den förbättrade 
kopplingen mellan tågtrafiken och den kollektiva stadstrafiken som den nya busslösningen 
innebär hoppas man skall medföra ett minskat bilanvändande. Intervjupersonen berättar att en 
första tanke därför var att ta bort bilangörningen helt men det slutliga resultatet blev ändå att 
tillåta den på båda sidor om stationen.  Konflikter kan dock uppstå på bägge sidor. På den 
västra ligger svårigheterna i att bilarna måste samsas med busstrafiken i bussterminalen och 
på Kungsgatan. På den östra sidan uppstår konflikter med gångtrafikanter eftersom biltrafiken 
skall anpassas efter de gåendes villkor på torget.  
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Prioriteringar 
Intervjupersonen tar som exempel upp bussterminalen på en plats där en prioritering fått göras 
och tycker det skulle ha varit önskvärt med en bättre busslösning. Olika alternativ för 
utformningen har övervägts men den långsmala bussterminalen blev slutligen den bästa 
lösningen. Trots sina nackdelar ansåg man att andra värden skulle prioriteras och denna 
bussangörning var åtminstone genomförbar.  Bussarna i terminalen har hög intensitet och 
troligtvis är det nära den maximala gräns terminalen klarar av. En kompromiss på bekostnad 
av cykelparkeringar har redan gjorts för att få in fler bussar. I den tidigare planeringen var det 
tänkt att ett stort område på den västra sidan skulle bli cykelparkering i park men i stället har 
nästan hela denna sida av resecentrum tagits i anspråk för busstrafik. Enligt intervjupersonen 
var även en delning av busstrafiken till båda sidor om järnvägen uppe på förslag men 
Upplands lokaltrafik ville ha trafiken koncentrerad till en plats. Återstående byggrätter på 
östra sidan är enligt intervjupersonen väl lämpade för kontorshus eftersom de är synliga från 
många håll och företag därmed kan visa upp sig. Det är dock inte helt fastställt ännu vad som 
slutligen blir aktuellt på platsen. 
 
Torget på den östra sidan vill man ska fungera som en målpunkt och mötesplats men 
samtidigt skall personbilar kunna angöra stationen så nära som möjligt. En anpassning har 
därför gjorts så att biltrafiken måste röra sig över torget på de gåendes villkor, vilket även 
betyder att trafikeffektiviteten för bilar får ge vika för att skapa en mer trivsam plats. 
Intervjupersonen understryker att det behövs ytor och att man kör försiktigt för att denna 
lösning skall fungera tillfredställande. Biltrafiken bör ju inte bli för omfattande heller och 
kommunen skulle helst se en begränsning av trafiken men, hur resultatet i slutändan blir 
återstår att se.  
 
Målgrupper 
Majoriteten av Uppsalas resenärer är arbetspendlare, vilket gör att planeringen även anpassats 
för att tillgodose denna grupp. Tåget mellan Uppsala och Stockholm kommer få en egen 
säckperrong, vilken utrustas med en separat väntsal och passagen medför att resenärerna kan 
gå direkt ut på perrongen utan att behöva passera terminalhuset. En större livsmedelsbutik, 
kanske utrustad med en saluhall med specialvaror, kommer att placeras i båghuset, vilken 
enligt intervjupersonen främst kommer att vara riktad till pendelresenärerna eftersom platsen 
inte lämpar sig speciellt bra för biltrafik. Den övriga handeln vänder sig dock till en bredare 
publik.  
 
Nya verksamheter vid resecentrum  
Redan tidigt i planeringen diskuterades vilka funktioner som skulle kunna bli aktuella på 
området kring resecentrum. Intervjupersonen ger exempel på förslag som varit uppe för 
diskussion, vilka har varit allt från bandyhall till filmhus med små biografer och 
eventverksamhet. Det har alltså inte varit brist på idéer men på grund av områdets ytmässiga 
begränsning måste avvägningar göras. På grund av det ökade intresset för området kan det 
däremot bli aktuellt med ytterligare exploatering direkt söder om stationen där mötet med 
Boländerna sker.  
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Resecentrums påverkan på stadsutvecklingen 
I och med upprustningen och planeringsarbetet av resecentrum har många intressenter visat 
intresse för området i direkt anslutning till stationen. Men Uppsala växer även på andra 
platser. Intervjupersonen visar på en begynnande trend, att allt fler Stockholmare väljer att 
bosätta sig i Uppsala och pendla till arbetet i Stockholm eftersom det tidsmässiga avståndet 
inte skiljer sig mer än från pendeltågens eller tunnelbanans yttre stationer. Intervjupersonen 
tror också att denna andel inflyttare kommer att växa i snabbare takt efter ombyggnationen då 
tågtrafiken mellan städerna kommer få fler avgångar. Det gäller därför att skapa en så 
attraktiv plats som möjligt runt stationen och att även bostäder finns i nära anknytning. 
  
Lokal och regional koppling  
Intervjupersonen tror att ombyggnationen av resecentrum bidrar till att åtminstone befästa 
Uppsalas ställning som landets fjärde stad eftersom kommunikationerna förbättras. 
Möjligheterna till att bli en mer attraktiv plats ökar och kombinationen av dessa medför också 
att Uppsala uppfattas som en trivsam plats för passerande tågresenärer. Intervjupersonen 
betonar också kopplingen till Arlanda som viktig eftersom möjligheten att locka 
konferensgäster därmed ökar, vilket i sig medför ett ökat antal hotellnätter. Det har således 
inte heller varit svårt att locka intressenter för nya hotelletableringar.     

5.2.2 Resultat och analys från nod- och platsundersökningar 
Nodegenskaper – mångfald och skala 
Tabell 5.1 Sammanställning av nodegenskapernas mångfald och skala efter ombyggnad. 87 Framtida 
färdmedel inom (). 

Mångfald/Skala Nationellt Regionalt A Regionalt B Lokalt 
Tåg  X2000,InterCity,(IR-tåg) Regionaltåg Upptåget - 
Buss Finns på annan plats i staden Regionalbuss Länsbuss Stadsbuss 
Spårväg - - - Eventuell framtida 
Bil (vägtyp) - - Länsväg 255  Större lokalgata 
Cykel - - - Cykelbana 

 
Nationellt: Uppsala 
trafikeras inte av några 
höghastighetståg för 
närvarande och så 
kommer det att förbli den 
närmaste framtiden. 
Däremot kommer IR-tåg 
att förbinda stationen och 
staden med övriga orter i 
Götalandsbanans nätverk. 
De två typer av tåg på 
nationell nivå som angör 

                                                 
87 Stationen trafikeras av tåg från SJ och Upptåget. Upptåget är ett pendeltåg som trafikerar sträckan Upplands 
Väsby ‐ Arlanda – Uppsala – Tierp – Gävle. Busstrafiken utgörs av Upplands lokaltrafik och Swebuss Express. 

Figur 5.3 Trafiknätverken i Uppsala 
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stationen idag är X2000 och InterCity (tabell 5.1). Den långväga busstrafiken går inte via 
resecentrum, utan angör platser som bussbolagen själva anser lämpliga. Om det skulle bli 
aktuellt med en angörning av fjärrbussar finns möjlighet att de placeras längs med gatan på 
den östra sidan men idag finns inte detta med i någon planering. 
 
Regionalt: Regionalt trafikeras stationen av två typer av tåg, SJ:s regionaltåg och Upptåget 
som körs av UL (i samarbete med SL). Regional busstrafik körs av UL samt Swebuss som 
endast trafikerar sträckan till och från Stockholm och Gävle. När det kommer till 
vägförbindelser har resecentrum direktkoppling till det regionala vägnätverket genom länsväg 
255. Resecentrums östra sida har närmast koppling till det större biltrafiknätet och avståndet 
till E4:an är ca 5 km men via Vaksalagatan kan man direkt ta sig ut till det större 
biltrafiksystemet (figur 5.3). 

 
Lokalt: Den lokala anknytningen till staden utgörs av ett gång- och cykelnätverk, stadsbussar 
som körs av UL samt lokalgator med angörningsutrymme vid entréer och parkering. Planer 
finns även på utbyggnad av en lokal spårväg vilket skulle utgöra ännu en koppling på lokal 
nivå.  
 
Nodegenskaper – intensitet och connectivity 
Tabell 5.2 Sammanställning av nodegenskapers mångfald och intensitet.88 Framtida siffror inom () 
(IR-Tåg). 
Mångfald/Intensitet (antal/dygn) Nationellt Regionalt A Regionalt B  Lokalt Nattrafik
    Regiontrafik Länstrafik     
Tåg (antal avgångar) 32 st. (28 st.) 52 st.* 67 st. - Ja 
Buss (antal avgångar) - 134 st. 400 st. 900 st.   

*Tåg till Stockholm kommer att få en mycket högre intensitet då dessa får egen perrong vid färdigställandet av 
resecentrum.  
 
Nationellt: Den nationella tågtrafiken är inte så omfattande i dagsläget men den kommer att 
öka efter ombyggnationen med upp till det dubbla (32 + 28 st. avgångar).  
 
Regionalt: Den regionala trafiken utgörs av både busstrafik och olika typer av tåg som 
konkurerar och avlastar varandra. De regionala förbindelserna står för en stor del av den 
sammanlagda trafiken och den kommer at öka dramatiskt de närmaste åren, i synnerhet 
genom tågtrafiken till Stockholm.  
 
Lokalt: Stadsbussarna har flest avgångar per dygn (tabell 5.2) och har en mycket hög 
avgångsfrekvens som nästan nått gränsen för vad bussterminalen kan svälja. 
 
Nattetid: Uppsala resecentrum trafikeras även nattetid av tåg och bussar. Under 
vardagsdygnet körs den senaste linjen för nästan samtliga bussar mellan tolv och ett och 
morgontrafiken börjar vid femtiden. Tågen fördelas med ett jämt intervall under natten. 

                                                 
88 Tåg beräknade enligt Banverkets sajt för trafikinformation där tågavgångar per station kan utläsas.(2008‐12‐
24) Bussar beräknade enligt tidtabeller tagna från Upplands Lokaltrafiks hemsida och SwebussExpress. 2008‐
11‐24) 
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Mellan klockan två och fyra ett vardagsdygn trafikeras inte resecentrum av någon 
kollektivtrafik (tåg och buss).  
 
Absolut största andelen tar sig till stationen med 
cykel eller till fots. Tillresta med bil eller taxi är en 
mycket liten andel av samtliga resenärer (ca 7 %). 
Det beräknade antalet tillresta bygger på en 
prognos som presenteras i översiktsplanen över 
Uppsala resecentrum och det totala antalet 
resenärer som tar sig till stationen på något av ovan nämnda sätt är uppmätt till 52 000 
personer.89  
 
Bytestiderna är generellt mycket låga, 
förutsatt att förflyttningen över 
området kan ske obehindrat. 
Bytestiderna till bil är längst och 
varierar kraftigt vilket beror på att 
parkeringsplatserna ligger utspritt på 
olika platser runt om resecentrum. Om 
man går av tåget på fel sida av 
perrongen kan det ta några extra minuter att ta sig till parkeringsplatsen. Det är inte heller 
säkert att det finns plats där det skulle vara mest fördelaktigt att parkera.  Mellan bussen och 
bilen kan det ta ännu längre tid eftersom de flesta parkeringsplatser ligger på östra sidan och 
bussangörningen sker på den västra. Tåget är navet i resecentrumet och har bättre 
tillgänglighet än bussen. Byten mellan olika tåg går snabbare än byten mellan buss och buss. 
Cykelparkeringar finns på ett flertal platser, väl utspridda över hela området med nära 
anknytning till övriga färdmedel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
89 Uppgifter enligt ”Prognos för resecentrum år 2010” i ”Översiktsplan för Uppsala central och Östra 
stationsområdet” framtagen 1995. 

Mångfald/Intensitet (år 2005) Andel
Bil (tillresta) 7%
Lokaltrafik (tillresta) 17%
Cykel/ Fotgängare (tillresta) 76%

Bytestider – Tidsavstånd  
(Ohindrat flöde) Tåg Buss 
Tåg 1 min 1-2 min 
Buss 1-2 min 1-2 min 
Bil  1-4 min 2-6 min 
Cykel 1 min Max 2 min 

Tabell 5.3 Fördelning av tillresta på olika     
färdmedel. 

Tabell 5.4 Nodegenskaper, byteseffektivitet  
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Platsegenskaper – mångfald och aktiviteter 
 
Tabell 5.5. Sammanställning av platsegenskapers mångfald. Framtida avstånd inom parenteser ().90 
Mångfald Avstånd till närmsta Typ  
Bostäder (100 m) Flerbostadshus 
Handel (120 m) Nytt detaljhandelscenter
Kontor (120 m) Kontorsbyggnad 
Service (10 m) Kommersiell 
Rekreation 400 m Fyrisån – åpromenad 
Utbildning 300 m Högstadieskola 
Parkering  100 m Lång och kort tid 
Parkering  10 m Lång och kort tid 

Kultur & Sport 250 m 
Stadsteater, 
Konserthuset 

Det finns många verksamheter som bidrar till att skapa en mer mångfunktionell och levande 
plats i närheten av Uppsala resecentrum. Representationen av bostäder, handel, kontor och 
service inom 100 meter är god. Rekreations- och grönområden är mycket sparsamma inom 
den närmaste omgivningen. Fyrisån som är det enda exemplet flyter mitt genom staden och 
längs med denna finns ett långt promenadstråk som leder ut mot större grönområden. 
Högstadieskolan som ligger intill resecentrum har trots närheten ingen direkt påverkan på 
resecentrum. Kulturutbudet är stort och det finns flera exempel i närheten av resecentrum, 
vilket naturligtvis underlättas av närheten till stadskärnan. Två av Uppsalas största 
kulturcentrum, Stadsteatern och det nya konsert- och kongresshuset ligger inom 300 meter 
från resecentrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
90 Uppgifter uppmätta i Detaljplan för Uppsala Central Östra stationsområdet (1997) och på www.eniro.se.  
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Platsegenskaper – aktivitetskarta 
 

Figur 5.3 Sammanställning av platsegenskapers förekomst och 
lokalisering. 

Figur 5.3 visar tydligt den blandning av funktioner som finns 
kring resecentrum. Utbredningen för dagens centrumområde är 
också uppenbar och det är mycket tydligt att den östra sidan 
saknar större områden av blandade verksamheter. Större delen 
av kartan är gulfärgad vilket ger en bild av stationens tillgänglighet från bostadsområden. De 
blå områdena visar verksamheter och kontor där tyngdpunkten är olika typer av verksamheter. 
Större andelen av dessa är kulturella verksamheter.  
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5.3 Bedömning av nod och platsegenskaper 
Tabell 5.6 Bedömningstabell för nod och platsegenskapers kvalité. 
 Nod Plats Nod/Plats 

Mångfald ++ +++ ++/- 

Intensitet +++ +++ +++ 

Connectivity ++ ++ ++ 

5.3.1Kvalitet som trafiknod  
Mångfald Många olika trafiknätverk möts i Uppsalas resecentrum. På regional nivå finns 
många olika färdmedel att välja mellan och från Uppsala kan man lätt ta sig ut i regionen. 
Kopplingen till de nationella nätverken är dock inte lika tydlig. Fjärrbussar går från andra 
delar av staden och ett fåtal tåg har direktförbindelse med övriga städer i Sverige. Den största 
andelen av tågen går till Stockholm som av naturliga skäl blir den stora bytespunkten för 
resenärer söderut. Höghastighetsbanan (Götalandsbanan år 2030) kommer inte att byggas ut 
till Uppsala som därmed saknar den riktigt snabba förbindelsen till övriga landet. 
 
Närheten till Arlanda och genom bra förbindelser till flygplatsen finns goda möjligheter att ta 
sig till det internationella nätverk som flygtrafiken erbjuder. Vägnätet kring resecentrum 
består mestadels av lokalgator och parkeringsplatserna är få i jämförelse med antalet 
resenärer. Den stora majoriteten resenärer går eller cyklar till stationen idag och i och med 
stationens centrala placering är den redan integrerad i ett finmaskigt nätverk av gångvägar. 
För de som vill ta sig kollektivt till stationen är det enda alternativet på lokal nivå att åka buss. 
Det är dock ett mycket omfattande bussystem som når ut till många platser i Uppsala 
kommun och tillgängligheten till busstrafiken har helt klart förbättrats jämfört med den 
tidigare situationen där ingen självklar bytespunkt för bussarna fanns och därför överhopades 
vissa gator av bussar.  
 
Intensiteten är hög i Uppsalas resecentrum. Främst är det ett resultat av de 900 stadsbussar 
som trafikerar bussterminalen varje dygn. Utöver detta finns drygt 500 regionalbussar/dygn. 
Stora delar av gång- och cykeltrafikanterna, som uppmätts till cirka 36000 personer tar också 
vägen förbi bussterminalen. Utöver detta kommer även fler att röra sig i stråket under 
stationen, i synnerhet om kommunens ambition att centralpassagen skall bidra till att 
sammanföra östra och västra sidan och därmed fungera som det naturliga vägvalet för att ta 
sig mellan sidorna. Regionala tågavgångar är redan mycket frekventa och efter 
ombyggnationen kommer dessa att bli ännu fler. Den nationella tågtrafiken kommer även den 
att öka. Detta innebär stora reseströmmar från ankommande tåg flera gånger per timme med 
absoluta toppar då pendeltrafiken ankommer. Biltrafiken beräknas inte bli så omfattande utan 
kommer förmodligen betraktas som biltrafiken gör i stadskärnan i övrigt, där man minskar 
antalet parkeringar och antar övriga åtgärder för att åstadkomma en minskning. Det bör dock 
övervägas ytterligare möjligheter till långtidsparkering med tanke på stadens fördelaktiga läge 
i närheten av Arlanda. 
 

+++ Mycket bra 
++ Bra 
+ Tillräcklig 
- Otillräcklig 
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 Connectivity Trafikapparaten är relativt utspridd över hela resecentrums yta. Bussterminalens 
enplanslösning bidrar till detta. Järnvägen är navet och längs med spåret på båda sidor 
ansluter annan trafik. Med fri väg mellan de olika trafikmedlen och parkeringar blir 
bytestiderna korta men hur väl detta faller ut är tveksamt med tanke på de stora strömmar av 
resenärer som skall samsas på de få gångytorna mellan till exempel buss och tåg eller bil och 
buss för den delen. Risken är då att reseflödet stoppas upp och bytena blir mer problematiska. 
Bussterminalen kommer alltid innebära att gångtrafikanterna måste korsa gator där andra 
bussar kör vilket innebär en säkerhetsrisk och därmed inte är optimalt.  Både cykel- och 
bilangörning kan vara problematisk på båda sidor om stationen. På västra sidan är det återigen 
korsningen med bussterminalen som kan bli problematisk och på östra sidan kan det uppstå 
incidenter då bilar, cyklar och gående skall samsas på den gemensamma torgytan.  Förutom 
fjärrbussanknytning och direkt förbindelse med en nationell väg finns dock direkta kopplingar 
mellan alla nätverk som betjänar staden i resecentrumet. Därmed finns transportnätverk på 
alla nivåer lokalt, regionalt och nationellt representerade.  
 
Det absolut vanligaste sättet att ta sig till resecentrum är idag gåendes eller med cykel. 
Resenären är i första hand arbetspendlare som använder regionala färdmedel, i synnerhet 
tåget. Bytena sker alltså mestadels mellan cykel och tåg eller genom att fotgängare direkt 
anländer till tåget. Den regionala trafiken skall dock utökas markant eftersom efterfrågan ökar 
på fler pendlingsmöjligheter. Kommunen räknar med ökad inflyttning och nybyggnationer är i 
full gång. Men alla inflyttande kommer inte bo med fördelaktigt gångavstånd till resecentrum, 
utan måste åka kommunalt, cykla eller ta bilen. Utmaningen ligger i att kunna svara med 
parkeringar eller stadstrafik som täcker upp för de ökade reseströmmarna. Kommunens 
ambition är att minska biltrafiken och göra den så liten som möjligt. Angörningsplatserna är 
redan idag problematiska och bilparkeringsplatser har inte haft prioritet. Bussterminalen är 
också hårt belastad och nära kapacitetstaket. Om samtliga av det utökade antalet pendlare som 
kommunen räknar med skulle cykla, vilket inte är troligt, behövs en utökad mängd 
cykeluppställningsplatser än de som är dimensionerade i dagens planer. Det krävs alltså en 
ytterligare utbyggnad i framtiden för att kunna möta efterfrågan från ett ökat antal pendlare. 
För att resecentrum fortsättningsvis skall kunna vara en effektiv trafiknod, med goda 
kopplingar till resten av staden, kan det vara en idé att göra verklighet av planerna kring ett 
lokalt spårsystem.   

5.3.2 Kvalitet som plats 
Mångfald Uppsalas resecentrum ligger mycket centralt vilket innebär att stadskärnans alla 
verksamheter och funktioner påverkar stationen. Närheten till stadskärnan i kombination med 
de nya verksamheterna som är planerade på den östra sidan och den tänkta länken däremellan 
gör resecentrum till en mycket funktionsblandad plats.  
 
Intensitet Resecentrum har stor potential som attraktiv mötesplats för många olika typer av 
människor. Med kontor och konferensanläggning i direkt anslutning till stationen finns goda 
möjligheter till nationellt utbyte samtidigt som handelsområdet och bostäderna i första hand 
berör lokalbefolkningen. Kulturetableringar, caféer och restauranger bidrar också till att locka 
folk till platsen och kombinationen av alla dessa verksamheter kommer förmodligen bidra till 
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ett stort flöde av människor. Marken är effektivt utnyttjad och bebyggelsedensiteten kommer 
att vara förhållandevis hög kring resecentrum. Den funktionsblandning som råder runt hela 
resecentrum och hela vägen in till stadskärnan ger en hög intensitet och goda möjligheter till 
platsfrämjande egenskaper.  
 
Connectivity Järnvägen har fungerat som en stor barriär på flera ställen i Uppsala. Med 
passagen kommer situationen att förbättras men det är fortfarande ett litet bidrag med tanke på 
banans längd. På platsen utgör det dock en klar förbättring eftersom östra och västra sidan 
kommer sammanlänkas på ett mycket tydligt och säkert sätt. På östra sidan kommer 
resecentrum genom nybyggnationen få en tydlig karaktär och inte minst på grund av den 
arkitektoniska framställningen har den anpassats till övrig bebyggelse. På den västra sidan 
kommer en rumslig förbindelse med den övriga staden vara mindre tydlig eftersom 
bussterminalen och Kungsgatan fungerar som två avskiljande trafikmekanismer mellan 
stadskärnan och resecentrum. Uppsala resecentrum är i allra högsta grad en urban nod med 
tanke på närheten till stadskärnan. Många verksamheter som kan dra fördel av varandra är 
belägna i nära anknytning till varandra och resecentrum. Ett exempel på detta är 
kombinationen ”hotell-konferens-evenemang” som blir aktuell på den östra sidan. 
Ambitionen att stadskärnan skall vidgas ut mot det nya handelsområdet på platsen är 
intressant och skulle innebära många fördelar men för att detta skall lyckas krävs att den 
naturliga länken till stadskärnan går via Vretgränd och den nya passagen samt att stadskärnan 
i första hand förstärks i riktning mot resecentrum. Det är mycket viktigt att rörelsemönstren 
anpassas till de nya förutsättningarna på det sätt som kommunen vill, för att resecentrum skall 
bli integrerat i stadskärnan.  
 
Ombyggnationerna kommer att bidra till att skapa en mer rumsbildande struktur runt 
resecentrum. Passagen kommer att bli en central del i detta och bidrar till att staden samt 
resecentrum får en mer sammanhållande struktur. Mångfald, intensitet och connectivity 
skapas i och med stadskärnans förlängning och om detta sker enligt planerna kommer 
resecentrum automatiskt att få en naturlig plats i den övriga stadsbebyggelsen.  

5.3.3 Samspel mellan nod och plats  
Uppsalas resecentrum är en urban nod där mångfalden av människor och funktioner är stor. 
Området avsatt för stationsverksamhet var från början begränsat i och med att stationen 
bibehölls på en traditionell plats mitt i centrala Uppsala. I och med upprustningen har stora 
förbättringar gjorts för att anpassa stationen till framtida reseströmmar och utvecklingsplaner. 
Uppsalas tillväxtkurva är dock brant och frågan är med hur långt framtidsperspektiv 
planeringen genomförts. Utvecklingsmöjligheterna är begränsade på dagens stationsområde. 
Det finns ingen plats för ytterligare breddning av bangården och en framtida satsning på 
höghastighetståg kan därmed bli en omöjlighet i det här stationsläget. Även busstrafiken kan 
få kapacitetsproblem. Expansionsmöjligheter och effektiva transporter kan vara två avgörande 
faktorer när det gäller företagsetablering. Det finns alltså risk för att de satsningar som gjorts 
på platsfrämjande verksamheter idag kan innebära en tillbakagång i framtiden eftersom 
följderna av överetableringen kan innebära kvävning då transporterna inte kan utvecklas.  
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Den sammanlagda intensiteten är också den mycket hög. Resenärströmmar blandas med 
människor som av annan anledning än att resa har tagit sig till resecentrum området. Platsen 
har all potential att bli en mötesplats. Den omfattande kollektivtrafiken samt serviceutbudet 
lockar till sig människor som i och med sin närvaro skapar trygghet och en livfull attraktiv 
miljö. Redan idag är det ett intensivt utbyte av transporter och olika trafikslag men med tanke 
på resonemanget ovan kan problem uppstå ifall man skulle vilja öka intensiteten ytterligare på 
transportsidan. En lösning som dock skulle kunna vara fördelaktig är ett spårsystem för 
lokaltrafik eftersom det inte skulle innebära några större ingrepp på platsen och det skulle 
kunna höja tillgängligheten avsevärt från olika målpunkter i staden.  
 
Den absolut största gruppen som reser från resecentrumet är arbetspendlare. Därför har t.ex. 
en enskild säckperrong med direkt anslutning till passagen skapats för att underlätta för denna 
grupp att ta sig till och från tågen. Denna smidiga lösning gör också att andra resenärer samt 
människor i annat ärende kan ta del av platsen bättre än tidigare. Det stora utbudet av handel 
och verksamheter i stadskärnan underlättar också för resenärer som behöver uträtta ärenden 
på vägen hem eller till arbetet. Det kommer också att understödja för handelsområdet intill 
stationen att huvudhållplatsen för stadsbussarna numera är resecentrum eftersom det skapar 
förutsättningar för att denna del av staden kommer att användas av lokalbefolkningen i större 
utsträckning. Sammanhållningen på platsen påverkas av de olika nätverken som korsar 
varandra och de konflikt-ytor som uppstår och det kan finnas risk för att området kan bli 
”rörigt”. Det blir således viktigt att t.ex. biltrafiken inte blir för kraftig på det östra torget så 
att det uppfattas som en trevlig plats att vistas på.  
 
Verksamheter som konferens och hotell är välplacerade med tanke på den goda kopplingen 
till Arlanda och närheten till Stockholm. Den höga andelen bostäder, både i direkt anslutning 
till resecentrum, och på gångavstånd till stationen förbättrar möjligheterna för arbetspendlare. 
Den nya förbindelse som passagen och Vretgränd utgör förbättrar kopplingen till stadskärnan 
och kan också innebära att cyklister och gående använder detta stråk för att ta sig mellan två 
platser på olika sidor av järnvägen vilket innebär att fler än tidigare kommer röra sig i 
området. Fler planskilda förbindelser hade dock varit ett ännu bättre alternativ eftersom det är 
viktigt att stationen som målpunkt samordnas med lokala rörelsemönster.  
 
Den höga intensiteten i Uppsala resecentrum gör att det ständigt kommer avgå någon form av 
trafikslag och att stora flöden av människor kommer att genereras över hela området. På 
grund av platsbristen kommer även dessa strömmar att påverka framkomligheten och hur lätt 
byten kan göras mellan olika färdmedel samt även det faktum att olika trafikgrupper tvingas 
korsa varandras banor och därmed riskerar att hamna i konflikt med varandra. Intensiteten i 
kombination med den begränsade ytan kan alltså fungera hämmande på de trafikala 
kopplingarna. En viktig del i Uppsalas fortsatta arbeta borde vara att fortsätta förstärka 
förbindelsen mellan den östra och västra sidan genom fler tydliga gångstråk, inte minst 
eftersom kontakten med stadskärnan är ett av de viktigaste incitamenten för resecentrumets 
utveckling. Det blir viktigt att också Vretgänd och passagen kommer att fungera som det 
naturliga rörelsestråket genom staden för en helt lyckad integration med stadskärnan.  
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En av de största utmaningarna i Uppsala är hur man skall kunna hantera ett ökat antal 
resenärer och öka kapaciteten på transporterna utan att för den delen inkräkta på platsens 
attraktivitet. Det finns inga marginaler. Grönstruktur och parkmark har redan fått ge vika för 
att kunna effektivisera kollektivtrafiken då cykelparkeringen i park togs i anspråk för att 
utvidga bussterminalen. Eftersom det inte finns ytterligare utrymme att arbeta med måste 
prioriteringar göras med risk för att plats- eller nodegenskaperna försämras eller inte kan leva 
upp till den utveckling som krävs. De få byggrätter som återstår bör därför förvaltas väl och 
planeras med omtanke.  

Uppsala är en viktig del av en expansiv region och dess attraktivitet är avgörande både för 
tanken på att lyfta hela regionen samt som boendealternativ till Stockholm. Resecentrum 
utgör porten till staden från regionen och är således en viktig del i detta sammanhang. 
Uppsala är den ända staden i vår studie som väljer att bygga bostäder i direkt anslutning till 
stationen. Tack vare den goda kopplingen söderut kan Uppsala närmast ses som en 
konkurrenskraftig nod i Stockholms nätverk. Den höga densiteten kring resecentrum och 
tillgången till bostäder följer modellen för hur ett regioncentrum skall uppföras i Stockholms 
län men eftersom Uppsala tidsmässigt ligger på samma avstånd som många regioncentrum i 
Stockholm finns en god konkurrenssituation. Det är alltså inte bara det ökande antalet 
regionala transportförbindelser som vittnar om rescentrumets koppling till regionen.  
Att Uppsala står utanför höghastighetstågens räckvidd ger staden en sämre nationell koppling 
och Uppsala liknar även i detta avseende en ytterförort till Stockholm. Den lokala 
förankringen blir därmed viktig och genom att skapa noder i den egna staden som genom 
kollektivtrafik är väl kopplade till varandra får resecentrumet en ökad lokal betydelse. 
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6 FALLSTUDIE MARIEFRED 
Inledning 
Mariefred är en liten stad intill Gripsholmsfjärden och omges av ett småskaligt 
kulturlandskap. Staden är starkt präglad av Gripsholms slott och tillsammans med 
rutnätstaden i de centrala delarna med välbevarad träbebyggelse från 1700 och 1800-talet 
bidrar slottet till stadens attraktionskraft.91 Mariefred är en del av Strängnäs kommun och 
beläget i Södermanland. Befolkningen i Strängnäs är ca 30 000 personer92 som beräknas öka 
till ca 40 000 personer år 203093. Mariefreds befolkning uppgår till ca 5000 invånare94 och är 
den tätort som ökat mest relativt sett i kommunen de senaste 20 åren, en ökning som förutspås 
fortgå i en allt snabbare takt. Det är främst barnfamiljer från Stockholm som står för 
inflyttningen, även arbetsutpendlingen är störst i Mariefred jämfört med resterande 
kommundelar. 53 % pendlar ut från Mariefred, nästan uteslutande till Stockholms län.95  
 
Svealandsbanan sträcker sig från Södertälje till Valskog och passerar Mariefred med station i 
Läggesta. Svealandsbanan är en del av den tågbana som sträcker sig från Stockholm till 
Arboga och Örebro. Restiden mellan Läggesta och Stockholm är 37 minuter. Läggesta station 
är belägen ca 3,5 km från Mariefreds centrum, vilket gör att stationen är perifert belägen i 
förhållande till tätorten. Den regionala pendlingens omfattning gör stationen och orten till ett 
intressant exempel i det regionala transportnätet tillsammans med de planer som idag finns för 
utveckling av stationsområdet med omnejd.  

6.1 Planerna 
Mariefreds stora natur-, kultur-, och historiska värden samt närheten till Stockholm har gjort 
orten populär. Byggnationen av Läggesta station och Svealandsbanan har ökat attraktiviteten 
ytterligare eftersom de bidrar till goda pendlingsmöjligheter. Trycket på etablering och 
bosättning är därför högt. En viktig fråga för Mariefreds kommun har därför varit och är hur 
Mariefred ska kunna växa ytterligare? Vad händer då med de värden man vill vårda och 
behålla? Hur kan man trots tillväxt behålla den attraktivitet Mariefred besitter i sin 
småskalighet idag?96  
 
Järnvägsstationen är belägen i Läggesta mellan Mariefred och Åkers styckebruk. 
Upptagningsområdet för stationen innefattar således båda orterna och samtidigt hålls restiden 
på banan ned. Stationen är i bruk sedan 1997 och kommunen vill nu att omkringliggande 
miljöer ska förändras och utvecklas. Översiktsplanen från 2002 anger flera potentiella 
utvecklingsområden i anknytning till stationen. I september 2008 gavs ett detaljplaneprogram 
ut för området öster om stationsområdet i Läggesta och stora förändringar kommer troligen att 
ske de kommande åren. 
 

                                                 
91 Fördjupad översiktsplan Mariefred och Läggesta 2007 
92 SCB 2004 
93 Strategisk plan 2006, Strängnäs kommun 
94 Strängnäs kommuns hemsida statistik för 2007 
95 Strategisk plan 2006, Strängnäs kommun 
96 Strategisk plan 2006, Strängnäs kommun 
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Vision, syfte och mål  
Visionen för planerna kring Läggesta 
station fokuserar på att skapa ”ett 
uthålligt stationssamhälle”97 med 
blandade funktioner. Det planerade 
området (figur 6.1) hoppas man ska 
kunna locka till sig tågpendlare i den 
södra delen av Mälardalen då 
möjligheter finns att nå en stor 
arbetsmarknad härifrån.  I visionen 
finns även förhoppningar om att ge 
Mariefred en ”vacker och vårdad 
entré”98 via väg 223 då bebyggelsen 
uppförs utmed vägen. Samtidigt ska 
kulturlandskapet bevaras och de 
öppna fältens karaktär behållas. Målet 
med planen är att kommunen ska 

kunna erbjuda bostäder inom gång- 
och cykelavstånd från 
järnvägsstationen och på så sätt ta 
andelar av pendlingstrafiken med bil till tåget. Samtidigt vill man komplettera Mariefreds och 
grannorten Åkers styckebruks utbud av arbetsplatser, service och bostäder. Ca 1000 bostäder 
planeras det för i ett fördelaktigt läge nära stationen och motorvägen som ska placeras så att 
”fördelarna med närheten till stationen nyttjas mycket effektivt”.99  
 
Resecentrumets utformning 
Svealandsbanan vid Läggesta station är planskild i förhållande till Mariefredsvägen och 
belägen parallellt med E20. Spåren och de två plattformarna befinner sig i det upphöjda läget. 
På perrongerna finns två inglasade väntsalar med trapphus som leder resenärerna ner till 
markplanet. På sidan finns ytterligare en väntsal och en liten kiosk med en cafédel. Alldeles 
utanför stationsbyggnaden finns bussangörning och ytterligare en bit bort finns parkering och 
bilangörning. I planprogrammet för området anges att en ny byggnad för resecentrum i 
kombination med byggnader för kommersiella verksamheter är önskvärda vilka skulle kunna 
dra fördel av den exponering som är möjlig mot motorvägen.  
 
Trafiknoden 
Resecentrumet i Läggesta är förbunden med orterna Mariefred och Åkers styckebruk via 
Mariefredsvägen (länsväg 223) som ansluter till E20 vid stationen. I planen förutspås en 
ökning av biltrafiken till resecentrum och därför avsätts mark i planen för att utöka 
parkeringsmöjligheterna i stationsområdet. En effektivare parkering med parkeringshus i flera 
plan försedda med direktaccess till plattformarna är också en önskan för framtiden. Längs 
                                                 
97 Detaljplaneprogram Södra Årby 2008 
98 Detaljplaneprogram Södra Årby 2008 
99 Detaljplaneprogram Södra Årby 2008 

Figur 6.1 Föreslaget planområde. Källa: Omarbetad 
från Södra Årby detaljplaneprogram, Strängnäs 
Kommun 2008 
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med Mariefredsvägen mot Mariefred löper även en cykelbana. Många av de som i framtiden 
bosätter sig i Läggesta tros vilja ta sig till stationen till fots eller med cykel då avståndet 
väntas bli maximalt 1,5 km. Därför planeras även nya och förbättrade parkeringsmöjligheter 
för cyklar.  
 
Platsen  
Närmast stationen som idag endast har kommersiell service i form av en kiosk föreslås i 
planen en successiv utbyggnad för handel, service och andra verksamheter. I dagsläget 
(hösten 2008) finns planer på en mindre livsmedelsbutik. Från stationsområdet ska ett stråk gå 
mot bebyggelsen i norr och där skall eventuellt skola, vårdcentral och annan samhällsservice 
placeras. Verksamhetslokaler ska även blandas med bostäder längs med detta stråk. 
Bebyggelsen ska enligt planen ha en ”identitetsskapande och stadsmässig gestaltning där 
stråket från stationen mot bostäderna blir rumsligt utformat med järnvägstorg och 
butiksgator”100. Grundtanken är att utbyggnaden av planområdet ska påbörjas i de 
stationsnära delarna för att sedan expandera åt nordost. I planområdets centrala och norra 
delar föreslås bostäder av trädgårdsstadskaraktär. Balansen mellan låg och hög täthet ska 
beaktas noggrant så att egna trädgårdar ska kunna uppföras, men känslan ska samtidigt vara 
att man bor i en stad. Norr om Mariefredsvägen ska den nya bebyggelsens centrum ligga med 
offentlig service, verksamheter och bostäder. Möjligheten att förlägga vårdcentralen här ses 
även över.  
 
Ytterligare planer 
I dagsläget byggs och färdigställs det nya bostäder ca två kilometer från stationen på den 
södra sidan av väg 223, totalt ca 450 bostäder. Andra planer som kan sammankopplas med 
planerna kring stationsområdet är en upprustning av gång- och cykelnätet som idag är 
osammanhängande. Den största bristen bedöms vara att inga cykelvägar i tätorten är anslutna 
till den länk som finns mellan Mariefred och Läggesta och som används av de som pendlar 
med tåget. En högre turtäthet i busstrafiken från stationsområdet är också något som man i 
framtiden vill åstadkomma från kommunens sida. En övergripande strategi för framtida 
bebyggelse i Mariefred och Åkers styckebruk är att den skall utvecklas i riktning mot 
stationen i Läggesta så att de två orterna kan ”växa samman” i framtiden.  
 
Det regionala sambandet  
Mariefreds ställning i regionen och som pendlingsort stärktes i och med Svealandsbanan. Den 
fortsatta utvecklingen av Läggesta kan dock inte helt beskrivas som följdeffekter av viljan till 
en starkare ställning regionalt.  
  

                                                 
100 Detaljplaneprogram Södra Årby 2008. 
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6.2 Analys och resultat 
Nedan presenteras de resultat och den analys som kan utföras efter intervju med ansvarig 
planerare samt sammanställningen av järnvägsstationens/resecentrumets trafik- och 
platsegenskaper.  

6.2.1 Resultat från intervju  
I denna del har det material som samlats in under intervjuerna sammanställts och strukturerats 
utifrån de huvudsakliga ämnesområdena som diskuterats under intervjuerna. Detta för att 
resultatet ska bli mer överskådligt. Intervjufrågor finns att se i bilaga 1. 
 
Utgångspunkter 
När det blev aktuellt med ett nytt stationsläge i kommunen i och med Svealandsbanan 
utreddes många olika alternativ. Den slutgiltiga placeringen mellan de två samhällena 
Mariefred och Åkers styckebruk blev till slut det mest logiska ansåg kommunen eftersom 
orterna ligger så pass nära varandra men även på grund av Läggestas utvecklingspotential. Att 
lägga stationen mitt i Mariefred var omöjligt eftersom det är en så historiskt värdefull miljö i 
de centrala delarna. I Åkers styckebruk fanns den ursprungliga stationen för området men 
efter överväganden blev inte heller det alternativet riktigt bra eftersom järnvägens koppling 
till Mariefred då blev mer tveksam. Intervjupersonen tror inte heller att invånarna i Mariefred 
i ett sådant läge skulle ta sig till en station åtta km bort för att sedan byta till tåg utan istället 
skulle nog alternativet att ta bilen hela vägen då vara mer troligt. Eftersom Mariefred har den 
största utpendlingen vore det inte en tillfredsställande lösning. Den slutgiltiga placeringen 
följde sedan av ett resonemang kring var det varit framgångsrikt med en station ur ett 
historiskt perspektiv, dvs. där viktiga transportleder möts.  I det här fallet blev därför 
placeringen där järnvägen och motorvägen korsas av väg 223 mellan Åkers styckebruk och 
Mariefred.  
 
Mer än bara en trafikapparat? 
Idag är Läggesta stationsområde och resecentrum i stort sett bara en trafikapparat men 
planeringen för ett helt nytt område är påbörjad. Ambitionen är att kontor och 
serviceverksamheter skall placeras i direkt anknytning till stationen och på ytterligare avstånd 
bostäder, service och handel. Det är bostäder som huvudsakligen kommer att byggas i 
Läggesta men inte i direkt anknytning till stationen, utan på behörigt avstånd för att inte 
utmana bullernivåernas maxgräns. Enligt intervjupersonen är ambitionen att skapa små 
torgbildningar i bostadsområdena och på så sätt skapa mötesplatser och det skulle även kunna 
förekomma något liknande vid stationen. Men detta är ännu bara skisser och politikernas 
beslut återstår. Stationens huvudsyfte kommer dock fortsatt att i första hand vara en 
trafikknutpunkt. 
 
Resecentrums relation till stadskärnan  
Trots att avståndet till Mariefred och Åkers styckebruk är lika långt från resecntrumet anser 
intervjupersonen att stationen förknippas mer med Mariefred utan att detta på nått sätt varit 
intentionerna under planeringen. Detta tros i första hand beror på att Mariefred är en mer känd 
plats. Det är även mer komplicerat att skapa en sammanhållen bebyggelse mot Åkers på 



61 
 

grund av barriärer i form av ett känsligt vattenområde och fornlämningar. Exploateringen mot 
Mariefred stöter också den på hinder på grund av en golfbana och parkmark för kungens 
hjortar men längs väg 223, Mariefredsvägen mot Mariefred, finns idag bostäder och fler 
kommer att tillkomma samt även verksamhetsetableringar. Men som planeringen ser ut idag 
kommer Mariefredsborna i första hand ha ärenden till resecentrumområdet för att det är en 
trafiknod med anknytning till E20 och järnvägen och inte på grund av dess verksamhetsutbud.  
 
Problematiska situationer  
Situationen kring ett utökat serviceutbud i Läggesta är något komplicerad. 
Detaljplaneprogrammet är i skrivandets stund (dec. 2008) en samrådshandling där idéer om 
den framtida utvecklingen presenteras men synpunkter från politiker, allmänhet och 
näringsidkare är viktiga i sammanhanget. Intervjupersonen tror att planerna i nuläget är lite 
för stora. Det har tidigare inte funnits några planer på att Läggesta skall bli en urban plats på 
grund av rädsla för att det skulle konkurrera med stadskärnorna i Mariefred och Åkers 
styckebruk som då skulle riskera att utarmas. Det har också diskuterats huruvida en 
livsmedelsbutik skulle kunna bli aktuell i anknytning till stationen men även detta har mött 
motstånd från olika håll. Någon slags livsmedelsbutik kommer det dock att bli enligt 
intervjupersonen men förmodligen en liten komplementär butik med basvaror. Fokus ligger 
på att i första hand bevara Mariefreds och Åkers styckebruks båda centrum och i dagsläget 
finns inte ett tillräckligt befolkningsunderlag för att ett centrum med handel skulle kunna bli 
aktuellt även vid resecentrum i Läggesta. Intervjupersonen tillägger också att pendlare redan 
idag handlar livsmedel i Stockholm innan de tar tåget hem. Om tillväxten fortsätter som 
beräknat kommer ett underlag för utökad handel att uppstå tror kommunen. Området i planen 
som idag är utmärkt som centrum är ett mycket litet område men intervjupersonen ser inga 
problem med detta, utan påpekar ”att man kan ju även bygga på höjden” om efterfrågan 
skulle öka när byggnationerna i Läggesta är färdiga. Hur utvecklingen slutligen blir är enligt 
intervjupersonen ett spel mellan marknadskrafter och politikers vilja.  
 
I kommunen finns sedan tidigare en policy som innebär strategier för att stadskärnorna skall 
hållas levande, vilket förutsätter att människor handlar där. Det finns därför inte något externt 
etablerat handelscentrum i kommunen och ingen samling av volymhandel. Detta skulle kunna 
vara lämpligt i det gynnsamma läget vid motorvägen men blir inte aktuellt så länge det kan 
uppfattas som konkurrerande till stadskärnorna. Tidigare försök att etablera någon form av 
kommersiell verksamhet i läget vid E20 har misslyckats då varken bensinbolag eller 
snabbmatskedjor varit intresserade av att etablera sig här trots uppvaktning från kommunen. 
Detta skyltläge kan möjligen komma att bli mer intressant då den planerade bebyggelsen 
färdigställts och befolkningsunderlaget för olika verksamheter då också ökat kraftigt.  

Prioriteringar 
Denna försiktighet med etableringar har även baksidor. Bilarna på den omfattande 
bilparkeringen i direkt anknytning till stationen har varit och är utsatta för inbrott och 
sabotage. Med mer liv och rörelse på platsen kanske detta skulle kunna förhindras. Ett 
bevakat parkeringshus har dock aldrig varit på agendan då detta skulle bli alltför kostsamt och 
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man vill behålla den gratisparkering som man idag kan erbjuda. Kameraövervakning har 
övervägts men att få tillstånd för det tror intervjupersonen blir svårt.  
 
Målgrupper 
Intervjupersonen tror att antalet pendlare förmodligen kommer att öka då fler tåg kommer att 
trafikera sträckan och nya bostäder byggs i stationens närhet. För att möta efterfrågan byggs 
som tidigare redovisats stora områden med stationsnära bostadshus som skulle kunna tänkas 
passa för just arbetspendlare.  
 
Nya verksamheter vid resecentrum  
Om inte handel och urbana funktioner är aktuella i dagsläget för Läggesta vad kommer då att 
finnas på de områden som på planen är utmärkta som verksamheter? Intervjupersonen tror att 
storskaliga etableringar som redan finns på orten men som ”växt ur” sin nuvarande placering 
och därmed är i behov av mer utrymme för ytterligare expansion kan bli aktuella kring 
resecentrum. Ett exempel är en järnhandel i Mariefred som har svårt med utrymme vid 
leveranserna. De har tittat på om de skulle kunna ligga på platsen för att kunna förvara 
skrymmande varor och även dra fördel av anknytningen till trafiksystemen på platsen.  

En annan funktion som Läggesta station har är mötespunkt för spontant organiserade 
bilpooler. Parkeringarna utnyttjas inte bara av tågresenärer utan även av människor som 
ställer sin bil där och åker tillsammans vidare till sina arbetsplatser. Intervjupersonen nämner 
även andra verksamheter som skulle kunna vara lämpliga på platsen, till exempel en 
idrottshall. I Mariefred ligger idrottsplatsen centralt och om denna flyttades skulle dyrbar 
mark frigöras. Varken Åkers styckebruk eller Mariefred har idag en fullstor idrottshall och en 
gemensam sådan i detta gynnsamma läge med god transportanknytning skulle vara 
fördelaktigt för båda orterna. Intervjupersonen fortsätter resonemanget och menar på att det 
även skulle kunna bli intressant med en permanent anläggning för mässor och nämner 
Älvsjömässan i Stockholm som exempel. I Läggesta finns ju goda förbindelser och närheten 
till Stockholm är ju den stora fördelen.  

Resecentrums påverkan på stadsutvecklingen 
Ett resonemang som funnits med från början, då stationen placerades i Läggesta, är att 
tillväxten i kommunen skulle kunna bli så pass omfattande att Mariefred och Åkers 
styckebruk på sikt skulle kunna expandera mot järnvägen och så småningom växa ihop med 
Läggesta. Intervjupersonen förutspår att om 50-100 år kan Åkers-Läggesta-Mariefred vara ett 
enda samhälle. Utmaningen för kommunen blir att hinna med att följa upp med skola, vård, 
omsorg och kommunala vägar. 

Lokal och regional koppling  
Intervjupersonen tror att expansionen kring Läggesta kommer att leda till att Mariefred 
kommer att växa mer än huvudorten Strängnäs kommande år och att Mariefred kommer att bli 
ännu mer välkänt. Kopplingen mellan Läggesta och Mariefred kommer också att bli allt 
tydligare när planeringsarbetet blivit verklighet. Intervjupersonen hänvisar även till Banverket 
som för resonemanget att allt fler kommer flytta till områdena runt Mälaren och att ett 
dubbelspår och pendeltåg runt hela Mälaren därför skulle kunna bli verklighet. Denna bana 
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skulle betyda ytterligare möjligheter för Mariefredsborna att pendla till sitt arbete. 
Intervjupersonen nämner pendlingsmöjligheterna tillsammans med vatten, fritidsmöjligheter 
och motorvägen som starka fördelar för kommunen och Mariefred.  

6.2.2 Resultat och analys från nod- och platsundersökningar 
Nodegenskaper – mångfald och skala 
Tabell 6.1 Sammanställning av nodegenskapernas mångfald och skala i landet. Framtida färdmedel 
inom ().101 

Mångfald/Skala Nationellt Regionalt A Regionalt B Lokalt 
Tåg  - Regionaltåg  -  - 
Buss  - Regionalbuss Länsbuss Stadsbuss 
Spårväg  -  -  -  - 
Bil (vägtyp) Europaväg  -  Länsväg  - 
Cykel  -  -  -  Cykelbana 
Fotgängare  -  - -   - 
 
Nationellt: Läggesta station 
ligger alldeles intill E20 som 
ger noden en koppling till det 
nationella vägnätet (figur 6.2). 
Inga höghastighets- intercity 
eller X2000-tåg angör eller är 
planerade att angöra stationen 
i nuläget. Inte heller några 
fjärrbussar trafikerar Läggesta 
eller kommunen (tabell 6.1).  
 
Regionalt: Idag går endast 
SJ’s regionala tåg mot 
Södertälje/Stockholm och mot 
Eskilstuna/Örebro från stationen (tabell 6.1). Regionala bussar anknyter också men de har få 
avgångar och destinationer.  
 
Lokalt: Läns- och stadsbussar angör resecentrumet, plockar upp resenärer och knyter samman 
kommunens olika delar. Läggesta har också anknytning till länsväg 223 som går mellan Åkers 
styckebruk och Mariefred, vilket är en viktig förbindelse mellan orterna (figur 6.2). 
Cykelbana finns till stationen men den är i dagsläget inte fullständig och gångbana saknas. 
  

                                                 
101 Stationen trafikeras endast av tåg från SJ och bussar från Länstrafiken Sörmland. 
 

Figur 6.2 Trafiknätverken i Åkers Styckebruk/Läggesta/Mariefred.
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Nodegenskaper – intensitet och connectivity 
Tabell 6.2 Sammanställning av nodegenskapers mångfald och intensitet per dygn.102 Framtida siffror 
inom (). 

Mångfald/Intensitet (antal/dygn) Nationellt Regionalt A Regionalt B Lokalt Nattrafik
    Regiontrafik Länstrafik     
Tåg (antal avgångar) - 38 st. (60 st.) - - - 
Buss (antal avgångar) - 3 st. 5 st. 41 st. - 
 
Regionalt: Regionalt står tåget för det största antalet avgångar vilket visar på det faktum att 
Mariefred är en pendlarort. Dagens 38 avgångar/dygn väntas öka till 60/dygn fram till år 2020 
(tabell 6.2). Idag angörs stationen av fem bussar från länet per dygn. Som regionalt färdmedel 
dominerar tåget då den regionala bussen endast har åtta avgångar/dygn.  
 
Lokalt: Den lokala busstrafiken består främst av två busslinjer som har långa turer runt i 
kommunen. Den ineffektiva kollektivtrafiken kan vara en av anledningarna till att många i 
dagsläget väljer att ta bilen till stationen (tabell 6.3). Turtätheten på lokaltrafiken är tänkt att 
utökas i takt med att tågtrafiken tilltar och turerna ska också förändras.  
  
Nattrafik: Under stora delar av dygnet, främst sen kväll och under natten, ligger resecentrum 
öde. Ingen kollektivtrafik betjänar stationen under dessa tider och då finns inte heller någon 
anledning för människor att ta sig till platsen. Intensiteten är därmed obefintlig under vissa 
delar av dygnet.   
 
Kommunen har i dagsläget inga exakta siffror 
på hur många som pendlar dagligen med tåget 
från Läggesta. Siffrorna i tabell 6.3 är 
uppskattade av intervjuad planerare. Bilen är 
det färdmedel som används mest för att ta sig 
till stationen, därefter kommer 
kollektivtrafiken. Biltrafiken bidrar således 
även till att öka intensiteten i noden. Tillresta med cykel och gående är en mycket liten andel 
på knappa 4 procent av totalt antal resenärer.103     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Tåg beräknade enligt Banverkets sajt för trafikinformation där tågavgångar per station och dag kan 
utläsas.(2008‐12‐10) Bussarna är beräknade enligt tidtabeller tagna från Länstrafiken Sörmlands hemsida på en 
vardag. 2008‐11‐24) 
103 Siffror uppskattade av ansvarig planerare Urmas Bergfeldt (2008‐12‐10).  

Mångfald/Intensitet Andel
Bil (tillresta) 60 %
Kollektivtrafik (tillresta) 36 % 
Cykel/Fotgängare (tillresta) 4 %

Tabell 6.3 Fördelning av tillresta på olika 
färdmedel.  
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Olika färdmedel ligger i nära anknytning till 
varandra i tid vilket innebär korta bytestider 
(tabell 6.4). Tidtabellerna för tåg och bussar 
är anpassade till varandra med 8 minuters 
mellanrum mellan avgående och 
ankommande färdmedel, vilket därmed 
påverkar det tidsmässiga avståndet mellan 
dessa färdmedel till mer än tabellerna visar. 
Att bytestiderna kan hållas så korta beror 
också på att reseströmmarna är relativt små gentemot rörelseutrymmena. De flesta bytena sker 
mellan tåg och övriga färdmedel och det är tåget som är områdets mittpunkt vad gäller entréer 
och utgångar.104  
 
Platsegenskaper – mångfald och aktiviteter 

 
Mångfald/Intensitet Avstånd  Typ  
Bostäder 1 km (300 m) Villor, småhus, radhus 

Handel 3 km (100 m)
Mariefreds utbud 
 (livsmedel främst) 

Kontor 3 km (200 m)
Mariefreds utbud 
 (Kontor) 

Service** (200 m & 500 m) Kommersiell & Offentlig 
Rekreation 0 m Naturlandskap 
Utbildning - - 
Parkering (bil) 50 m Lång och kort tid (utomhus)
Parkering (cykel) 20 m Lång och kort tid (utomhus)
Kultur & Sport (400 m) Idrottsplats 
 
Som framgår av tabell 6.5 finns i dagsläget inga platsbildande egenskaper i Läggesta mer än 
att stationen ligger mitt i ett vackert naturlandskap, vilket i sig självt inte fungerar som ett 
besöksmål. Man kommer därmed i dagsläget till Läggesta endast för att resa. Efter 
ombyggnationerna kommer dock platsen bli mer funktionsblandad men som också framgår av 
tabellerna kommer inte de nya verksamheterna att ligga i direkt anslutning till stationen, men 
till skillnad från tidigare kommer de ligga inom influensområdet och därmed bidra till att 
skapa mer rörelse i området.105 
  

                                                 
104 Uppgifter från ansvarig planerare 2008‐12‐10. 
105 Uppgifter från detaljplaneprogram för Södra Årby 2008. 
 

Bytestider – 
Tidsavstånd  
(Ohindrat flöde) Tåg Buss 
Tåg - 1 min
Buss 1 min - 
Spårväg - - 
Bil  2 min 1 min
Cykel 1 min 1 min

Tabell 6.4 Nodegenskaper, byteseffektivitet  

Tabell 6.5 Sammanställning av platsegenskapers mångfald. Framtida avstånd 
inom parenteser (). 
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Platsegenskaper – aktivitetskarta 

 
Som framgår av figur 6.3 planeras det för en väsentlig del 
bilparkeringar. I byggnaden för själva resecentrumet ska även 
parkering, handel och andra verksamheter finnas. Ett område med 
bostäder byggs idag i stationens närhet men inga bostäder kommer 
ligga nära intill själva järnvägen. Dock framgår det av programmet 
att man i nuläget mestadels planerar för den sida av 
stationsområdet som är riktad mot Mariefred. Det är också tydligt 
att det är bostäderna som är i fokus för ombyggnationen eftersom den gula färgen är dominant 
i kartan. Byggnationen är som sagt inte koncentrerad runt trafikknutpunkterna utan sträcker 
sig bort från järnvägen och E20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.3 Sammanställning av platsegenskapers intensitet och lokalisering.
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6.3 Bedömning av nod och platsegenskaper 
Tabell 6.6 Bedömningstabell för nod och platsegenskapers kvalité.  
 Nod Plats Nod/Plats 
Mångfald ++ + + 
Intensitet + - + 
Connectivity ++ + + 

6.3.1 Kvalitet som trafiknod 
Mångfald Stationen trafikeras främst av regionala och lokala färdmedel och nätverk men är 
även kopplad till det nationella nätverket genom väg E20 och har i och med det en betydande 
mängd förbipasserande trafik. Av tabell 6.1 framgår att Läggesta främst trafikeras av 
regionala förbindelser och avsaknaden av nationella tåg, höghastighetståg, fjärrbussar och ett 
välutformat gångnät gör att Läggesta på mångfaldssidan har tydliga regionala nodegenskaper.  
De riktigt snabba kopplingarna ut i landet och vidare till internationell trafik saknas men finns 
i Stockholm som inte ligger långt borta. Det nationella nätverket i E20 möter i noden ett 
regionalt tågnätverk och ett regionalt vägnätverk men i dagsläget finns inte någon större 
bytesfunktion mellan dem och de regionala nätverken påverkas därmed inte i någon större 
utsträckning av E20’s nationella anknytning i dagsläget. De stora trafiksystem som korsar 
varandra precis vid stationen ger förutsättningar för att skapa en trafiknod med större 
inflytande på sin omgivning. En nodegenskap som kommer att utökas i och med planerna är 
bilparkering vilket tyder på att kommunen tror att antalet tågpendlare som tar bilen till 
stationen kommer att öka. I relation till ortens storlek kan utbudet av färdmedel i Läggesta 
bedömas som tillräckligt men det gör inte Läggesta till en stor trafiknod. Nätverk möts och 
påverkar varandra främst på lokal och regional nivå, vilket innebär en begränsning för nodens 
utveckling.  
 
Intensitet Trafikslagen har en stor yta att dela på och tåget är planskilt från de övriga. De 
förbipasserande på E20 skulle kunna ge noden en högre intensitet än vad den har då denna 
trafikström inte har någon bytesfunktion med stationens övriga färdmedel förutom i 
bilpoolsfallet. I tabell 6.2 syns också de regionala kopplingarna tydligast. Antalet tågavgångar 
kommer i framtiden att öka och antalet arbetspendlare, stationens främsta användare, tros öka. 
Cykelparkeringarna ska förbättras då fler kommer att bo närmare stationen i framtiden.  
 
Connectivity De raka, gena sträckningarna mellan trafikslagen samt de korta bytestiderna 
tyder på en god ”connectivity” för noden mellan det regionala nätverket och de lokala 
nätverken. Tåget är mittpunkten för området och bussarna är de som kommer närmast den 
enda ingång som finns. Den enkla kopplingen mellan bilen och tåget i och med parkeringens 
närhet och antal kan här vara en av anledningarna till det stora antalet pendlare. Dock når inte 
bussen samma framgångar då det är ca åtta minuters väntetid mellan tågankomst och 
bussavgång, om det ens finns en anslutande buss dvs. Att kopplingarna mellan trafikslagen är 
så enkla beror på områdets utpräglade trafikfunktion och därmed avsaknad av andra 
funktioner som kan störa. Parkering är även i framtiden den prioriterade funktionen och även 
om andra funktioner ska uppföras på platsen tyder inget på att de kommer att få störa den 
effektivitet som trafiknoden innehar. 

+++ Mycket bra 
++ Bra 
+ Tillräcklig 
- Otillräcklig 
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Det vanligaste sättet att ta sig till stationen i Läggesta är med bil för att sedan ta tåget, i vissa 
fall bussen, till arbetet i Stockholm eller Eskilstuna. Bytena mellan trafikslagen och nätverken 
sker alltså främst mellan bil, buss och cykel till tåget. De som ska till tåget färdas idag främst 
på länsväg 223. Som tidigare nämnts tänker kommunen förbättra för samtliga resenärer då fler 
parkeringar, bussar och cykelparkeringar ska anläggas. Detta är också en del i att få fler att 
flytta till kommunen och pendla till andra orter för arbete. Den nationella länken saknas men 
det faktum att Stockholm är en av de två större städer som det finns bra förbindelser till gör 
ändå att det nationella nätet finns inom inte ett alltför stort avstånd. Resecentrum i Läggesta 
aspirerar inte heller på att utvecklas till något annat än en regional trafikpunkt. 

6.3.2 Kvalitet som plats 
Mångfald Platsegenskapernas mångfald kommer att påverkas mer av planerna än 
nodegenskapernas. Förändringen kommer främst bestå av livsmedelshandel samt någon form 
av arbetsplatsverksamhet eller service. Dessa funktioner kommer vara koncentrerade till 
området intill stationen och troligen blandas inom byggnaderna. De andra 
verksamhetsplanerna är tveksamma vilket framgår av intervjun. Avståndet till stadskärnor är 
en bidragande faktor till att mångfalden är så låg. Platsen har för lite aktiviteter för att kännas 
trygg dygnet runt och för att motverka brottslighet i form av t.ex. bilinbrott. De nya 
funktionerna kommer inte påverka stationsområdet nattetid men däremot bidra till att fler 
människor rör sig på platsen under dagtid. 
 
Intensitet Den stora andelen människor som utnyttjar platsen är resenärer på väg till och från 
jobbet. Detta innebär att intensiteten är hög endast under några få av dygnets alla timmar. 
Utöver resenärer rör sig inte många människor på platsen i nuläget men en liten förändring i 
intensiteten och spridningen över dygnet kan förväntas då mångfalden av verksamheter 
utökas. Intensiteten på platsegenskaperna kan dock inte bedömas som god då ingen direkt 
besöksintensiv verksamhet planeras och tidigare försök att etablera snabbmatskedja och 
bensinstation misslyckats. Men stora markarealer finns att utnyttja och tillsammans med 
bostadsetableringarna i Läggesta finns potential för högre intensitet på platsen. 
 
Connectivity De sammanlänkande elementen till resecentrumet har hittills bestått av olika 
trafiknätverk och trafikslag. Men stationen kommer i framtiden sammankopplas med det nya 
bostadsområdet norr om väg 223 och således få en koppling till sammanhängande 
bostadsbebyggelse. Avståndet till Mariefred är dock för långt för att en direkt 
sammanhängande bebyggelsestruktur skall kunna utvecklas hela vägen. Flera bostadsområden 
är planerade längs vägen men det blir inte en sammanhållen bebyggelse. De nya 
platsegenskaper som platsen kommer att få kan starkt länkas till stationens trafikegenskaper 
och inte till dess nuvarande platsverksamhet. Kiosken är till exempel uppförd på grund av 
problemen med bilstölder och för att kunna ha ett uppvärmt väntrum och den eventuella 
järnhandeln har ingen direkt koppling till områdets andra verksamheter än just tillgången på 
utrymme. Platsen kommer dock få en bättre koppling till omgivningen genom bostadsområdet 
som kommer att tillföras. 
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6.3.3 Samspel mellan nod och plats  
Idag har stationen en stark övervikt på nodegenskaperna och är en så kallad obalanserad nod, 
vilket inte behöver vara ett problem så länge ambitionen inte är att skapa en mer urban plats 
med bostäder och verksamheter. Stationsområdet är en trafikplats som erbjuder bra 
förbindelser till regionen för arbetspendlare från flera små orter i kommunen. 
Utvecklingsmöjligheter finns för trafiken då utrymme finns för att t.ex. ha fjärrbussar här i 
framtiden vilket skulle kunna stärka den nationella anknytningen till Läggesta och utnyttja det 
gynnsamma läget vid E20. Även på platsverksamhetssidan finns stora möjligheter att öka 
mångfalden på platsen, vilket man också börjat planera för då utrymme finns och behovet av 
service och handel kommer att öka då nya bostadsområden är klara för inflyttning. Med detta 
i åtanke blir det viktigt att skapa en mer balanserad noden eftersom det skulle medföra en 
bättre boendemiljö och därmed kanske öka inflyttningen. Dock verkar det inte finnas någon 
tydlig tanke bakom vad som ska etableras vid resecentrumet i nuläget då verksamheter som 
kräver större yta just nu är aktuella. En större mångfald på platsen tillsammans med fler 
tågavgångar skulle kunna bidra till att Läggesta tar över från Strängnäs som främsta trafiknod 
i kommunen, något som också intervjupersonen tar upp. Men då krävs framför allt ett större 
utbud av funktioner som har koppling till resandet. I och med att det finns stora markområden 
att utnyttja har platsverksamheterna möjlighet att ”knappa in” på nodegenskaperna utan att 
försvåra kopplingarna mellan trafikslagen. För att förbättra resecentrumets kopplingar till 
samhällena runt omkring behövs nya rutter för busstrafiken tas fram och att cykelnätet får en 
bättre sammankoppling.  
 
Resecentrumet i Läggesta måste ses i relation till storleken på den/de orter den betjänar. 
Resecentrumet är i dagsläget ingen urban nod men fyller den funktion det är menat för. Noden 
är belägen så strategiskt intill E20 att bilparkeringen används av två pendlargrupper, 
tågpendlare och bilpoolspendlare som en följd av nodegenskaperna. Om utbyggnaden sker 
som planerat kommer Läggesta i framtiden bli en stark nod i regionen och fungera som ett 
nav i kommunens utspridda bebyggelsestruktur. Läggesta och Strängnäs stationer kommer 
därmed att betjäna många små bebyggelseagglomerationer, vilka knyts samman av ett 
bussnätverk och lokala vägar. Kommunen satsar på att fortsätta utveckla orten i en 
nodstruktur med lokala småcentrum och med ett förgrenat transportnätverk som håller 
samman strukturerna. Att fortsätta satsa på att effektivisera trafiken och utveckla den lokala 
kopplingen först och främst kan vara det som leder till att noden senare kan utveckla sina 
platsegenskaper när befolkningen har vuxit så pass mycket att underlag skapats för en mer 
mångfunktionell plats. Ett stationssamhälle skulle således växa fram kring Läggesta likt 
traditionella ideal, där bebyggelseagglomerationer växte fram vid viktiga 
transportknutpunkter.  
 
Det finns ett policybeslut om att inte etablera verksamheter externt som kan minska antalet 
besökande till stadskärnorna. Tillsammans med det i det närmaste obefintliga intresset att 
lokalisera verksamheter i Läggesta har en plan för ”ett uthålligt stationssamhälle” utformats, 
där bostäder och verksamheter invid stationen ska vara det första som sker i en långsiktig plan 
för att skapa ett samhälle i Läggesta med servicefunktioner och handel. 
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I ett första steg bör dock platsen kompletteras med funktioner och verksamheter som är 
mycket fördelaktiga för platsen i dagsläget. Till dessa hör verksamheter som skulle kunna 
vara mer integrerade med nodegenskaperna, till exempel bilmekaniker, cykelreparering, 
bensinstation och någon form av matservering. Dessa har en stark anknytning till 
transportsidan och kan anslutas till trafiksystemen samt skapa en koppling till E20 och det 
nationella vägnätet. Denna typ av service skulle mycket fördelaktigt kunna placeras i ett 
byggnadskomplex intill E20 med närhet till parkeringsplatserna så att både förbipasserande 
och pendlare kan nyttja platsen. För att bredda dess funktion kan en dygnet runt-verksamhet 
vara att föredra eftersom det innebär en ökning av människor som kan behövas för att minska 
bilinbrotten. En sådan här byggnad med en arkitektoniskt genomtänkt utformning skulle 
också kunna fungera som en port till ortsnätverket samt som ett landmärke för Läggesta. Med 
de generösa öppettiderna kan det även nyttjas som kvällsfik och mötesplats för människor i de 
omgivande orterna.  
 
Med tanke på det ökade boendeantalet i området är även livsmedelsbutik en typ av service att 
förvänta som ett led i att skapa ett attraktivt bostadsområde. Detta är dock lite omtvistat med 
tanke på att man inte vill riskera att Åkers styckebruk och Mariefreds stadskärnor utarmas. 
Föredömligt för platsen är dock att fortsätta på resonemanget som fördes vid 
stationsetableringen och utveckla verksamheter som kan vara fördelaktiga för alla bebyggelse 
agglomerationer men som inte har tillräckligt kundunderlag för mer än en etablering. 
Exempel på detta är vårdcentral, simhall, idrottshall samt någon typ av mässverksamhet. 
Denna typ av verksamheter skulle kunna göra Läggesta till en mötesplats, vilket även skulle 
ge incitament för en tätare bussförbindelse. 
 
Tydligt är att Läggesta resecentrum trots, eller kanske tack vare, sitt perifera läge har ett stort 
influensområde sett ur ett utvecklingsperspektiv med mycket potential att utveckla det 
”uthålliga stationssamhället” just på grund av sitt geografiska läge, attraktiv miljö och 
arbetspendlingsmöjligheterna. För att kunna behålla attraktiviteten i trafiknoden är det viktigt 
att bytestiderna hålls låga även i framtiden men att man samtidigt inte bygger bort 
möjligheten till att skapa en attraktiv mötesplats med handel, nöje mm även i Läggesta.  
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7 FALLSTUDIE JÖNKÖPING 
Inledning 
Jönköping är Sveriges nionde största stad och är belägen vid Vätterns södra kust i Småland. 
Kommunen har ett invånarantal på ca 123 000 personer106. I själva staden Jönköping bor ca 
85 000107 invånare. År 2006 pendlade ca 6800 personer ut från kommunen till närliggande 
kommuner samt Göteborg och Stockholm varje dygn, medan ca 10 000 pendlade in108. I 
framtiden kommer Jönköpings roll i det nationella järnvägsnätet att stärkas. Götalandsbanan 
mellan Stockholm och Göteborg samt Europabanan, som planeras mellan Stockholm och 
Malmö/Köpenhamn via Jönköping är anledning till detta.  
 
Jönköping är idag känt som ett ledande transport- och kommunikationscentrum 
och har utvecklats till ett logistikcentrum för Norden. I nuläget trafikeras Jönköping av 
Jönköpingsbanan och sträckningar till järnvägsknutpunkten i Nässjö och till Halmstad när det 
gäller persontrafik. Tågförbindelser till västra och södra stambanorna finns i Falköping 
respektive Nässjö. På dagens banor påverkar den lokala/regionala trafiken tidvis 
framkomligheten för den genomgående nationella trafiken. En utbyggnad av banan för 
anpassning till höghastighetstågen har resulterat i utredningar för alternativa spårdragningar 
genom Jönköping.  
 
Att Götalandsbanan och Europabanan kommer att mötas här i framtiden är en viktig faktor för 
staden men i kommunens ”Stadsvision 2.0”109 pekar man också ut andra fördelar som stadens 
storlek, det geografiska läget, högskolan, det aktiva näringslivet och de vackra 
omgivningarna. I ”Stadsbyggnadsvision 1.0” fokuserade man på stadskärnan och underströk 
vikten av att förbättra stadsmiljön. För att stärka stadsmiljön ville man ha en planering som 
bidrog till att stadskärnan användes av fler människor. Detta för att skapa liv och rörelse som 
är en attraktionskraft i sig självt men också en bidragande faktor till att varu- och 
tjänsteutbudet kan utökas.  
 
I ”Stadsbyggnadsvision 2.0” (2008) behandlar man hela området runt Munksjön, mellan 
Vättern och E4:an, som man kallar ”kärnan” till skillnad från stadskärnan. Ett omfattande 
planeringsarbete har inletts för att förbättra förhållandena i ”kärnan” genom att skapa en 
”långsiktigt hållbar stadsutveckling”, ny attraktiv bebyggelse, ett samspel mellan stadskärna 
och stadens södra delar, en skala som uppfattas som trygg och upplevelserik, ett stadsliv 
präglat av kreativitet, öppenhet och tolerans samt en satsning på en urban struktur som 
främjar hållbara kommunikationer. Man fastställer även att Jönköpings utveckling påverkar 
hela regionen.110 Den del av planerna som vidare kommer att behandlas i denna text är främst 
planerna på en framtida höghastighetsstation och huruvida Jönköping kan komma att få två 
järnvägsstationer i framtiden, den nuvarande centralstationen och en ny höghastighetsstation. 
                                                 
106 SCB 2007 
107 SCB 2005 
108 Rapport Jönköpings Kommun 2009 
109 Jönköping – staden och sjöarna, Stadsbyggnadsvision 2.0, Från tanke till handling 2008 
110 Jönköping – staden och sjöarna, Stadsbyggnadsvision 2.0, Från tanke till handling 2008 
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Denna fallstudie kommer fortsättningsvis fokusera på det nya halvcentrala läget samt en 
eventuell framtid med två stationer och bygga resultat och analys kring dessa två situationer.  

7.1 Planerna  
Att undersöka alternativa stationslösningar för de framtida höghastighetstågen är en viktig 
uppgift för kommunen. Den befintliga stationen och bangården har redan idag 
kapacitetsproblem och ytterligare breddning av spåren är en komplicerad process. Efter 
många överväganden återstår två 
alternativ, det befintliga läget och ett 
alternativ med station i ett halvcentralt 
läge söder om Munksjön (figur 7.1). 
Båda alternativen har sina för- och 
nackdelar och vilket läge det i 
slutändan blir är ännu oklart. Det 
halvcentrala läget kommer att innebära 
stora förändringar i stadsbilden och 
kommunen tror att en situation kan 
uppstå där staden kan komma att få två 
järnvägsstationer. Jönköping skiljer sig 
därmed från de flesta städer som berörs 
av höghastighetstågen när det gäller 
resonemanget kring resecentrumet som 
en enda stark nod i staden.  
 
Vision, syfte och mål 
En uttryckt kommunal vision för den framtida järnvägsstationen för höghastighetståg finns 
inte idag eftersom det fortfarande är ovisst vilket alternativ det blir. Det är dock mycket troligt 
att den befintliga järnvägen och dagens centralstation kommer bevaras, även om det blir en ny 
spårdragning med en halvcentral station. Trafikutvecklingen på den befintliga banan bedöms 
nämligen som mycket viktig för den regionala tågtrafiken i ett expanderande Jönköping. En 
situation kan alltså uppstå där höghastighetstågen på Götalandsbanan och Europabanan angör 
stationen söder om Munksjön medan en stor del av regionaltågen och busstrafiken fortsätter 
ha till och med sin huvudhållplats vid den befintliga stationen i stadskärnan.  
 
Resecentrumets utformning 
Dagens resecentrum ligger invid Vätterns strand i Västra Centrum. En inbyggd gångbro över 
spåren förbinder stadskärnan med strandpromenaden norr om järnvägen. Stationsbyggnaden 
består av två plan, det nedre sammanbinder trafikslagen med varandra genom flera entréer 
och utgångar och är direkt ansluten till en bussterminal. På det övre planet finns en inglasad 
gång som via en minimal affärsgalleria förbinder resecentrum med lokaltrafikens knutpunkt 
Juneporten. Själva stationsbyggnaden innehåller väntsal, turistbyrå, kiosk och ett café.111 Hur 
en anpassning till framtidens behov skulle kunna se ut i Jönköpings befintliga resecentrum 

                                                 
111 www.stationsinfo.se 

Figur 7.1 De två stationslägena. Grundkarta eniro.se 
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finns det idag inga planer på. Inte heller finns i nuläget ett mer detaljerat förslag till 
gestaltning av en ny station söder om Munksjön. 
 
Trafiknoden 
Trafiksituationen för den halvcentrala stationen är ännu inte fastställd men självklara 
trafiklänkar är snabbtåget och befintlig lokalspårväg, någon form av lokalbuss samt kanske en 
spårvagn längre fram i tiden. Vägförbindelsen är inte heller utredd men E4:an finns nära 
utredningsområdet. Cykel- och gångbanor ses även som självklara inslag samt en 
vidareutveckling av den regionala tågtrafiken. För att det nuvarande resecentrumet ska kunna 
ta hand om nya snabbtåg krävs en ökning från tre till minst sju spår samtidigt som många 
andra justeringar skulle behöva göras för att anpassa området.   
 
Platsen 
Kommunen planerar i dagsläget stora förändringar på Munksjöns södra sida och här finns 
enligt dem stora områden med stadsutvecklingspotential. Visionen för kärnan uttrycker att 
sammanhängande tätbebyggd stad, korta kvarter och en integrering av stadsdelar till 
stadskärnan via urbana huvudstråk är viktiga för en hållbar stadsutveckling. Det är framför 
allt bostäder som planeras, men kommunen vill även skapa förutsättningar för 
kontorsverksamhet i anslutning till stationen. En viss typ av service är också aktuell men 
kommunen kommer inte att genomföra direkta åtgärder för att underlätta för etablering av 
handel, samtidigt som befintlig handel kan få ligga kvar. Blir det mycket bostäder i området 
kan en viss typ av handel med mindre affärer möjligen bli aktuell men om dessa blir placerade 
vid resecentrum eller inne i bostadsområdena är oklart. Med tanke på vilken knutpunkt som 
kan uppstå om även Europabanan passerar Jönköping här ser kommunen stora möjligheter för 
omfattande konferens- och mässverksamhet i direkt anslutning till stationen.112 De flesta av 
de många industri- och lagerverksamheterna i området förväntas bland annat flytta ut till 
Torsvik, 15 km söder om det eventuella nya stationsläget. Kommunen anser det också viktigt 
att platsen uppfattas som attraktiv eftersom den kommer utgöra en entré till staden.  
 
Ytterligare planer 
Andra viktiga uppgifter som nämns i Stadsbyggnadsvision 2.0 tillsammans med utredningen 
av Götalandsbanans stationsläge gäller E4:ans kapacitet och roll samt framtagandet av en 
strategi för att kunna hitta en hållbar trafiklösning för stadskärnan. Resultatet från utredningen 
om stationsläget ses som en utgångspunkt för planeringen av det övriga. För att regionens 
utveckling ska kunna stärkas nämns bland annat en förbättrad kollektivtrafik mellan 
Huskvarna och Jönköping som är viktig för att E4:an skall kunna avlastas.  
Kommunens cykelnätverk är en annan sak som ska ses över. Den nya stationen i det södra 
läget skulle innebära att nätverket skulle behöva förbättras söder ut på mark som idag är 
planlagt som industriverksamhet och som därmed tidigare inte genomströmmats av gång- och 
cykeltrafik i någon större utsträckning.  
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Det regionala sambandet  
I ”Stadsbyggnadsvision 2.0” skriver kommunen även om de nya förutsättningarna som skapas 
när städer knyts samman längs järnvägen och vilka möjligheter och utmaningar som nu ställs 
på planeringen i Jönköping. Staden ses som en ledande centralort i regionen och en regional 
konkurrens och samverkan kan ske med storstadsregionerna kring Stockholm och Göteborg. 
Ett viktigt konkurrensmedel anses vara stadsmiljön och stadens liv och innehåll.113 
 
Järnvägsspåren i Jönköping har tidigare fått ett ökat utnyttjande genom fler hållplatser och 
införandet av länståg (Krösatåg) samt Vättertåg. Vättertåg är en mycket viktig länk till västra 
och södra stambanan i dagsläget. Götalandsbanan innebär en mycket stark utvecklingsfaktor, 
vilket ställer krav på en ny typ av planering där samverkan mellan kommunerna blir 
betydande. Jönköping har och får i detta sammanhang en allt viktigare roll i regionen som 
största stad och målpunkt för många arbetspendlare.  

7.2 Analys och resultat 
Nedan presenteras de resultat och den analys som kan utföras efter intervju med ansvarig 
planerare samt sammanställningen av järnvägsstationens/resecentrumets trafik- och 
platsegenskaper.  

7.2.1 Resultat från intervju  
I denna del har det material som samlats in under intervjuerna sammanställts och strukturerats 
utifrån de huvudsakliga ämnesområdena som diskuterats under intervjuerna. Detta för att 
resultatet ska bli mer överskådligt. Frågor finns att se i bilaga 1. 
 
De olika alternativen för resecentrum kommer att påverka Jönköpings stadsutveckling på 
skilda sätt och det har varit mycket svårt att få en samstämmig uppfattning om vilket 
alternativ som är det mest fördelaktiga eller mest troliga. Vissa svar blev därför något 
”svävande” och hypotetiska i intervjun, som mer kan liknas vid en resonerande diskussion om 
fördelar och nackdelar, men den ger ändå en uppfattning om kommunens tankar och 
resonemang kring planeringen. Intervjun är främst inriktad mot att det blir nödvändigt att 
höghastighetsstationen lokaliseras i det halvcentrala läget eftersom det scenariot är det mest 
intressanta för en fortsatt diskussion om vilka konsekvenser det skulle kunna få för staden.  
 
Utgångspunkter 
Dagens tankar kring ett nytt resecentrum för fram för- och nackdelar med båda 
stationsförslagen. Just nu ser kommunen det centrala läget som det mest fördelaktiga då 
stadskärnan är målpunkt för 68 % 114 av resenärerna med tåg, fjärr- och regionalbuss 
samtidigt som man har stadsbussknutpunkten nära inpå. Men samtidigt skulle 4-5 spår till i 
det centrala läget försämra miljön avsevärt och stärka den barriär mot Vättern som redan finns 
där idag. För att överhuvudtaget kunna komma in med ytterligare spår i Jönköpings centrum 
skulle även en tunnel behöva byggas längre norrut vid inpassagen till staden och man ser även 
problem med i vissa fall genomgående tåg i höga hastigheter. Läget söder om Munksjön ser 

                                                 
113 Jönköping – staden och sjöarna, Stadsbyggnadsvision 2.0, Från tanke till handling 2008 
114 Rapport Jönköpings Kommun 2009 
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kommunen som fördelaktigt då det är möjligt att uppföra ny bebyggelse i området samtidigt 
som trafikfrågorna skulle kunna lösas på ett enklare sätt.  I nuläget avvaktar kommunen 
rapporter från Banverket innan de själva inleder en mer omfattande utredning, men de tror att 
4-5 nya spår längs med Vättern kan bli en omöjlighet att få igenom på den lokala 
beslutsnivån.  
 
Mer än bara en trafikapparat? 
Det är svårt att få ett detaljerat svar på frågan om och i så fall hur den nya stationen skall bli 
mer än bara en trafikplats eftersom planeringen ännu inte kommit så långt. Intervjupersonen 
påpekar i det här fallet att Banverket ställer krav på en treminutersregel, vilket betyder att 
bytestiderna mellan lokaltrafik och höghastighetstågen inte får överskrida tre minuter. Detta 
ställer krav på god trafiklogistik så att fordon kan stanna på rätt plats men intervjupersonen 
understryker samtidigt att den nya stationen inte bara skall vara en stor trafikapparat med 
bilar, parkering och bussangörning utan att platsen också skall vara trivsam, med en 
stadsmässig utformning snarare än ett ”ökenlandskap” med stora yt-krävande parkeringar och 
etableringar. En av anledningarna till detta är att höghastighetsstationen kommer vara en 
viktig entré till staden och det första intrycket som förbipasserande och ankommande får av 
Jönköping. Detta resonemang handlar i första hand om att skapa en attraktiv plats och mindre 
om vilka verksamheter som kommer att bli aktuella för platsen. Området skall i första hand 
betjäna resenärer och kommer därmed inte i större utsträckning locka andra än de som har för 
avsikt att resa eller arbeta i området. Framställningen av den eventuella nya stationens 
potential som trafiknod och urban knutpunkt är med andra ord mycket återhållsam, närmast 
ofattbart nedtonad med tanke på den framtida trafikpotential som finns. 
Den nya stationen har goda förutsättningar att bli en effektiv trafiknod eftersom det finns stora 
ytor att bygga på och mindre andel redan befintliga byggnadsbestånd att ta hänsyn till som 
t.ex. kulturmiljöer och bostäder. Hur detta kan vägas ihop med den nya bebyggelsen i kärnan 
återstår att se. 
 
Resecentrums relation till stadskärnan  
Jönköpings station för höghastighetståg kommer att bli en ännu viktigare knutpunkt om 
Götalandsbanan och Europabanan möts i framtiden. Att få till en bra koppling till stadskärnan 
blir en av de viktigaste frågorna att ta itu med om stationen lokaliseras i det nya läget. Att 
finna en god lösning för kollektivtrafiken är avgörande för att bilanvändningen skall kunna 
hållas nere. Idag utreds alternativen snabbuss eller spårväg. Troligtvis blir bussalternativet det 
som gäller i första hand och därefter spårväg när det är möjligt att realisera.  

Det är dock högst troligt att den nya höghastighetsstationen även kommer att angöras av de 
regionala tågen Vättertåg och Krösatåg på en matarbana eller genom parallella spår enligt 
intervjupersonen och Jönköping skulle därmed få tre stationer (centrum, A6, söder om 
Munksjön) i det regionala järnvägsnätet. En viss del av busstrafiken kommer högst troligen 
även angöra den nya stationen, så även här blir alltså två angörningspunkter aktuellt.  

I Europa finns framgångsrika resecentrumprojekt i form av multifunktionella noder med stora 
konferens-, handel-, service- och kontorsarbetsplatsområden. En sådan utveckling överväger 
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man dock inte i Jönköping och enligt intervjupersonen är handel inte aktuellt för det nya 
stationsområdet eftersom man vill värna om det centrum som redan finns. Det ses som en 
omöjlighet att dessa områden skulle kunna byggas samman eftersom avståndet mellan dem är 
2-3 kilometer. Handeln i centrum kompletteras dessutom idag redan av A6, ett externt 
handelscentrum och ett område med större volymhandel. Den intervjuade tror att det blir svårt 
att finna underlag för ytterligare ett handelsområde i staden.  
 
Problematiska situationer  
Situationen kring Jönköpings framtida resecentrum är i nuläget problematisk. Med ett 
halvcentralt läge ligger i första hand fokus på att skapa en så effektiv förbindelse som möjligt 
till stadskärnan och den nuvarande stationen. Åtminstone bör varje tåg på höghastighetsbanan 
motsvaras av minst en direktförbindelse till stadskärnan och därför tror intervjupersonen att 
något slags spårfordon skulle kunna bli en bra lösning. Goda cykelförbindelser anses också 
vara en förutsättning. Det finns dock stora områden i närheten av den nya stationen som är 
lämpade för bostadsbebyggelse och fler kommer därmed att kunna få stationen inom 
gångavstånd. Kommunen ser enligt intervjupersonen en problematik i att hålla ihop stadens 
alla delar som blir allt mer utspridda och transportnätverket blir därmed avgörande för att de 
skall kunna bindas samman. Visionen för det stora området mellan E4 och stadskärnan är 
fortfarande en kontinuerligt sammanhängande konfiguration istället för en 
nätverkskonstruktion.  
 
Prioriteringar 
Det mest fördelaktiga upptagningsområdet för tågtrafik ligger idag i de centrala delarna där 
den nuvarande stationen ligger eftersom det är i det läget som flest kan ta sig till stationen 
gåendes eller med cykel. Många arbetsplatser, bland annat Länsstyrelsen, och en stor del av 
servicen ligger i Östra och Västra centrum och det är därmed viktigt att den regionala trafiken 
har en bra förbindelse dit. Kommunen tror därför att den bästa lösningen är att bevara 
huvudknutpunkten för den regionala buss- och tågtrafiken vid den nuvarande 
järnvägsstationen. 
 
En flytt av knutpunkten för all kollektivtrafik till läget söder om Munksjön och en utökning 
av arbetsplatser och bostäder i det nya läget ses inte som en möjlighet i dagsläget även om 
detta läge i framtiden kan ha ett minst lika stort upptagningsområde som det nuvarande. Av 
intervjun framgår även att kommunen tror att en lösning med två resecentrum kan bli en stor 
nackdel för dagens stadskärna eftersom det finns en risk att ett konkurrerande centrum uppstår 
i den södra delen. Kommunen tror att detta skulle ha en mycket negativ påverkan på 
Jönköpings nuvarande stadskärna, som därmed skulle riskera att utarmas och därmed förlora 
sin roll som målpunkt i staden. Detta skulle kunna förebyggas av goda kommunikationer, men 
att ordna det på ett effektivt sätt blir en stor utmaning. Den nya stationen för höghastighetståg 
skulle däremot kunna ordnas så att den med enkelhet skulle kunna nås med bil och därmed 
även bli mer tillgänglig för ett större upptagningsområde i länet enligt intervjupersonen. 
Kommunen har dock ett inriktningsbeslut att följa som säger att kollektivtrafik, gång och 
cykel ska prioriteras framför biltrafiken. Därmed kommer fokus fortfarande vara på att skapa 
mer miljövänliga lösningar med kollektivtrafik och bra cykel- och gångvägar. 
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Intervjupersonen lägger dock till att man för den skull inte får bortprioritera bilarna helt utan 
det skall naturligtvis även byggas bra infrastruktur för denna grupp.  
 
Målgrupper 
Intervjupersonen tror att de flesta resenärer även på höghastighetstågen kommer att utgöras av 
arbetspendlare och ser det inte som troligt att resenärer mellan till exempel Stockholm och 
Göteborg kommer att ha anledning att hoppa av tåget i Jönköping. En annan tanke som 
intervjupersonen nämner är att det kan komma resenärer med tåg eller bil från 
omkringliggande kommuner som skall åka till flygplatserna Jönköping, Skavsta eller 
Landvetter och att det kräver att det finns någon slags långtidsparkering för bilarna. Men i 
huvudsak kommer planeringen av resecentrum att rikta sig mot arbetspendlare på längre 
sträckor. Intervjupersonen tror även att bostäderna i områden nära stationen skulle kunna bli 
mycket attraktiva för människor som kan tänka sig att arbetspendla. 
 
Nya verksamheter vid resecentrum 
Den unika knutpunkten Götalandsbanan/Europabanan/E4:an gör att kommunen tror att det 
skulle kunna vara passande med kontorsverksamhet i området. Dessa skulle kunna bli 
lämpliga som huvudkontor för företagen som idag etablerat verksamhet i Torsvik tror man. 
Ytterligare verksamheter på grund av detta tror intervjupersonen skulle kunna vara konferens- 
och mässverksamhet, men lägger till att detta har ett långt framtidsperspektiv när även 
Europabanan kan komma till stånd. I första hand ligger fokus på Götalandsbanan och då finns 
möjligheter för mindre mässverksamhet för lokala företag som skulle vilja visa upp sina 
produkter.  
 
Resecentrums påverkan på stadsutvecklingen 
Intervjupersonen tror att en station i ett halvcentralt läge kan bidra till att skapa fler 
arbetstillfällen i kommunen. Eftersom det på det nya, relativt centrala läget, med mycket 
oexploaterad mark förutom byggandet av nya bostäder också finns möjlighet att uppföra 
kontor och andra verksamheter på området medan det centrala, nuvarande läget, nästan nått 
sin fulla kapacitet. Höghastighetsbanan kommer också innebära att förbindelsen väster ut, mot 
Ulricehamn och Borås förbättras avsevärt, vilket i sig också kan bidra till att fler resenärer 
eller pendlare ankommer Jönköping. Trafikutbudet kommer också förbättras och förbindelser 
på kvällar och helger kommer att bidra till en ny ström av resenärer. 
 
Lokal och regional koppling  
Höghastighetsbanan och IR-tågen kommer få stor betydelse för Jönköping som huvudort i 
regionen. Ur ett regionalt perspektiv kommer därmed många fördelar att vinnas eftersom 
arbetspendling och regionförstoring drivs av goda förbindelser. Intervjupersonen påpekar att 
länets samtliga medborgare tjänar på höghastighetsbanan eftersom det skapas fler 
arbetstillfällen då olika arbetsmarknader slås samman och möjligheten att bo på en ort och 
arbeta på en annan ökar. Som största stad i regionen är det mycket fördelaktigt att ha nära 
förbindelser till större städer som Linköping/Norrköping och Göteborg, för det stärker ju 
också Jönköping nationellt sett.  
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En station söder om Munksjön har även förutsättningar för en god koppling till det nationella 
vägnätet. E4:an och Göteborgslänken sträcker sig parallellt med den planerade 
järnvägssträckningen på södra sidan av Munksjön och en länk häremellan skulle kunna skapas 
med lätthet. Detta innebär också att stadskärnan avlastas från den trafik som annars är 
nödvändig för att nå den nuvarande stationen.  

7.2.2 Resultat och analys från nod- och platsundersökningar 
Jönköpingsfallet analyseras utifrån förutsättningarna för både de nuvarande resecentrumet och 
alternativet söder om Munksjön. I följande analys benämns den nuvarande stationen som 
”Centralstation” (gråa tabeller) och alternativet söder om Munksjön som 
”Höghastighetsstation” (vita tabeller). I analysen förutsätts även att stationen för 
höghastighetstågen kommer att förläggas söder om Munksjön. Utifrån detta analyseras sedan 
två alternativ för Jönköping. En förflyttning av all trafik till den nya stationen 
(höghastighetsstationen) eller att all trafik oförändrat kommer att angöra centralstationen i 
första hand och i den mån det är möjligt även höghastighetsstationen.  
 
Nodegenskaper – mångfald och skala 

Centralstation 
Tabell 7.1 Sammanställning av nodegenskapers mångfald och skala i landet.115 Framtida 
transportmedel inom (). 
Mångfald/Skala Nationellt Regionalt A Regionalt B Lokalt 
Tåg  X2000 Regionaltåg Krösatåg  - 
Buss Fjärrbuss Regionalbuss Länsbuss Stadsbuss 
Spårväg  -  -  - Eventuell framtida 
Bil (vägtyp)  -  -  - Lokalgata 
Cykel  -  -  - Cykelbana 
Fotgängare  -  -  - Gångbana 
 
Nationellt: Centralstationen trafikeras i dagsläget av trafik i alla skalor men saknar 
Intercitytåg under vardagarna (tabell 7.1). Den nationella tågtrafiken är inte starkt förankrad i 
dagens centrala stationsläge utan avgår istället främst från de närliggande knutpunkterna i 
Nässjö och Falköping. Fjärrbussar stannar vid resecentrums bussterminal.  
 
Regionalt: Regionalt trafikeras stationen av tre typer av tåg, SJ regionaltåg, Vättertåg (SJ) och 
Krösatåg (Jönköpings länstrafik). Den nuvarande bussterminalen betjänar även regionala 
linjer och expressbussar till andra län samt några lokala tätortslinjer. 
 

                                                 
115 Stationen trafikeras av tåg från SJ (även Vättertåg) och Krösatågen.  Krösatåg är pendeltåg som trafikerar 
sträckorna Jönköping – Nässjö – Tranås, Jönköping – Nässjö – Hultsfred, Jönköping – Vaggeryd – Värnamo – 
Alvesta – Växjö, Jönköping – Nässjö – Vetlanda, Jönköping – Nässjö – Sävsjö – Alvesta. Bussar utgörs av trafik 
från Jönköpings Länstrafik AB, Swebuss Express samt Bus4u.  
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Lokalt: Den lokala anknytningen till centralstationen utgörs främst av gång- och 
cykeltrafiken, lokalgator med angöring vid entréerna samt stadsbussar som förbinder resten av 
staden till centrum och stationen.   

Höghastighetsstation 
Resultatet i tabellen nedan för höghastighetsstationen förutsätter att samtliga regionala och 
lokala trafikslag angör båda stationerna. 
  
Tabell 7.2 Sammanställning av nodegenskapers mångfald och skala i landet. Framtida 
transportmedel inom (). 
Mångfald/Skala Nationellt Regionalt A Regionalt B Lokalt 

Tåg 
(HH-tåg), (IR-tåg) 
X2000 Regionaltåg Krösatåg  - 

Buss  Oklart Regionalbuss Länsbuss  Stadsbuss 
Spårväg  -  - -  Eventuell framtida 
Bil (vägtyp)  E4:an  -  - Lokalgata 
Cykel  -  -  - Cykelbana 
Fotgängare  -  -  - Gångbana 

 
Nationellt: Den nya stationen 
kommer få en tydligare 
koppling till E4:an då dessa 
två ligger intill varandra 
(figur 7.2). Stationen kommer 
även trafikeras av 
höghastighetståg och X2000 
samt IR-tåg (tabell 7.2). Två 
nationella/internationella 
banor kan så småningom 
komma att mötas här vilket 
knyter stationen till ett 
nationellt och ett 
internationellt nätverk 

 
  
Regionalt: Enligt kommunen tyder mycket på att den regionala tågtrafiken kommer stanna vid 
båda stationerna men huvudstationen för den regionala trafiken kommer fortsättningsvis vara 
i centrum. Den regionala busstrafiken kommer troligtvis att angöra vid båda medan 
fjärrbussarna stannar vid höghastighetsstationen. 
 
Lokalt: Lokalt kommer höghastighetsstationen att angöras av stadsbussar och möjligen en ny 
lokal spårväg i framtiden. Lokal anknytning kommer även att finnas i cykel- och gångbana. 
Dessa anknytningar kommer att finnas till höghastighetsstationen men anknytningen kommer 
få olika syften. Om höghastighetsstationen bara kommer att angöras av höghastighetståg 
kommer dessa lokala kopplingar att binda de nationella nätverken till de övriga regionala och 
lokala som då endast finns vid centralstationen.   

Figur 7.2 Trafiknätverken i Jönköping. Götalandsbanan och 
Europabanan i blått.  
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Nodegenskaper – intensitet och connectivity 
 
Centralstation & Höghastighetsstation 
Tabell 7.3 Sammanställning av nodegenskapers mångfald och intensitet per dygn. Inom parentes () 
anges det antal avgångar som i framtiden är aktuella för Jönköpings höghastighetsstation.116 
Mångfald/Intensitet (antal/dygn) Nationellt Regionalt Regionalt Lokalt Nattrafik
    Regiontrafik Länstrafik     
Tåg (antal avgångar) 2 st. (110st)  31 st. 77 st. -  nej 
Buss (antal avgångar) 33 st. 22 st. 102 st. 676 st. ja 
 
Nationellt: Få nationella tåg avgår i dagsläget från Jönköping. Förändringen i intensitet på 
trafiksidan när Götalandsbanan färdigställts kommer därför bli mycket stor. Fjärrbussarna 
avgår mer frekvent än de nationella tågen och dessa består idag endast av två stycken 
avgångar, en på morgonen och en på kvällen med X2000 (tabell 7.3). 
 
Regionalt: Regiontrafiken tillsammans med länstrafiken står för en stor del av avgångarna 
från dagens resecentrum. Bussarna både konkurrerar och kompletterar den regionala 
tågtrafiken. Hur regiontrafiken påverkas intensitetsmässigt är oklart i dagsläget men en högre 
intensitet är trolig.  
 
Lokalt: Flest antal avgångar i dagsläget har stadstrafiken från centralstationen/Juneporten. Det 
är också dessa som står för resecentrums nattrafik.  
 
Centralstation 
Ur tabell 7.4 kan det avläsas att den största 
andelen tillresta till resecentrum i nuläget är 
de som reser med lokaltrafiken. Efter det 
kommer cykel och fotgängare. Andelen 
tillresta med bil är låg, vilket också visar sig i 
antalet parkeringar som endast är 66 st. 
långtidsplatser. I nuläget finns heller ingen yta i marknivå att öka parkeringsantalet på. Hur 
denna fördelning skulle se ut med en enda station söder om Munksjön är oklart.117  
  

                                                 
116 Tåg beräknade enligt Banverkets sajt för trafikinformation där tågavgångar per station kan utläsas (2008‐
12‐10). Bussar beräknade enligt tidtabeller tagna från hemsida Jönköpings Länstrafik AB, Swebus Express samt 
Bus4u.(2008‐11‐24) 
117 Enligt uppgifter från målpunktsundersökning i rapport från Jönköpings kommun (2009‐02‐04) 
 
 

Mångfald/Intensitet (år 2008) Andel 
Bil (tillresta) 12 %
Lokaltrafik (tillresta) 48 %
Cykel/Fotgängare (tillresta) 40 %

Tabell 7.4 Fördelning av tillresta på olika färdmedel 
(Centralstationen)
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De olika färdmedlen på det nuvarande 
resecentrumet ligger i nära anknytning till 
varandra och rörelseflödet är smidigt vilket 
innebär korta bytestider. Bytestiderna bör 
inte heller bli mycket längre på 
Höghastighetsstationen eftersom Banverket 
kräver att byten mellan färdmedel måste 
kunna ske inom tre minuter på stationer för 
höghastighetståg.   
  
Platsegenskaper – mångfald och aktiviteter 

Centralstation 
 
 

Mångfald/Intensitet Avstånd (närmaste)  Typ  
Bostäder  100 m  Flerbostadshus 
Handel  50 m  Detaljhandel 
Kontor  50 m  Kontorsbyggnader 
Service  50 m  Offentlig & Kommersiell 

Rekreation  300 m/50 m 
 Stadspark & 
strandpromenad 

Utbildning  -  - 
Parkering (bil)  50 m Lång och korttidsparkering 
Parkering (cykel) intill entré  Lång och korttidsparkering 
Kultur & Sport  250 m  Museum & Teater 
Jönköpings nuvarande järnvägsstation är omgiven av en mängd olika verksamheter. Bostäder, 
handel, arbetsplatser i form av kontor, grönområden och ett kulturutbud finns här (tabell 7.6). 
De korta avstånden till bostäder, service, handel mm visar att dagens resecentrum är en 
mycket mångfunktionell nod med god tillgång till platsfrämjande egenskaper.  

Höghastighetsstation 
 
 

Mångfald/Intensitet Avstånd  Typ  
Bostäder  (Ca 200 m)  Flerbostadshus 
Handel  -  - 
Kontor  50 m Lättare industri & kontor 
Service  (100 m) Kommersiell 
Rekreation  300 m Munksjön 
Utbildning  -  - 
Parkering (bil)  (50 m) Lång och korttidsparkering 
Parkering (cykel) intill entré Lång och korttidsparkering 
Kultur & Sport  -  - 
Platsen kring resecentrum söder om Munksjön är svårare att bedöma på grund av att en 
detaljerad planering inte påbörjats. Men bostäder, kontor och andra arbetsplatser samt 

Bytestider – 
Tidsavstånd  
(Ohindrat flöde) Tåg Buss 
Tåg - 2 min
Buss 2 min - 
Spårväg - - 
Bil  1 min 1 min
Cykel 1 min  1 min

Tabell 7.5 Nodegenskaper, byteseffektivitet 
(Centralstationen) 

Tabell 7.6 Sammanställning av platsegenskapers mångfald. 

Tabell 7.7 Sammanställning av platsegenskapers mångfald. Framtida avstånd inom (). 
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eventuellt konferensverksamhet att lokaliseras i stationens närhet (tabell 7.7). En viss form av 
kommersiell service är också möjlig. Skillnaden mot dagens väl integrerade station syns 
tydligt här men utvecklingspotentialen är stor i och med tillgången på mark.  
 
Platsegenskaper - aktivitetskarta 

Spårområdet utgör idag en barriär för Jönköpingsborna mot 
Vätterns strandkant och rekreationsområdet där.  Närmast 
resecentrum består verksamheterna främst av handel och 
kontorsverksamhet men även en teater, 
museum och andra nöjesaktiviteter finns i dess 
direkta närhet.  Tyngdpunkten ligger dock på 
verksamheter i form av arbetsplatser/kontor 
vilket framgår av figur 7.3 (blå färg). I 
resecentrumets närhet finns även grönområden.  
Aktivitetskartan (figur 7.4) för den ev. nya 
höghastighetsstationen är odetaljerad men det 
framgår vilken markanvändning som kommer 
dominera kring platsen, vilket i första hand är 
bostäder och i andra kontor och andra 
arbetsplatsverksamheter. Exploateringen 
kommer att vara omfattande och området söder 

Figur 7.3 Sammanställning av platsegenskapers intensitet och 
lokalisering. 

Figur 7.4 Aktivitetskarta, höghastighetsstationen 
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om Munksjön ingår i ett utvecklingsområde som i och med den nya järnvägsstationen har hög 
utvecklingspotential. Med en hög koncentration av tillkommande bostäder och för att locka 
kontor till platsen krävs också någon form av service. En genomtänkt och strategisk placering 
kan höja platsens attraktivitet ytterligare och förhöja platsens dragningskraft som målpunkt i 
annat syfte än för resenärer.  

7.3 Bedömning av nod och platsegenskaper 

Höghastighetsstation och centralstation (tvåstationsfallet) 

Tabell 7.8 Bedömningstabell för nod och platsegenskapers kvalité. Bedömning av hur den nya 
stationen skulle påverkas av en situation med två olika knutpunkter. 
 Nod Plats Nod/Plats 
Mångfald ++ + + 
Intensitet ++ - ++ 
Connectivity + + + 
 
Höghastighetsstation   
Tabell 7.9 Bedömningstabell för nod och platsegenskapers kvalité. Huvudknutpunkt för alla 
trafikslag, söder om Munksjön. 
 Nod Plats Nod/Plats 
Mångfald +++ ++ ++ 
Intensitet +++ ++ +++ 
Connectivity +++ ++ ++ 

7.3.1 Kvalitet som trafiknod  
Mångfald Mångfalden är bra på det nuvarande resecentrumet där nationella, regionala och 
lokala trafiknät möts från både tåg, buss och lokalgator. Denna typ av mötespunkt är ett 
exempel på utvecklingen som skedde med många stationer under 1990–talet då den första 
vågen av resecentrum uppstod. Om alla dessa nätverk får en ny knutpunkt där de kan möta de 
tre viktiga nationella nätverken E4:an, Götalandsbanan och Europabanan söder om Munksjön 
kan en mycket kraftfull trafiknod skapas med representation på alla nivåer och i alla nätverk, 
en så kallad supernod. För en mycket stark lokal koppling krävs även att knutpunkten för 
lokaltrafiken flyttas hit vilket är en mycket komplex fråga för staden då dagens knutpunkt är 
lokalt förankrad i centrala Jönköping. Det är oklart vid vilken station fjärrbussarna kommer 
att stanna i framtiden då det knappast är troligt att dessa går med på att ha två stopp i 
Jönköping. Kommunen verkar i dagsläget vilja att dessa ska fortsätta angöra centrum men 
med tanke på vilka tidsvinster som kan göras med en angöring söder om Munksjön nära 
E4:an går detta att ifrågasätta. Utan fjärrbussar och regional tågtrafik blir 
höghastighetsstationen svagare som trafiknod, mångfalden skulle vara fortsatt bra men det 
skulle få konsekvenser för byteseffektiviteten. 
 
Intensitet Intensiteten är hög på dagens centralstation i förhållande till dess kapacitet. På 
höghastighetsstationen kommer det att bli en ännu högre intensitet om den stationen blir det 
enda resecentrumet i staden. Om situationen med två stationer uppstår kommer intensiteten att 
minska på höghastighetsstationen medan intensiteten på centralstationen kommer att öka 
eftersom dessa då måste förbindas lokalt. En kapacitetsökning måste därmed etableras på 

+++ Mycket bra 
++ Bra 
+ Tillräcklig 
- Otillräcklig 

+++ Mycket bra 
++ Bra 
+ Tillräcklig 
- Otillräcklig 
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centralstationen för att kunna tillgodose kravet på lokala anknytningar mellan de två 
stationerna vilket kan bli svårt då utrymmet är begränsat. En situation med två stationer 
kommer alltså troligtvis att generera ett högre trafikarbete lokalt men samtidigt kommer fler 
människor kunna arbeta på ett längre avstånd från sin bostad. 
 
Connectivity Många använder idag den lokala kollektivtrafiken till resecentrum för att sedan 
ta sig vidare ut i regionen. Den lokala kopplingen till resecentrumet på nodegenskapssidan 
kan därför betraktas som mycket god i nuläget. Det som främst påverkas av en situation med 
två knutpunkter är bytesmöjligheterna vilka riskerar att försämras. Bytestiderna är korta på 
dagens station. Ett fall med två stationer skulle innebära att bytestiderna kan bli avsevärt 
mycket längre och även om kopplingen mellan stationerna görs så effektiv som möjligt 
innebär det tidsförluster för resenärerna vilket inte är en optimal lösning om ett effektivt 
transportsystem skall uppföras. Synkronisering och trafikinformation blir svårare och risken 
blir större för förseningar vid fler byten eftersom fler färdmedel då används. Det är också 
svårare för resenärer att veta var de skall åka och vilka alternativa färdmedelsval som finns till 
olika destinationer då allt inte finns samlat. Det finns därför större möjligheter att utveckla en 
effektiv trafiknod med goda kopplingar mellan alla nätverk som tangerar eller korsar staden 
om man utnyttjar ytan som finns söder om Munksjön. Kopplingen regionalt/lokalt skulle 
fortsatt vara bra på centralstationen men mötet mellan lokala/regionala nätverk och det 
nationella nätverket skulle försämras i tvåstationsalternativet. Biltrafiken och 
höghastighetsstationen skulle troligtvis kunna sammanföras på ett effektivt sätt med tanke på 
E4:an och tätorter runt Jönköping skulle kunna nå den nationella tågtrafiken lättare än vad 
man idag kan göra vid centralstationen beroende på läget.  

7.3.2 Kvalitet som plats 
Mångfald Dagens station har en mycket bra mångfald av verksamheter tack vare närheten till 
stadens centrum. Höghastighetsstationen har goda förutsättningar att även den bli en 
mångfunktionell urban nod med blandade verksamheter, bostäder och handel. Det är dock inte 
troligt att handeln kommer bli omfattande men på grund av utvecklingsområdets storlek finns 
goda möjligheter att skapa en trivsam plats med funktioner som kan utnyttjas av stadens alla 
invånare. Vilka verksamheter kommunen väljer att planera för här är länkat till den målgrupp 
som man tror kommer att använda området i första hand. Om höghastighetsstationen endast 
kommer att betjäna långväga tågförbindelser är dock inte chansen lika stor att platsen blir lika 
mångfunktionell.  
 
Intensitet Eftersom en ny station söder om Munksjön för med sig att etableringen av kontor 
och bostäder kommer att bli högre i denna del av staden innebär det att möjligheterna till att 
skapa en plats med besöksintensiva målpunkter är tänkbar. Stora resandeströmmar kommer 
att bli ett faktum i en supernod men för att skapa en trivsam plats gäller också att människor 
söker sig till platsen i annat ärende än som resenärer. Om endast den nationella trafiken 
trafikerar höghastighetsstationen påverkas intensiteten även på platssidan då inte lika många 
lokala och regionala resenärer kommer att gå av eller på tåget där och göra ärenden knutna till 
platsens verksamheter. Centralstationen ligger idag nära den besöksintensiva stadskärnan men 
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på grund av barriäreffekten och avsaknaden av aktiviteter på andra sidan järnvägen finns inga 
större flöden av andra än resenärer genom dagens resecentrum.  
 
Connectivity Som tidigare nämnts och som även påpekas av kommunen är järnvägen idag en 
barriär mot Vätterns strand och många av naturvärdena där påverkas negativt av järnvägen. 
Ett nytt stationsläge söder om Munksjön skulle betyda en minskad barriäreffekt samt minskat 
buller och en säkrare miljö i de centrala delarna och möjlighet till stadsutveckling i 
strandområdet. Men även att en viktig plats skapas i Jönköpings södra delar och utvecklar 
staden söderut. Fördelarna skulle alltså kunna öka på båda platserna i och med en utflyttning 
av bytespunkten till den nya stationen. Det är inte troligt att ett tätt stråk/område bildas från 
stadskärnan hela vägen till den nya stationen utan mer troligt bildas punktvis tätare 
bebyggelsestrukturer. Därför är det avgörande hur området kring den nya stationen utvecklas 
och hur stadens rumsliga struktur i stort kommer att påverkas då stadens tyngdpunkt förskjuts 
söder ut. Den nya stationen kommer förmodligen omges av en mängd kontorsarbetsplatser, 
möjligen med företag med nationell eller storregional anknytning. Staden och resecentrum 
kommer därmed att bli en del i ett större nätverk.  

7.3.3 Samspel mellan nod och plats 
En stor skillnad är att Jönköping nu kommer att trafikeras av höghastighetståg vilket innebär 
att Jönköping kommer att ingå i en större arbetsmarknadsregion och därmed kommer 
kommunen påverkas av helt nya externa effekter. Resonemanget kring stora ytor att växa på 
är viktigt för Jönköping som i framtiden kan komma att trafikeras av två höghastighetsbanor. 
Sett ur denna synvinkel är ett utflyttat läge söder om Munksjön mycket fördelaktigt. Men med 
ett utflyttat läge för stationen för höghastighetståg och endaste ett fåtal andra kollektiva 
förbindelser samt med sparsam förekomst av platsbildande verksamheter blir den nya 
stationen mindre bra förankrad lokalt i staden. Detta kan vara mycket negativt då det är den 
plats som knyter Jönköping till resten av landet och Europa. Platsen skulle då även bli mindre 
attraktiv för bostäder. 
 
Det är dock tveksamt om den nya stationen kommer att bli en urban nod i sin fulla mening i 
och med avståndet till de centrala delarna. Kommunen har också uttryckt en motvilja mot 
handelsetableringar vid den nya stationen, oavsett om det blir en eller två stationer, vilket har 
betydelse för dess mångfald och funktion som mötesplats för icke resenärer. Däremot kan 
många andra verksamheter bli aktuella för platsen vilket är att eftersträva med tanke på 
platsens potential. För att verksamheter ska etableras på platsen krävs bra förbindelser och en 
attraktiv utformning, vilket gör att området söder om Munksjön har goda 
utvecklingsmöjligheter. Vilka verksamheter som lokaliseras i stationsområdet beror också på 
hur stor mångfalden och intensiteten hos trafikslagen blir. Det krävs också en ökad satsning 
på området söder om Munksjön om det skall bli mer attraktivt för bostäder. För att platsen 
också skall bli en plats som människor väljer att bosätta sig på krävs en ökad satsning på 
området, vilket är eftersträvansvärt då det finns stor potential att uppföra attraktiva 
pendlarbostäder med närhet till effektiva transporter. För att öka chanserna för bosättning 
behövs en form av verksamheter som gör att det blir en stadsdel med liv och rörelse. Det 
behöver nödvändigtvis inte vara handel eftersom staden redan har två välfungerande 
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handelsområden. Däremot kan annan typ av handel bli aktuell. Resecentrum med sin närmaste 
omgivning har potential att bli en mångfunktionell plats där evenemangsverksamhet, 
utställningsplatser, hotell och kontor möter bostäder, där nattbefolkning möter dagbefolkning 
och resenärer möter lokalinvånare. Detta ställer krav på flexibla lösningar. 
Pendlingsparkeringar som utnyttjas effektivt på vardagarna kan fungera som marknadsplats 
och torghandel eller uppställningsplats för mässverksamhet på helgerna. Restauranger och 
caféer behövs som lunchställen för kontor och verksamheter men kan också fungera som 
kvällsrestaurang för boende. Om planeringen utförs bra kan även resenärer från tåget och 
resenärer på E4:an använda sig av restaurangerna. Kopplingen mellan nod och plats är given 
med tanke på bostäder, arbetsplatser och transporter. Men även med tanke på kopplingen till 
E4:an är det även önskvärt att noden innehåller verksamheter för biltrafiken exempelvis 
rastställen och servering, till exempel i ett högt hus med utsikt över hela staden som också 
skulle kunna fungera som ett landmärke. Med tanke på den stora satsningen på nybyggnation 

av bostäder som kommunen vill se söder om Munksjön kommer fortfarande en stor andel 
människor kunna gå och cykla till stationen och nödvändiga funktioner så som 
livsmedelsaffärer mm kommer att behövas. Jönköping har en stadsstruktur som inte är 
 jämförbar med någon annan i den här studien. Staden har redan i dagsläget många spridda 
målpunkter på olika ställen i kommunen. Stadens stadsbyggnadsvision har en starkt uttalad 
regional inriktning men behandlar inte viktiga noder och transportlänkar i regionen som 
E4:ans framtida roll, Elmia och det externa köpcentret A6 (figur 7.5). Ett flertal stora 
transportnätverk passerar mellan öst och väst medan de nord-sydliga inte är lika framträdande 

Figur 7.5 Regionalt nätverk med noder i Jönköpingsregionen. Blå cirklar, eventuella framtida 
noder.  



87 
 

och en sammanlänkande koppling mellan stadens olika noder är mindre framträdande. 
Resecentrum söder om Munksjön innebär ännu en viktig nod i staden och unikt för fallet 
Jönköping är alla dessa svagt sammanbundna målpunkter i staden. En ny station kan därför 
betyda en uppgradering av det regionala nätet och en mycket effektiv bytespunkt i det nya 
resecentrumet söder om Munksjön. En fördelaktig satsning på kommunen som helhet skulle 
kunna innebära en förstärkning i dessa noder, dels genom förtätning för att skapa underlag för 
effektiva transporter men också genom en viss typ av funktionsindelning så att noderna i 
största mån kompletterar varandra. I Jönköpings fall skulle detta vara och föredra både med 
tanke på tillväxten men även med tanke på miljön. Elmia, besöksintensiv under vissa 
tidsperioder skulle t.ex. kunna få flexibla avgångar synkroniserade med tider för evenemang. 
En ny station söder om Munksjön med höghastighetståg skulle förmodligen även kunna 
ersätta en del av den inrikestrafik som idag avgår från Jönköpings flygplats. 
 
Kommunens rädsla för centrums utarmning är inte skäl nog att stoppa den utveckling för 
staden som helhet som den nya höghastighetsstationen innebär. Stadskärnan kommer att 
kunna bibehålla sin plats som handelscentrum. Avlastningen av järnvägen skulle också kunna 
skapa förutsättningar för ett mer attraktivt centrum och dess läge vid Vätterns strand skulle 
kunna utnyttjas till något för staden mycket bättre än en flerspårig bangård. Centrum har 
därmed potential som rekreationsplats, nöjes-, handels- och bostadsområde och inte minst 
som stadens historiska centrum. Den minskade trafiken innebär också att dessa funktioner kan 
nyttjas i en stillsammare miljö än i övriga noder. Det primära i detta system är dock 
förbindelsen mellan noderna och transportnätverket måste vara i fokus då tidsbesparing och 
effektivitet är viktigt för tillgängligheten och städernas konkurrenskraft i regionen och landet.   
Konferens-,  hotell- och kontorsverksamheter kommer att finnas vid höghastighetsstationen 
vilka naturligtvis gynnas av de snabba förbindelserna som enkelt kan föra samman människor 
i det nationella nätverket med den lokala platsen. Det är dock viktigt att skapa en god balans 
på det nya stationsområdet så att inte stora verksamhetsetableringarna blir för dominanta. 
Tillsammans med de stora trafiksystem som korsar varandra i noden finns annars risk för att 
området blir opersonligt och att det harmoniserar dåligt med omgivningen, t.ex. med 
bostadsområdena. E4:ans utveckling får också stor betydelse i detta, huruvida vägen kommer 
att fortsätta som huvudgata eller avlastas av en förbindelse längre ut och därmed övergå som 
storgata eller entré.  
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8 FALLSTUDIE LINKÖPING 
Inledning 
Linköping är beläget på Östgötaslätten i Östergötland och är huvudort i Linköpings kommun. 
Staden är Sveriges sjunde största stad med ca 100 000 invånare och hela kommunens 
befolkning uppgår till ca 140 000 invånare118. Översiktsplanen från 2008 anger en 
befolkningsökning i staden från dagens ca 100 000 till 120 000 invånare år 2030 och totalt i 
kommunen till 170 000 invånare119. Linköping bildar tillsammans med Norrköping en stor 
lokal arbetsmarknad och tillväxtcentrum för regionen. Städernas ambition är att tillsammans 
bilda den så kallade fjärde storstadsregionen. 
 
Idag (2009) betjänas staden av Södra stambanan som sträcker sig mellan Stockholm och 
Malmö och Stångådalsbanan mot Kalmar. Utbyggnaden av järnvägsnätet i form av 
Ostlänken120 och Götalandsbanan kommer att medföra stora möjligheter till ett ökat kollektivt 
resande. Restiden till Stockholm på den nya höghastighetsbanan kommer minska till ca 1 
timme. I dagsläget är det ca 5 miljoner resande per år som kliver av eller på tågen i Linköping 
vilket förutspås komma att dubbleras eller till och med trefaldigas i och med byggnationen av 
Ostlänken och Götalandsbanan. Detta ställer naturligtvis stora krav på Linköpings 
järnvägsstation och det nuvarande resecentrumet anses inte vara lika fördelaktigt som det nya 
då de två jämförts och utvärderats.  Därför har ett nytt läge för stadens resecentrum bestämts 
(figur 8.1). Det regionala pendlandet kommer uppta den största delen av tågresenärerna men 
även långväga snabba resor som 
konkurrerar med flyget är en viktig 
del. Resecentrumet i Linköping är ett 
exempel på en stor knutpunkt för 
flera trafikslag som flyttas från ett 
centralt läge till ett annat. 
Integrationen i stadsstrukturen 
kommer således att vara mycket 
viktig. Planer på en utvidgning av 
stadskärnan österut med 
resecentrumet som nav finns också 

samt planer för en framtida 
spårburen kollektivtrafik.  

8.1 Planerna  
Som aspirant på huvudort i den fjärde storstadsregionen har Linköping antagit ett tydligt 
regionalt perspektiv i sitt arbete med det nya resecentrumet. Översiktsplanen rörande ett nytt 
resecentrum och utbyggnaden av en ny stadsdel, Kallerstad, förs fram med en regional 
samverkan som en väsentlig del. Samtidigt ser man möjligheten att förändra och förbättra 
stadens innehåll på det lokala planet. Planen för resecentrum visar på en vision om ett ”nav i 
                                                 
118 SCB 2006 
119 Översiktsplan för staden Linköping 2008 
120 Den del av Götalandsbanan som sträcker sig mellan Stockholm och Linköping. 

Figur 8.1 Det gamla och nya stationsläget. 
Grundkarta från www.eniro.se 
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en framtida utvidgad stadskärna”121 och ett komplext stadsbyggnadsprojekt med stor 
potential för stadens utveckling. I planens korta tidsperspektiv ligger anläggandet av 
Ostlänken, ett nytt resecentrum samt inledande stadsutvecklingsprojekt medan det långa 
perspektivet på planen (ca 50 år) handlar om en etablering av stadsstrukturer som kommer att 
ta många år att färdigställa.  
 
Vision, syfte och mål 
Linköpings framtidsvision och planerna kring ett nytt resecentrum visar på en positiv 
framtidsanda: ”Linköping växer och är en nod i en växande region. Ett nytt resecentrum tar 
plats på östra sidan av Stångån och är en nod – i regionen och i den växande innerstaden. 
Innerstaden växer över ån och Kallerstad blir en stadsdel med företagande, boende, handel 
och service i en tät och tilltalande innerstadsmiljö. Stråk med handel och folkliv, stråk med 
kultur och evenemang förenar den gamla och den nya innerstaden. Den växande innerstaden 
omfamnar Stångån med torg, stadspark och gröna stråk”.122  Målen för planen är delar av 
kommunens övergripande mål och strategiska planer för att uppnå miljömål och 
transportpolitiska mål. Inriktningen för planerna antar ett regionalt perspektiv där Linköping 
har som mål att bli en regional lättillgänglig kärna med en effektiv bytespunkt för 
underlättande av resande. Andra mål är utvidgning av stadskärnan där bland annat Stångån 
ska bli en del av centrum och bidra till en tätare och ”cirkulär” stad samt en fortsatt 
profilering mot sport- och evenemangsstad.123 
 
Resecentrumets utformning 
Gestaltningen av resecentrumet ska bidra till att innerstaden i ett senare skede ska kunna växa 
sammanhängande över Stångån mot öster.  Så långt som det är möjligt ska dock befintliga 
strukturer i området bevaras och utvecklas. Resecentrumet ska i stadsstrukturen vara en plats 
som är lätt att hitta på grund av sin karaktär och förhoppningen är att högre byggnader än 
genomsnittet ska kunna uppföras.124  
 
Då detaljplanen för resecentrumet inte är klar finns ingen tydlig beskrivning på den exakta 
utformningen. Gestaltningen ska vara vägledande för resecentrumets användare och ett 
vinnande förslag kommer att utses i en internationell arkitekttävling. Själva 
terminalbyggnaden är tänkt att innehålla de självklara resefunktionerna som biljettförsäljning, 
trafikinformation och väntsal, men även service och kommersiell verksamhet.125  
 
Trafiknoden 
Järnvägssträckningen som visas i planen för det nya resecentrumet är baserad på den hos 
Banverket pågående järnvägsutredningen som var färdig för samrådsutställning i slutet av 
2008. Ostlänken kommer att innebära en ökad trafik med fler spår och plattformar. En ny 
järnvägsbro kommer att behöva uppföras över Stångån norr om den befintliga järnvägsbron, 
för att de nya tågen skall kunna passera. Bron ska sträcka sig från Anders Ljungstedts 
                                                 
121 ÖP Kallerstad och Resecentrum 2008 s. 10 
122 ÖP Kallerstad och Resecentrum 2008 s. 15 
123 ÖP Kallerstad och Resecentrum 2008  
124 ÖP Kallerstad och Resecentrum 2008  
125 ÖP Kallerstad och Resecentrum 2008 
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gymnasium, över Stångån bort till den nuvarande järnvägsstationen för att på så sätt också 
skapa en fri passage under järnvägen för annan trafik öster om Stångån (figur 8.2).126 
I resecentrumet kommer tåg, bussar och lokal kollektivtrafik, angörande och parkerade bilar 
samt cyklister och fotgängare att samsas på en relativt liten yta. För att skapa en så effektiv 
bytespunkt som möjligt kommer därför resecentrumet att utformas i två plan med järnvägen i 
det övre och den lokala och regionala kollektivtrafiken (bussar och eventuell framtida 
spårväg) i det undre.127 Resecentrumet ligger ca 2 km från E4:an och kommer ha en koppling 
till den via en huvudgata och stadens ”yttre ring” (en större trafikled). 
 
Platsen  
Resecentrumet tillsammans med sina närmaste omgivningar planeras innehålla en rad olika 
verksamheter. Att känna sig välkommen till platsen anses vara mycket viktigt för såväl 
resenärer som icke resenärer. Platsen bör därmed förses med verksamheter som gör den till en 
attraktiv plats och ett besökmål för samtliga invånare. Som exempel nämns i planen att 
området intill Stångån och norr om resecentrumet som kan komma att innehålla handel, 
arbetsplatser, offentlig service med högt kontaktbehov, restauranger, hotell, caféer, barer samt 
lokaler för kvalificerad utbildning och forskning. Verksamheterna ska utgöra en 
komplettering av stadens centrum och möjliggöra en expansion av centrum i nordostlig 
riktning. Stångåstråket mellan resecentrumet och Stångån ska behållas som rekreationsområde 
och dessutom få en mer central plats i stadens kärna. 

 Figur 8.2 Plankarta från samrådshandling. Källa: Översiktsplan Kallerstad och Resecentrum 2008 

Storgatan löper genom stadskärnan förbi Stora torget och mynnar idag vid Stångån (figur 
8.2). Storgatan tillsammans med Nygatan är de centrala stråken i stadskärnan idag och 

                                                 
126 ÖP Kallerstad och Resecentrum 2008 
127 ÖP Kallerstad och Resecentrum 2008 
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Storgatan kommer att bli det stråk som förlänger stadskärnan till och förbi det nya 
resecentrumet. Storgatan ska sedan förlängas ytterligare genom en diagonal genom 
resecentrumet, vidare in i Kallerstad och till dess framtida centrala torg. Planområdet kommer 
i framtiden att innehålla många offentliga platser. Detta uppmärksammas i planen och 
inriktningen för planeringen blir således att satsa på dessa miljöer så att de lämpar sig väl som 
boendemiljöer samt för arbets- och mötesplatser. De offentliga rummen kommer att upptas av 
en variation av verksamheter. Bland annat en ny stadspark, torg, till exempel framför 
resecentrum, samt attraktiva gator, väl lämpade för cykel- och gångtrafikanter. Rörelse i och 
vid resecentrum nattetid är en viktig förutsättning för trygghetskänslan. I planen påpekas 
också att en ökad trygghet under hela dygnet kan höja kvalitén på både kollektivtrafiken och 
den offentliga miljön i allmänhet.128  
 
Ytterligare planer 
Vissa delar av verksamhetsbebyggelsen ska blandas med bostäder och sammanlagt föreslår 
planen bostäder i området norr om resecentrum för närmare 10 000 personer.  Området kring 
Stångån ska utvecklas till ett frilufts- och rekreationsområde och en ny stadspark intill sport- 
och evenemangscentret ”Cloetta Center” planeras. ”Cloetta Center” är beläget ca 500 meter 
norr om det nya resecentrumet. För att öka tillgängligheten ska flera broar uppföras över 
Stångån. Området Kallerstad nordost om resecentrumet kommer även att länkas till den 
befintliga staden genom ett evenemangsstråk som löper från Vasavägen där teatern idag är 
belägen via ”Cloetta Center” vidare till en planerad fotbollsarena. I planen föreslås i huvudsak 
Kallerstad bli en tät stadsdel med en mix av bostäder, verksamheter och aktiviteter. I 
planområdets nordvästra del, väster om Stångån ligger idag verksamheter med en tydlig 
koppling till tågtrafiken, t.ex. underhållsverkstad för pendeltåg, lokstallar, en postterminal 
samt lättare industri. Dessa kommer att behöva flyttas då Ostlänken byggs. Plats kommer då 
även skapas för en ny cykel- och gångväg ut till det externa köpcentret Tornby (ca 3,5 km 
bort).129 
 
Planen kring resecentrumet tar även upp en framtida utveckling av kollektivtrafiken i staden. 
All lokal kollektivtrafik i Linköping körs i dagsläget med bussar. Nu utreds en framtida 
förbättring av kollektivtrafiknätet kallat för LinkLink, ett stomlinjenät med spårvagnar eller 
bussar i separata körfält. Stomlinjenätet är sedan tänkt att kompletteras av lokallinjer och 
anropsstyrd trafik. 
 
Det regionala sambandet  
Planens syfte framhåller det regionala perspektivet och hela stadens påverkan som väsentligt i 
planeringen av resecentrum och dess omgivningar. ”Linköping är en kärna i regionen och 
planområdet är – och kommer att bli ännu mer – lättillgängligt i regionen. Vad som händer 
inom området är ingen lokal fråga utan måste ses i ett perspektiv med hela staden och 
regionen”.130  

                                                 
128 ÖP Kallerstad och Resecentrum 2008 
129 ÖP Kallerstad och Resecentrum 2008 
130 ÖP Kallerstad och Resecentrum 2008 
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8.2 Analys och resultat 
Nedan presenteras de resultat och den analys som kan utföras efter intervju med ansvarig 
planerare samt sammanställningen av järnvägsstationens/resecentrumets trafik- och 
platsegenskaper.  

8.2.1 Resultat från intervju  
I denna del har det material som samlats in under intervjuerna sammanställts och strukturerats 
utifrån de huvudsakliga ämnesområdena som diskuterats under intervjuerna. Detta för att 
resultatet ska bli mer överskådligt. Intervjufrågorna finns i bilaga 1.  
 
Utgångspunkter 
Som utgångspunkter för planeringen av det nya resecentrumet pekar intervjupersonen främst 
på bristerna i det befintliga resecentrumet, både trafikkapacitetsmässigt och den ineffektiva 
långsmala enplanslösningen, samt en möjlighet att utveckla kollektivtrafiken i stort. Men för 
att en omlokalisering av en så viktig funktion i staden ska bli möjlig spelar fler faktorer in. 
Det befintliga resecentrumet är omöjligt att anpassa till de ökade resenärströmmar som 
förutspås. Det ansågs även fördelaktigt att kunna behålla trafiken på den befintliga stationen 
tills den nya blir helt klar och kan tas i bruk eftersom det då inte innebär några störningar i 
trafiken under byggtiden. Andra faktorer bakom beslutet var möjligheten att integrera 
resecentrum med stadskärnan på ett bättre sätt än i nuläget samt en utveckling av området 
kring Stångån. Ett nytt resecentrum på en helt ny plats med stora ytor ansågs också 
fördelaktigt med tanke på möjligheten till friare utformning som kan anpassas efter specifika 
behov.  
 
Mer än bara en trafikapparat? 
Planerna för det nya resecentrumet fokuserar främst på att skapa en effektiv trafiknod med 
praktiska trafiklösningar. Intervjupersonen påpekar även att det är viktigt att utnyttja den här 
platsen som är mycket central men ändå inte används så mycket idag. För att skapa rörelse i 
området vill kommunen etablera hotell- och konferensverksamheter i området samt 
arbetsplatser som kan dra nytta av att många, för dem viktiga funktioner samlas tätt, vilka 
skapar en täthet som är bra för miljön. Parkeringsmöjligheter är också en viktig del av 
resecentrum med tanke på närheten till Linköpings flygplats som är belägen ca 2 km från det 
nya resecentrumet. 
 
Resecentrums relation till stadskärnan  
En av anledningarna till det nya läget för resecentrum är kopplingen till stadskärnan. Det nya 
läget ligger i förlängningen av Storgatan, ett av de centrala stråken i stadens centrum. 
Storgatan vill man använda på fler sätt, både som visuell kontakt mellan resecentrum och 
kärnan så att det blir lätt att orientera sig i staden samtidigt som den relativt lilla stadskärnan 
skulle kunna förlängas i riktning mot resecentrum, över Stångån och vidare in i Kallerstad. 
Att få in omfattande handel hela vägen in i Kallerstad är dock en långsiktigt plan. Området 
kring Stångån vill man utveckla så att stadskärnan får ett nytt inslag i kopplingen till vattnet.  
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Problematiska situationer  
Ett stort problem har varit de barriäreffekter som järnvägen kan skapa i ett centralt läge. Att 
höja upp järnvägen både vid stationen och vid korsande vägar har blivit lösningen i 
Linköping. Detta påverkar i sin tur stadsbilden och utsikter och blir därför komplicerat. Andra 
problem har varit Stångån och Hamngatan som barriär mot stadskärnan. Därför ska insatser 
för mindre biltrafik på Hamngatan utföras, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik ska 
prioriteras med signalreglering och hastigheten för biltrafiken sänkas. Nya broar över Stångån 
ska också byggas, med separerad trafik. Intervjupersonen menar att en effektiv bytespunkt för 
kollektivtrafiken förlorar mycket attraktivitet om det inte är enkelt att ta sig vidare till stadens 
centrum. En annan problematik menar intervjupersonen ligger i att det inte får bli för mycket 
handel, så mycket som troligtvis skulle behövas för att integrera Kallerstad och utöka 
centrum, men som förmodligen inte kommer att vara möjligt då resandefunktionerna måste 
prioriteras.  
 
Prioriteringar 
Trafikeffektiviteten och resenärernas komfort måste prioriteras i ett resecentrum och 
detaljplaneringen av resecentrumet kommer att syfta till detta. Ett resecentrum med för många 
verksamheter skulle bli ”rörigt” och ge negativa effekter på kollektivtrafiken menar 
intervjupersonen. Komforten på anläggningen och fordonen och kopplingen däremellan 
påverkar attraktiviteten och kollektivtrafiken som sådan blir också mer attraktiv om platsen är 
attraktiv. Därför är naturligtvis verksamheter kring resecentrum, av största vikt, t.ex. handel 
men resandeservicen och en praktisk kollektivtrafik måste komma i första hand anser 
kommunen. Detta vill man åstadkomma genom att försöka skilja på resandeströmmar och 
andra folkströmmar samt genom tydlig resandeinformation. Som ett exempel på detta nämner 
intervjupersonen att resandeservicen ska vändas inåt resecentrumet medan övrig handel och 
service ska orienteras ut från byggnaden med entréer, skyltning etc. Några specifika konflikter 
har ännu inte kunnat identifieras men en konsekvent prioritering av kollektiv-, gång- och 
cykeltrafik framför biltrafik kommer att genomföras. Tankar kring en lokal spårväg finns 
också i kommunen, men uppförandet av det nya resecentrumet kommer att prioriteras framför 
detta då en utveckling av båda i nuläget skulle vara för kostsamt.   
 
Målgrupp  
Intervjupersonen anser att resecentrum kommer att ha målgrupper som är trafikrelaterade och 
platsrelaterade. Trafikmässigt ser intervjupersonen alla potentiella kollektivtrafiknyttjare som 
målgrupp, både lång- och kortväga pendlare och resenärer. Samtidigt hoppas man på att 
människor ska utnyttja områdets service- och handelsfunktioner. En stor regional målgrupp 
finns också i tankarna då resecentrum ska kunna nyttjas av hela regionen för höghastighetståg 
och arbetsplatser. Intervjupersonen tänker sig även resecentrum som en praktisk plats att 
mötas på och samfattar det som att ”ett levande ställe vänder sig till alla på något sätt”. 
 
Ytterligare verksamheter  
I dagsläget är det inte helt fastställt exakt vilka verksamheter som ska lokaliseras kring 
resecentrumet men tilltänka verksamheter är hotell, konferenslokaler, kontor, handel och 
eventuellt någon form av kulturella lokaler. Kommunen tror att många företag kommer vilja 
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lokalisera sig nära stationen. Bland annat de kunskapsföretag som idag finns i kommunen, 
vilka har sina huvudmarknader i Stockholm och internationellt. De skulle då se stora fördelar 
i närheten till höghastighetståget för att locka ny arbetskraft och möta sina besökare och 
kunder.  
 
I själva resecentrumet ser man möjligheter att etablera resandefunktioner som tidigare främst 
funnits på flygplatser. Biluthyrning, resebyrå och cykeluthyrning är exempel på detta. För att 
skapa en bra koppling till flygplatsen hoppas man även kunna ha en gemensam incheckning 
för tåg och flyg vid tåget från resecentrum till flygplatsen. Idag finns flygtrafik från 
Linköping till Visby, Amsterdam, Köpenhamn och Riga131.  
 
Resecentrums påverkan på stadsutvecklingen 
Intervjupersonen tror att resecentrumet kommer medföra att den planerade stadsdelen 
Kallerstad blir mer attraktivt både som nytt bostadsområde och för företagsetableringar och 
att många kommer att vilja bo i resecentrums närhet för att kunna arbetspendla. Vidare anser 
även intervjupersonen att utvecklingen av ett attraktivt resecentrum är nödvändigt för att 
regionen kring Linköping och Norrköping ska kunna konkurrera med regionerna Mälardalen 
och Malmö/Köpenhamn.  
 
Det är en svår balansgång hur utbyggnaden av området och sparande av mark för framtida 
utveckling ska ske. Kallerstadsprojektet och resecentrum som helhet är ett 30-årigt projekt 
men området måste kännas tillräckligt färdigt för att människor ska vilja vara där även i 
början. Den lokala integrationen, att bli en välbesökt plats i staden av andra än resenärer och 
avvägningen mellan att bygga nu och spara mark för framtida utveckling tror 
intervjupersonen är de största problemen som projektet har att tampas med. Kommunen är 
därför aktiv genom ett eget exploateringsbolag som förhandlar och köper in mark och 
kommer att börja exploatera marken som är kopplad till järnvägen, vägen och resecentrumet 
samt intill Stångån mot centrum för att påverka detta.  
 
Lokal och regional koppling  
Den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping anger att kontakten mellan 
städerna är en av de viktigaste funktionerna för framtiden. Det nya resecentrumet kommer 
stärka kopplingen avsevärt med fler och snabbare tågförbindelser och en förhoppning finns att 
många verksamheter ska kunna utvecklas om de kan ha både Norrköping och Linköping som 
marknader, samtidigt som branschmångfalden ökar. En större lokal arbetsmarknad och 
konkurrens ser man också som fördelar då t.ex. kopplingen till Stockholm kommer att bli 
mycket bättre och arbetspendling dit blir möjlig. Upptagningsområdena för stationerna på 
Götalandsbanan kommer att bli mycket stora då det endast blir fyra stationer. 
Intervjupersonen talar därför också om hela länet som en vinnare på grund av det nya 
resecentrumet då många kommer kunna utnyttja höghastighetstågen härifrån. Detta anses vara 
ännu en anledning till att göra bytespunkten så att attraktiv som möjligt för samtliga 
trafikslag.  

                                                 
131 Flygtrafik för februari 2009 
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8.2.2 Resultat och analys från nod- och platsundersökningar 
Nodegenskaper – mångfald och skala 
Tabell 8.1 Sammanställning av nodegenskapers mångfald och skala i landet. Framtida 
transportmedel inom ().132 

Mångfald/Skala Nationellt Regionalt A Regionalt B Lokalt 

Tåg 
(HH-tåg), X2000, 
(IR-tåg) Regionaltåg, Kustpilen Östgötatåg - 

Buss Fjärrbuss Regionalbuss Länsbuss Stadstrafik 

Spårväg - - - Eventuell framtida 

Bil (vägtyp) - - Länsväg 35 Lokalgata 

Cykel - -  Cykelbana 

Fotgängare - - - Gångbana 
 
Nationellt: Den 
nationella trafiken 
kommer att bestå av 
höghastighetståg, IR-
tåg och fjärrbussar 
(tabell 8.1). 
Fjärrbussarna kommer 
att placeras i en egen 
del av resecentrumet. 
Avståndet ut till E4:an 
är ca 2,5 km och en 
satsning ska göras för 
att se till att 
biltrafiknätet får en 
bra koppling till stationen (figur 8.3). En önskan finns också om en snabb och effektiv 
koppling till flygplatsen utanför Linköping vilket det också planeras för.  
 
Regionalt: Regionaltåg till Stockholm och söderut samt pendeltåg till Norrköping och andra 
mindra orter i länet kommer att trafikera resecentrum och den regionala busstrafiken kommer 
att ha sin huvudknutpunkt här.  
 
Lokalt: Den lokala busstrafiken kommer även ha sin centrala knutpunkt i resecentrumet och i 
framtiden kanske även spårbunden lokaltrafik. Gång- och cykelbanor kommer att ges gena, 
raka strategiska sträckningar längs viktiga stråk som framme vid resecentrum knyts till entréer 
och parkeringar. Cykelparkering ska finnas för både kort- och långtidsparkering. För 
biltrafiken betjänas resecentrumet av en större lokal huvudgata. 
 
 
 

                                                 
132 Östgötatåg är pendeltåg mellan Norrköping‐Linköping‐Mjölby‐Boxholm‐Tranås. Kustpilen trafikerar 
sträckorna Linköping‐Åtvidaberg‐Västervik och Linköping‐Kisa‐Vimmerby‐(Oskarshamn)‐Kalmar 

Figur 8.3 Trafiknätverken i Linköping. Götalandsbanan i blått. 
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Nodegenskaper – intensitet och connectivity 
Tabell 8.2 Sammanställning av nodegenskapers mångfald och intensitet. Framtida siffror för 
höghastighetståg inom (). 
Mångfald/Intensitet (antal/dygn) Nationellt Regionalt A Regionalt B Lokalt Nattrafik
Tåg (antal avgångar)  27 st. (92st.) 31 st. 94 st. - 1 st.
Buss (antal avgångar) 27 st. - 209 st. 790 st. 16 st.
 
Nationellt: Idag har stationen 5 miljoner resande årligen, när Götalandsbanan är klar räknar 
man med en ökning till 12,5 miljoner men stationen ska dimensioneras för 20 miljoner 
resande/år. I tabell 8.2 syns också att den nationella trafiken kommer att öka markant med 
Götalandsbanans intåg.  
 
Regionalt: I dagsläget är det den regionala och lokala trafiken som står för den största andelen 
avgångar. Regionaltrafik B kommer att öka i framtiden, framförallt genom fler avgångar 
mellan Linköping och Norrköping både på buss- och tågsidan.  
 
Lokalt: Lokaltrafiken består idag av 790 bussar som avgår från en långsträckt bussterminal 
intill resecentrum (tabell 8.2). Busstrafiken lokalt kommer att ökas då Linköping idag har 
dålig kollektivtrafiktäckning.  
 
Nattrafik: På natten avgår endast ett tåg men desto fler bussar, främst lokala till de yttre 
delarna av staden men även en fjärrbuss till Stockholm. Det finns i dagsläget inga pendeltåg 
mellan Linköping och Norrköping nattetid. 
 
          
Linköping är precis som 
Uppsala en cykelstad. Det 
största antalet resenärer tar sig 
i dagsläget till stationen till 
fots, vilket man hoppas ska 
fortsätta även i framtiden då 
stationen är centralt belägen (tabell 8.3). I det nya resecentrumet hoppas man även på en 
sänkning av andelen biltrafikanter trots att upptagningsområdet för stationen kommer att 
utökas avståndsmässigt. Antalet bilparkeringsplatser vill Banverket ska vara 1000 st. enskilt 
avsatta för resenärerna medan kommunens ståndpunkt är att 400 parkeringar ska finnas nära 
resecentrum och de övriga ska vara delade med Cloetta Center och parkeringshus i 
Kallerstad.133 
 
 
 
 
 
 
                                                 
133 Enligt uppgifter från Linköpings kommun.(2008‐11‐24). Totalt antal resenärer 14 200 resenärer/dygn. 
Prognostiserat antal 35 200 resenärer/dygn 

Mångfald/Intensitet  Andel(år2005) Andel(år 2030)
Bil (tillresta) 13 % 9 %
Lokaltrafik (tillresta) 33 % 37 %
Cykel (tillresta) 15 % 18 %
Fotgängare (tillresta) 39 % 36 %

Tabell 8.3 Fördelning av tillresta på olika färdmedel. 
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När det gäller byteseffektiviteten 
kommer bilen att vara underprioriterad 
och få en längre bytestid än de 
kollektiva färdmedlen. Målet är att det 
ska vara högst 3 minuters bytestid 
mellan färdmedlen enligt Banverkets 
anvisningar. 
 
Platsegenskaper - mångfald och aktiviteter 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En stor variation av verksamheter kommer att finnas runt det nya resecentrumet, inom korta 
avstånd. Öster om resecentrumet ligger Anders Ljungstedts gymnasium, en yrkesinriktad 
gymnasieskola, vars verksamhet kommer att bestå även efter plangenomförandet. Andra 
förändringar i platsutbudet är handel, service och fler kontor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bytestider – Tidsavstånd  
(Ohindrat flöde) Tåg Buss 
Tåg 3 min 3 min
Buss 3 min 3 min
Spårväg - - 
Bil  6-7 min 5 min
Cykel 2 min 2 min

Mångfald/Intensitet Avstånd  Typ  
Bostäder (300 m) Flerbostadshus  
Handel (100 m) Detaljhandel 
Arbetsplatser 100 m Kontor 
Service (100 m) Kommersiell 
Rekreation 100 m Parkmark, åpromenad 
Utbildning 100 m Gymnasium 
Parkering (bil) 200 m lång- och korttid 
Parkering (cykel) 50 m lång- och korttid 
Kultur & Sport 300 m sport- & evenemangsarena 

Tabell 8.4 Nodegenskaper, byteseffektivitet 

Tabell 8.5 Sammanställning av platsegenskapers mångfald.   
Framtida avstånd inom parenteser (). 
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Platsegenskaper – aktivitetskarta  

Aktivitetskartan (figur 8.4) visar variationen av 
verksamheter i området. Det viktiga är att resecentrum ger 
liv åt redan befintliga områden som har stor potential och 
att det kommer förändra människors rörelsemönster i staden. Grönområdet, den nya 
stadsparken, tror kommunen kommer att användas flitigare då denna sammankopplas med 
staden. Även Cloetta center blir en del av innerstaden och det gamla industriområdet 
Kallerstad (nordost) får en helt ny användning med en funktionsblandad bebyggelse med 
handel, service, kontor och bostäder. Området norr om resecentrum, mellan resecentrum och 
Cloetta Center, ska främst bebyggas med kontor och andra verksamheter med 
arbetsplatsinriktning. Kartan visar också på en glesare stadsstruktur runt resecentrum till 
skillnad från de centrala delarna väster om Stångån samt i Kallerstad i nordost.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.4 Sammanställning av platsegenskapers intensitet och 
lokalisering. 
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8.3 Bedömning av nod och platsegenskaper 
Tabell 8.6 Bedömningstabell för nod och platsegenskapers kvalité. 
 Nod Plats Nod/Plats 
Mångfald +++ ++/+++ +++ 
Intensitet +++ ++ ++ 
Connectivity +++ +++ +++ 
 

8.3.1 Kvalitet som nod 
Mångfald Mångfalden i Linköpings framtida resecentrum kommer att bli mycket stor då 
stadens alla trafikslag kommer att mötas i en enda knutpunkt med goda bytesmöjligheter. På 
såväl nationell, regional som lokal nivå kommer flera kompletterande och konkurrerande 
färdmedel att finnas. En tydlig och bra koppling till E4:an och Linköpings flygplats kommer 
att höja nodkvalitéerna ytterligare.  
 
Intensitet Intensiteten kommer att bli mycket högre i det nya resecentrumet än i det gamla. 
Dels på grund av att man lyckas samla alla trafikslag i en punkt men också på grund av de 
ökade reseströmmar som Götalandsbanan och ett utökat pendlande mellan Linköping och 
Norrköping kommer att medföra. Även den regionala trafiken mellan Linköping och 
Norrköping ska utökas samtidigt som kollektivtrafiken lokalt ska förbättras. Ännu större kan 
intensiteten bli beroende på vilka aktiviteter som lokaliseras på den östra sidan om 
resecentrumet, som en förlängning av stadens centrum. Parkeringsläget för bilister kommer 
också att förbättras jämfört med dagsläget och många människor bosatta längre ut i regionen 
tros komma att använda sig av bilen för att ta sig till resecentrumet.  
 
Connectivity Kopplingsmässigt kommer många förändringar att göras på nodsidan och i 
intervjun syns också tydligt att just bytespunktens effektivitet kommer att ligga i fokus för 
planeringen med en tvåplanslösning, 3-minutersregeln för byten, nya broar med separerad 
trafik, prioriterade gång- och cykelvägar och särskilda kollektivtrafikstråk. Planerna anger 
också att man ska undvika korsande vägar och att människor med olika rörelsesyften korsar 
varandra väg som en strategi för att uppnå effektivitet. En tydlig resandeinformation tror man 
även är ett led i detta. Det nya läget ger också ett bra utgångsläge för just styrningen av 
rörelsemönster då man kan planera från grunden. Man planerar även för nya 
resandefunktioner med tydliga kopplingar till resandet med fokus på ”dörr till dörr” och det 
ska bli möjligt att hyra cykel och bil i resecentrumet. En annan verksamhet kopplad till 
resandet är resebyrå då man hoppas kunna ersätta flygtrafiken i en ännu större utsträckning än 
vad X2000 lyckats med och då även sälja längre resor och respaket i direkt anslutning till 
tågen. Samtidigt vill man integrera flygtrafiken med tågtrafiken genom att göra det möjligt att 
checka in till flyget och lämna bagaget redan vid det tåg som ska ta resenären till flygplatsen.  
 
På grund av mångfalden av trafikslag kommer många byten mellan olika färdmedel att ske. 
Inte bara långväga resenärer eller regionala arbetspendlare kommer att använda sig av 
resecentrumet utan även lokala kollektivtrafikanvändare kommer att komma till dit om de 
t.ex. arbetar i stadskärnan. Då många redan idag cyklar eller går till resecentrum har man där 

+++ Mycket bra 
++ Bra 
+ Tillräcklig 
- Otillräcklig 



100 
 

en bra trend att bygga vidare på medan en stor utmaning blir att förbättra den lokala 
kollektivtrafikens täckning som man vill göra i samband med resecentrumutvecklingen.  

8.3.2 Kvalitet som plats 
Mångfald Linköpings resecentrum kommer fortsatt ligga på en central plats i staden, en plats 
som nu kommer att bli mycket tätare bebyggd än vad den tidigare varit. Närheten till centrum 
och de funktionsblandade planerade verksamheterna kommer att ge resecentrums omgivning 
urbana kvalitéer och det kommer förhoppningsvis att bli både små- och storskaliga aktiviteter. 
Förutom handel, företagsetableringar, hotell och konferensverksamhet bidrar sport- och 
evenemangscentret tillsammans med stadsparken ytterligare till variationen av aktiviteter i 
området.  
 
Intensitet För intensiteten på platsegenskaperna spelar avvägningen mellan etablerade 
verksamheter och utvecklingsytor stor roll. För att skapa liv och rörelse och därmed även 
trygghet på platsen krävs att verksamheter etableras vid det nya resecentrumet tidigt i 
utvecklingen. Samtidigt får dessa inte störa utvecklingen av den effektiva knutpunkten på 
trafiksidan. Planerna specificerar inte hur man ska lyckas med denna balansgång förutom det 
faktum att det finns med i planeringstankarna och att det är en av de svåraste frågorna. Cloetta 
Center är en aktivitet i området som höjer intensiteten avsevärt under vissa perioder, t.ex. vid 
en ishockeymatch eller en mässa av något slag. Detta ställer krav på de trafikala kopplingarna 
till platsen, både för bil- och kollektivtrafik. Potential för att bli en mötesplats finns också för 
resecentrumområdet och beroende på vilka verksamheter som etableras kommer människor 
vistas där av olika anledningar.  
 
Connectivity Området kring det framtida resecentrumet idag glest bebyggt. För att kunna 
skapa en koppling till centrum längs Storgatan krävs att besöksattraktiva funktioner som 
handel och kommersiell service förlängs mot resecentrum. Problemet för platsens 
”connectivity” kan även ligga i balansgången mellan utrymme för framtida utveckling och att 
området inte blir tillräckligt tätbebyggt från början för att människor ska känna sig trygga och 
lockas dit av olika aktiviteter. Det nya läget för stationen ger dock goda förutsättningar för 
styrning av rörelsemönster mm. Den visuella kontakten med centrum blir även den viktig så 
att det blir enkelt att orientera sig i den nya stadsdelen och att man även lyckas överbrygga 
den barriäreffekt som Stångån och Hamngatan betyder.   

8.3.3 Samspel mellan nod och plats 
I planeringen av Linköpings nya resecentrum har kommunen tagit ett helhetsgrepp för att 
skapa en konkurrensmässigt viktig punkt för att kunna konkurrera med andra expansiva 
regioner i Sverige. Tillsammans med Norrköping vill man bilda den fjärde storstadsregionen 
och stärka de regionala sambanden, främst mellan de två städerna men även till övriga tätorter 
i regionen. Linköpings kommun menar att trafikperspektivet måste sättas i första hand i 
utformningen av ett resecentrum men har samtidigt ”alla” som målgrupp. 
Transportplaneringen och förbättringen av kollektivtrafiken i samband med utvecklingen av 
ett nytt resecentrum kan också ses som ett resultat av resonemanget kring det mycket långa 
tidsperspektivet då olika målgrupper, långa eller korta pendlingsresor kan bli mer eller mindre 



101 
 

aktuella under olika perioder.  Här blir även det långa tidsperspektivet på planeringen tydligt. 
Ett mycket långt tidperspektiv (ca 50 år) verkar i dagsläget realistiskt då resecentrum ska 
påverka inte bara resandet och de resande utan även hela stadsstrukturer. Resecentrum 
kommer att ha en stor mångfald på både nod- och platsegenskapssidan. Specifikt för 
resecentrumet är att trafikslagen och bytesmöjligheterna tillsammans med de för de resande 
attraktiva verksamheterna och resandeinformationen kommer att vändas inåt i resecentrumet 
medan de även för icke-resenärer attraktiva verksamheterna kommer att koncentreras mot 
utsidorna av resecentrumbyggnaden. Kopplingen mellan insida och utsida kommer att bli 
mycket viktig t.ex. genom markerade entréer för de resande. 
 
Den centrala platsen, funktionsblandningen och kopplingen till stadskärnan tillsammans med 
den nya stadsdelen Kallerstad kommer att göra det nya resecentrumet till en mångfunktionell, 
balanserad urban nod. Människor med olika syften kommer att vistas här även om resandet 
kommer att vara den primära funktionen och den verksamhet som lockar företag till platsen i 
första hand, både för arbetskraft men även för att många kommer att röra sig i området. Att 
resecentrums primära uppgift är en transportknutpunkt speglas till viss del i utformningen 
samt av läget som valts för att det skapar grundförutsättningar för detta.  
 
Linköpings kommun anser att ett resecentrum främst måste vara en transportnod. Handel är 
egentligen inte det primära, utan får utvecklas från centrum i riktning mot resecentrumet. I 
Linköping anser man att nod- och platsegenskaperna ska vara skilda i rummet till den mån att 
de inte påverkar varandra negativt. Det finns exempel från Nederländerna där det är svårt att 
hitta till spåren på grund av all handel vilket innebär att effektiviteten och orienterbarheten i 
noden försämras. På grund av detta och det längre planeringsperspektivet kommer stora ytor 
att skapas för större flöden än dagens vilket kan medföra att resecentrumet med omgivning 
under sina första år kan kännas storskaligt och tomt. Det gäller därför att verksamheter 
kommer igång i området och att antalet resor ökar som kommunen räknat med så att fler 
människor kommer i rörelse. Tidigare exempel som handel, företagsetableringar, hotell- och 
konferensverksamheter känns igen även här då man hoppas att dessa i framtiden ska kunna 
dra nytta av närheten till resecentrums transportmöjligheter för att locka kunder och skapa 
större marknader. Kvällsaktiviteter och nattrafik är extra viktigt för att platsen skall bli 
levande även under dygnets mörka timmar och därmed uppfattas som trygg. I planen har man 
tänkt på detta genom att bland annat skapa förutsättningar för restaurang och nattklubb etc.  
  



102 
 

9 ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel kommer material som presenterats i fallstudierna och teoriavsnittet att 
diskuteras och analyseras. Detta avsnitt syftar till att vidare utveckla frågeställningarna: 
Vilken typ av noder blir dagens järnvägsstationer? Hur påverkar järnvägsstationens läge 
stadens utveckling?samt att besvara: Hur påverkas region- och stadsutvecklingen av 
järnvägsstationen ur ett nodperspektiv?  
 
De järnvägsstationer, resecentrum och omgivande miljöer som denna studie har undersökt kan 
beskrivas ur två perspektiv, dels som trafiknoder och intensiva mötespunkter för flera 
transportnätverk och dels som urbana knutpunkter och platser med verksamheter som inte 
enbart eller inte alls vänder sig till resande. Detta skapar en kontrasterande miljö där snabba 
transporter och effektiva byten skall ske samtidigt som en attraktiv och funktionell miljö 
skapas för att attrahera icke resenärer. Hur prioriteringen görs mellan dessa företeelser får 
effekter inte bara på staden utan även på dess förhållande i regionen och till omgivande 
städer.  
 
Läget  
Resecentrumets placering i staden får stor betydelse för dess påverkan på stadsutvecklingen. 
Ett centralt läge i förhållande till trafiksystem, stadens centrum och tätare bebyggda områden 
är attraktivt eftersom det ger en god tillgänglighet till stora delar av stadens arbetsplatser och 
bostäder, vilket i sin tur betyder att många kan gå eller cykla till stationen. Kombinationen av 
de goda transportförutsättningarna och en större mångfald i den tätare centrala staden 
förstärker varandra och skapar en stark kärna. Det centrala läget är dock inte alltid det mest 
fördelaktiga eftersom det kan vara svårt att finna expansionsmöjligheter i en tät stadsstruktur. 
Detta blir extra tydligt på stationer som behålls på den ursprungliga platsen i staden eftersom 
den yta som var avsedd till gamla tiders ideala järnvägsstationer ofta inte är anpassade eller 
tillräckliga för att skapa effektiva transportknutpunkter som möter dagens krav. Det är också 
svårt att hitta en annan plats i staden som inte redan är exploaterad och därmed inte skulle 
innebära samma problematik med t.ex. utrymmesbrist. Denna platsbrist kan innebära 
kvävning av transporteffektiviteten, sämre rörelseflöde och stor konkurrens om det 
begränsade utrymmet, vilket inte minst påverkar de berörda verksamheterna som får 
begränsade möjligheter till att utvecklas. I städer med en glesare stadsstruktur kan det vara 
möjligt att ett nytt centralt och mer fördelaktigt läge kan bli aktuellt, vilket till exempel blev 
en möjlighet för Linköping. För att förhindra en överetablering kan det i vissa fall även vara 
mer fördelaktigt med en halvcentral eller perifer station som kan uppföras på oexploaterad 
mark.  
 
Ett halvperifert läge, där det finns stora utvecklingsområden, kan även vara extra fördelaktigt 
för ett nytt resecentrum. Detta eftersom nya gator därmed kan anpassas till den befintliga 
stadsstrukturen så att resecentrumet kopplas till omgivningen på ett genomtänkt sätt. På en 
centralt belägen station som måste byggas om för att bli effektivare kan det gamla 
rörelsemönstret, som hänger ihop med resten av staden, behöva justeras vilket kan resultera i 
en försämrad orienterbarhet och sämre rumsliga förbindelser med resten av staden.  
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På ett perifert oexploaterat och utbrett område finns stora möjligheter till expansion och att 
utveckla stationen till en effektiv transportknutpunkt med utrymme för parkering, 
angörningsplatser och storskaliga trafiksystem. I synnerhet om det finns goda anknytningar 
till regionala vägsystem. Ett perifert läge kan också ge ett större upptagningsområde då 
stationen lätt kan nås från flera mindre orter, som ligger utspridda över ett större område. I 
fallstudierna är Läggesta ett exempel på en station som får fler resenärer genom att ligga 
mittemellan olika små orter och därmed betjäna samtliga av dessa istället för att endast tjäna 
en av orterna.  
 
Läggesta med omgivande orter är ett område med utvecklingspotential och planerad hög 
inflyttning, vilket skapar förutsättningar för ytterligare verksamhetsetableringar och 
bostadsbyggande. Denna tillväxt skapar en fördelaktig situation som inte gör sig gällande på 
alla mindre orter. På en liten ort där järnvägen hamnar i ett perifert läge och där det snarare 
råder tillbakagång än tillväxt kan en annan form prövas. Ett resecentrum eller snarare ett 
logistikcentrum skulle kunna bevaras eller placeras i den centrala och mest tätbebyggda delen, 
vilket skiljer sig från den vanliga utvecklingen idag då järnvägsstationer ombildas till 
resecentrum. Det centrala logistikcentrumet fungerar då som ortens huvudknutpunkt, med 
byten mellan olika trafikslag, reseservice och biljettförsäljning till såväl tåg, båt, buss och 
andra förkommande transporter. Effektiv och synkroniserad skytteltrafik i form av till 
exempel bussar länkar orten till den perifera järnvägen. En samlokalisering med turistbyrå, 
cykel- och biluthyrning förhöjer även logistikcentrumets potential. På detta sätt kan också 
fördelarna med det centrala läget utnyttjas utan att dyra platskrävande infrastrukturingrepp 
behöver utföras i stadskärnan, eller i form av extra etableringar vid järnvägen.  
 
I många kommuner anses det problematiskt då resecentrum placeras i ett halvcentralt eller 
perifert läge på ett avstånd från stadskärnan så att det bedöms omöjligt att bygga samman 
dem. I dessa fall kan en rädsla för att stadskärnan skall utarmas eller förskjutas uppstå. Detta 
om för mycket verksamheter etableras runt resecentrumet, eftersom det kan medföra en 
kumulativ process; ju attraktivare området kring resecentrumet blir ju fler verksamheter 
kommer att etablera sig där och till slut ser då även handeln och serviceverksamheter 
fördelarna.  
 
Nya verksamheter 
Resultaten i den här studien visar att verksamheterna som etableras i och omkring dagens 
resecentrum kan delas in i tre kategorier. Dessa är reserelaterade tjänster endast riktade mot 
resenärer, verksamheter som kan nyttjas av både resande och icke resande samt kontor, 
evenemangslokaler och andra anläggningar som tjänar på närheten till järnvägen. I en 
tillväxtort finns ofta även efterfrågan på nya bostäder. Kombinationen av tillväxtort, 
halvperifert läge med omgivande obebyggd mark kan därmed bli fördelaktigt, då marken kan 
användas för att bygga nya stationsnära bostäder med hög tillgänglighet. Den nya 
bebyggelsen kan även utformas så att den kan länkas ihop med resten av staden.  
 
Som påpekas av den intervjuade i Linköping är det viktigt för resecentrumets effektivitet och 
attraktivitet att det är tydligt vad som är avsett för resande och icke resande så att inte platsens 



104 
 

orienterbarhet blir negativt påverkad av de etablerade verksamheterna. För en effektiv 
transportnod krävs i dagsläget antagligen även en vertikal uppbyggnad, dvs. en anläggning i 
flera plan, vilket även det kan försvåra orienterbarheten. I Europa finns exempel på stora 
handelsetableringar i resecentrumen som ger upphov till att skyltning och naturliga 
rörelsemönster påverkas så att det blivit svårt att hitta trapporna ner till perrongerna. Det är 
därför viktigt att hitta en bra balans i utbudet av verksamheter så att områdena blir attraktiva 
men samtidigt får verksamheterna inte bli så överrepresenterade så att resecentrumets 
transportfunktion drabbas negativt. Om all typ av verksamheter uteblir kvarstår dock bara 
stora trafiknätverk och därmed blir området mindre attraktivt för bostäder och tillgängligheten 
försämras. Bostäder i nära anknytning till stationen är att eftersträva men även här krävs en 
eftertänksam planering. Med för mycket bostäder i direkt anslutning till resecentrumet skapas 
en oflexibel markanvändning som kan påverka effektiviteten och den framtida utvecklingens 
utbyggnadsmöjligheter negativt. I Uppsala uppförs bostäder intill resecentrum vilket kan 
medföra hinder för att i framtiden kunna bygga ut transportverksamheten och öka kapaciteten. 
Den stationsnära marken har här tagits i anspråk för platsegenskaper som mer eller mindre 
låser markanvändningen och kan därmed få negativa effekter på transporterna i ett längre 
perspektiv dvs. att bygga för kontor och andra lokaler tätt intill stationen är då bättre.  
 
En gemensam nämnare bland verksamhetsetableringar vid resecentrum i de större städerna i 
denna studie är konferensanläggningar och hotell. Det speglar bilden av det mobila samhället 
med möten mellan människor från alla möjliga delar av världen. Det som tidigare skedde på 
flygplatser sker nu mitt i städerna kring resecentrumen och är troligen en utveckling som vi 
kommer se mer av. 
 
Nodens tillstånd 
I Bertolini och Spits nod- och platsmodell för järnvägsstationer är balans mellan nod- och 
platsegenskaperna att eftersträva. Balans beskrivs där som det tillstånd för noden då maximal 
nytta kan uppnås och resurser kan läggas på att underhålla det som skapats. Vad detta konkret 
betyder skiljer sig åt beroende på städers och länders storlek och sammansättning. Bertolini 
och Spits modell är skapad efter holländska städer vilka har en sammansättning skild från 
bland annat svenska. Den höga befolkningsdensiteten i Nederländerna gör att verksamheter 
och transporter uppförs tätare än i Sverige men för att skapa balans i den urbana noden 
kvarstår det faktum att den ena egenskapen inte får ta överhand och påverka den andra 
negativt.  
 
Balans skulle även kunna identifieras som det tillstånd då resandefunktionerna är så effektiva 
som möjligt samtidigt som en mångfald av verksamheter tillsammans med miljön skapar en 
attraktiv och trygg plats i staden eller på orten.  Hur detta ska utformas är beroende av 
platsens och stadens unika förutsättningar och planeringsarbetet bör därför uppmärksamma 
potentialer som upptagningsområden, lokala företag, verksamheter samt naturliga och 
rådande förutsättningar innehar och de möjligheter de kan medföra. I en tät stadsstruktur ställs 
högre krav på väl utförda och genomtänkta transportlösningar för att kunna skapa balans på 
platsen medan det i en glesare struktur kan uppstå obalans om en stor och utrymmeskrävande 
transportknutpunkt tar upp stora ytor av stadens centrumnära mark samt medför stora 
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barriärer vilket kan medföra att platsen blir mindre attraktiv. 
 
Av resultatet i fallstudierna blir det tydligt att det inte finns något enhetligt framgångrecept för 
hur ett resecentrum skall uppföras och se ut och vad som skall tillföras platsen, utan det är 
mycket viktigt att se till platsens särdrag och ta vara på de förutsättningar som finns. 
Beroende på ortens storlek och vilka verksamheter som finns etablerade där kan olika 
scenarion utvecklas. I vissa fall kan en satsning på i första hand nodegenskaper bidra till att 
även andra verksamheter så småningom blir aktuella på platsen. I Läggesta är det till exempel 
viktigt att fånga upp E20s potential och därmed satsa på aktiviteter som gynnar samverkan 
mellan resecentrum och vägen. Om fler uppmärksammar och stannar i Läggesta kan detta i en 
förlängning innebära att Läggesta med omgivning har gjort sig ett namn på kartan. I Uppsala 
är det också viktigt med en fortsatt satsning på nodegenskaperna men i detta fall av en helt 
annan anledning. I första hand gäller det att förhindra kapacitetsbrist och ineffektiva 
kopplingar mellan färdmedlen. Det behöver inte alltid vara mest fördelaktigt med en centralt 
belägen station utan stationens förhållande och koppling till övriga stadsdelar samt 
verksamhetsutbudet i förhållande till övriga staden avgör dess potential.  
 
Biltrafik och kollektivtrafik 
Den nya tidens resecentrums primära uppgift är att vara en effektiv bytespunkt mellan olika 
transportslag för att tillgodose resebehovet i ett mobilt samhälle. En omdiskuterad fråga idag 
är bilens inverkan på miljön och i många städer eftersträvas en minskning av bilanvändandet. 
En viktig del av resecentrum är ändå möjligheten till god bilangörning och långtidsparkering. 
Bilen har, till skillnad från de andra transportmedlen, ofta inte sin lämpligaste knutpunkt i den 
centrala staden utan snarare i ett halvperifert/perifert läge vid en större vägtransportlänk, 
vilket skapar problem vid tillskapandet av en effektiv koppling för biltrafiken till ett centralt 
beläget resecentrum. Med resecentrum i anknytning till en stor väg eller genomfartsled kan ett 
större upptagningsområde skapas eftersom människor från hela regionen genom vägen får 
bättre tillgänglighet till stationen. Detta ställer således krav på p-utrymmen för att kunna 
tillgodose behovet hos dessa resenärer. En sådan samlokalisering är ofta möjlig för stationer i 
halvperifera eller perifera områden. Detta utrymme är dock svårare att tillskapa då 
resecentrum ingår i en redan tät stadsstruktur och måste ofta ske med hjälp av p-hus. Redan 
trånga gator och stor andel biltrafik i centrum gör att det är problematiskt om inte omöjligt 
med för många bilresenärer till resecentrum.  
 
Det kan uppstå problem i täta städer där en kraftig tillväxt sker eftersom stora delar av 
exploateringen sker på platser med längre avstånd till resecentrum. Om inte kollektivtrafiken 
kan svara upp mot den ökade efterfrågan kan ett centralt beläget resecentrums attraktivitet 
hämmas, vilket kan få följder som att fler tar bilen hela resan eller att stadens utveckling 
bromsas upp eftersom stadens tillgänglighet försämrats. Detta blir då inte fördelaktigt varken i 
tillväxt eller i miljöhänseende. Med tanke på teknikutvecklingen finns goda möjligheter till att 
bilen blir ren, vilket skulle innebära mer biltrafik och därmed skapa ännu större behov av 
utrymme för bra angöring och parkeringsplatser. En sådan utveckling skulle innebära stora 
svårigheter för de resecentrum som utvecklas i en tät stadskärna.  
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Integration av transportmedel – en ytterligare effektivisering 
I strävan efter att skapa så effektiva bytespunkter som möjligt blir kopplingen mellan och 
integreringen av olika färdmedel angeläget. Detta ställer krav på en helt ny typ av service. 
Fallstudierna visar samtliga på att andelen cyklande har ökat till stationerna. För att 
tillmötesgå denna grupp av resenärer kan cykelreparation, pumpstation och cykelincheckning, 
så att cykeln kan tas med på buss och tåg, vara exempel som kan underlätta resan. För ett 
resecentrum i nära anknytning till en flygplats kan även incheckning och inlämning av bagage 
direkt på resecentrum vara en stor förmån. Cykel- och olika typer av biluthyrning och 
bilpoolsverksamhet är också exempel på service som kan lämpa sig väl i framtidens 
resecentrum. De platser som kommer erbjuda denna typ av service kommer vinna stora 
fördelar då det bidrar till att förenkla resandet avsevärt. En framtida integrering av 
transportmedlen på detta sätt kommer att effektivisera för de resande och göra det kollektiva 
resandet mer attraktivt. Det gäller också att finna flexibla lösningar i ett stationsområde vilket 
gör att olika funktioner kan ta del av samma yta. Detta kräver samverkan men är mycket 
fördelaktigt på begränsade områden där en mängd olika intressen skall samsas. Exempel på 
detta är gemensam parkeringsyta för Cloetta Center och resecentrum i Linköping och skulle 
även kunna vara en dygnet runt öppen servicestation vid E20 i Läggesta som också kan 
fungera som parkeringsövervakning. Pendlarparkeringar kan fungera som marknadstorg på 
helgerna, attraktiva byggnader kan fungera som landmärken men även innefatta viktiga 
verksamheter osv. Planeringen måste ta ett steg längre för att skapa riktigt starka och effektiva 
noder, vilket kräver en helhetssyn, mångfunktionalitet och integrering mellan resecentrum och 
olika delar av staden.  
 
Stadsstruktur och flerprofilerade noder  
Fallstudierna visar i samtliga fall på en utveckling av ett slags inomregionalt system där 
transportknutpunkterna tenderar att bli nya starka noder i transportnätverken och även ”föröka 
sig” så att nya noder uppstår. En urban nod som är stressad och därmed har problem med 
expansionsmöjligheter kan behöva avlastas av andra transportknutpunkter i staden. I Uppsala 
utreds kompletterande stationslägen till resecentrumet för att nå områden med hög 
exploatering i stadens ytterområden. Därmed kommer trycket på det centrala resecentrumet 
att avlastas och möjligheterna till högre effektivitet i transportnätverket ökar. Med en 
trafiknod, utflyttad från de centrala delarna, blir uppdelningen självklar eftersom en ny nod 
skapas i och med att stationen flyttas. Trafikala kopplingar måste uppföras från stationen, inte 
bara till centrum utan även till andra viktiga målpunkter, så att stationen får en naturlig 
koppling till staden. Jönköping kan bli ett tydligt exempel på detta fenomen då den eventuella 
stationen vid Munksjön medför att en ny station uppstår som inte har direkt kontakt med 
stadskärnan. Unikt för Jönköping är att det i detta fall uppstår en situation med två stationer 
vilket kräver extra effektiva bytespunkter och kopplingar mellan dem. Ett länsnätverk finns 
utbyggt redan idag som har goda förutsättningar till att utvecklas ännu mer.  
 
Med en ny station krävs också att resten av staden görs tillgänglig från denna och hela 
transportnätverket måste då ses över. Läggesta är ett annat exempel. Stationen betjänar inte 
bara en mängd mindre orter i kommunen som kräver en god koppling utan fungerar även som 
komplement till Strängnäs station. I Linköping syns inte denna utveckling lika tydligt på det 
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lokala planet. Staden är relativt utspridd, det finns gott om plats att exploatera på vid den nya 
stationen som uppförs nära stadskärnan. Detta har skapat möjligheter till ett utökat samarbete 
med Norrköpings kommun och kommunerna har skapat en gemensam översiktsplan. De båda 
städerna arbetar aktivt för att förtäta i stadskärnan och närheten till resecentrum och 
samarbetet skall leda till att stärka regionen i konkurrensen med bland annat Mälardalen. Den 
gemensamma planen överbryggar konkurrenssituationen städerna emellan och medför en 
tydlig regional koppling. Det finns också planer på att uppföra en spårväg i Linköping som 
skall sammanföra områdena som ligger i stadens utkant med centrum och resecentrum. Ett 
första steg är dock att förtäta stadskärnan och sedan satsa på spårvägen, vilken kräver att 
bebyggelsen ökar kring vissa punkter så att det över huvudtaget blir lönsamt med en spårväg. 
Det är därmed inte omöjligt att flera mindre urbana noder bildas även i Linköping. Andra 
exempel än ovan är t.ex. Malmö och Helsingborg med Hyllie respektive Berga och Ramlösa 
som eventuella nya starka spårförbundna knutpunkter. 
 

Generellt tycks de nya resecentrumen och järnvägstrafikens nya roll medföra att en tydligare, 
kanske till och med polycentrisk nätverksstruktur skapas inom våra städer, kommuner och 
regioner. Denna utveckling skapar förutsättningar för att förena hållbarhetsdiskursens två 
extremer, hypermobilitet och närhetsprincipen, vilka representeras av effektiva 
transportnätverk respektive rumslig närhet. Det blir därför viktigt att göra en medveten 
satsning på en utveckling av dessa platser/noder där förutsättningarna är gynnsamma och 
lokaliseringen strategisk. Platsegenskaperna blir därmed viktiga och boende- och 
arbetsplatsdensiteten avgörande för att kollektivtrafiken och bytespunkterna skall kunna 
fungera effektivt.  
 
Flerkärniga strukturer har alltså växt fram på olika sätt i våra fallstudier, genom 
marknadskrafter, planering och tvång. Detta kanske är en utveckling som kommer att bli allt 
mer tydlig, vilket medför att ännu mera kraft bör ägnas till att skapa balans mellan noderna så 
att hållbara strukturer skapas i våra städer och regioner. Ett system i balans behöver inte 
innebära att det råder balans i varje enskild nod, det är snarare en omöjlighet. Med tanke på 
denna utveckling kan det ibland vara en avgörande strategi att skapa ett nätverk av mångsidigt 
profilerade noder som kan avlasta och komplettera varandra, i synnerhet vad det gäller 
mångfalden av verksamheter (platsegenskaper). Avgörande är också att hålla samman 
noderna genom effektiva transportnätverk. Jönköping är en stad som skulle gynnas av en 
planering kring stadens alla målpunkter och se dessa som noder i ett nätverkssystem. 
Stadskärnan, det nya resecentrumet, Elmia, A6 och Huskvarna är exempel på denna typ av 
noder som skulle kunna ingå i ett nätverk och som kräver planering så de kompletterar 
varandra samt att varje nod utvecklas med deras unika förutsättningar som grund. Strängnäs 
kommun är ett annat exempel där nodstrukturen redan är tydlig men där kopplingarna mellan 
dem behöver effektiviseras så att noderna sammanbinds och samverkar på ett bättre sätt. 
Mariefred fungerar i detta system som en historisk plats och nationell turistattraktion och 
Strängnäs är än så länge huvudort. Läggesta är i fösta hand en transportknutpunkt men som 
tidigare nämnts skulle det även vara fördelaktigt om verksamheter som nyttjades av flera orter 
i kommunen blev placerade här.  
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I Linköping framträder denna utveckling på ett regionalt plan. Norrköping och Linköping 
skall, som tidigare nämnts, genom en gemensam översiktsplan stärka regionens samarbete, 
vilket blir ännu mer fördelaktigt om städerna kompletterar varandra. I Uppsala är planeringen 
än så länge bara på tankestadiet, men högst troligt är att tre nya stationer uppförs som i en 
triangel runt stadskärnan. Det är ännu för tidigt att veta vilken typ av noder detta blir, men 
med tanke på de skilda bebyggelsestrukturerna och verksamhetsutbudet i områdena finns 
olika förutsättningar och möjligheter. Denna utveckling kan skapa konkurrens mellan noder 
även på ett lokalt plan. Det blir därför viktigt att i den mån det är möjligt planera ett system av 
noder som kompletterar varandra som fallet kan bli i Jönköping. Det är också viktigt att 
stadens alla noder innefattas i ett system som gör att de samverkar med stadens övriga nätverk 
av målpunkter och subcentra, vilket även bidrar till att hela stadens eller kommunens potential 
utnyttjas. 
 
I ett nätverk av noder bildar de olika verksamheterna och trafikslagen egna nätverk som kan 
finnas representerade i en eller flera noder i staden. Trafikslagen är exempel på nätverk som 
kan utvecklas, synkroniseras och optimeras endast om tillräckligt med utrymme finns kvar i 
noden. Platsverksamheter kan precis som trafikverksamheterna genom sina nätverk av 
företag, handelskedjor och evenemangsföretag kopplas till andra platser i staden och världen. 
De har relationer till och konkurrerar med andra liknande verksamheter och att en balans 
mellan dessa, i stadens alla noder, skulle kunna skapas är inte rimligt då marknadskrafter styr 
och förändringar ständigt sker. Däremot kan det vara viktigt att eftersträva mer balans inom 
vissa strategiska noder. Resecentrum är ett exempel på en plats i staden där många typer av 
nätverk möts, och där det finns stora förutsättningar för företag mm att utvecklas dels på 
grund av närheten till goda transportförbindelser men också på grund av fördelar av att ligga 
nära andra företag, kunder och platsverksamheter. För att kunna stärka den förhoppningsvis 
hållbara kollektivtrafiken och skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig stad krävs det 
effektiva och goda kopplingar mellan trafiknätverken. För att kunna upprätthålla en effektiv 
trafikknutpunkt med god tillgänglighet krävs att platsegenskaperna inte tar överhand på 
platsen och låser markanvändningen och därmed krävs alltså ett mer balanserat tillstånd 
mellan plats- och nodegenskaperna i resecentrumet. För vissa strategiska noder, som t.ex. ett 
centralt beläget resecentrum, blir balans viktigt om visioner kring ett ”levande stadsrum”, en 
trygg plats, en sammanhållen struktur och en mycket attraktiv kollektivtrafik ska kunna 
genomföras som i sin tur bidrar till en hållbar utveckling.   
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10 SLUTSATSER 
För att göra kollektivtrafiken attraktiv och mer effektiv krävs smarta, genomtänkta och 
flexibla lösningar där framtida potential och utvecklingsmöjligheter har insetts. Detta gäller 
för såväl utformning av byggnader som för markanvändning i ett resecentrums närhet. En 
metod som undersöker planer för ett resecentrum ur nod- och platsperspektiv är användbar för 
att analysera vilken påverkan planerna kan har på framtida utveckling. Det kan även vara en 
stor fördel att undersöka förhållandet mellan resecentrumets nod- och platsegenskaper för att 
få kunskap om vad som finns på platsen, vilken relation den har till övriga staden och vilken 
inriktning planerna bör ta beroende på egenskaper och innehåll och inte minst för att förstå 
framtida potential för städer och regioner i stort. 
 
Resultaten från modellen bör dock användas med försiktighet och inte ses som en reell 
sanning. Varje stad och planeringstillfälle är unikt och resecentrumets syfte måste klargöras 
innan resultatet från modellen kan utvärderas. Om syftet med ett resecentrum endast är en 
effektiv transportknutpunkt bör inte modellen användas över huvud taget eftersom det då inte 
finns några motsatta förhållanden att analysera och utvärdera. Om däremot staden skall 
expandera och utvecklas och resecentrumområdet då skulle kunna bli aktuellt för 
nybyggnation kan modellen ses som ett hjälpmedel för att skapa sig en god grund för 
stationens förhållande till den övriga staden och regionen och hur resecentrumets fysiska 
struktur underlättar för kontakten med staden och fungerar som en bra nod i mötet mellan 
olika nätverk.  
 
Resecentrumets läge har betydelse för huruvida transportnoden är eller kan utvecklas till en 
urban plats. En av svårigheterna som uppstår för kommunerna med resecentrumet i ett 
halvcentralt eller perifert läge är motviljan mot att konkurrensutsätta städernas stadskärnor. 
Men näringslivet har också ett inflytande och resecentrumens närhet är attraktiva platser för 
såväl bostäder som företag som även lockar med sig service. Etableringstrycket kan alltså 
vara stort och en allt viktigare roll för kommunen blir då att försöka balansera upp det hela så 
att transportknutpunkten bibehåller sin effektivitet och att andra verksamheter och service inte 
dominerar området och påverkar transportegenskaperna negativt. Eftersom många krafter 
påverkar resecentrumet och dess närhet råder ofta en slags obalans i noden. Än viktigare blir 
det då att förhålla sig till hela staden och regionen och det system som håller samman alla 
nätverk och bildar dessa. Ett balanserat nätverk skapar en mer balanserad stad eller region. 
Staden kan alltså bestå av många olika noder där olika egenskaper är dominerade och i det 
större sammanhanget spelar då inte dominansen av en företeelse någon större roll.  
 
I Sverige har det blivit allt vanligare att transportnoderna ses som attraktiva platser för 
näringsliv och service och därmed uppstår en slags urbana noder där problematiken mellan 
effektiva stora transportsystem möter andra behov som trivsamma miljöer i en mänsklig 
skala. Nod- och platsmodellen kan i detta sammanhang användas för att utvärdera vilken 
faktor som får mest utrymme, vilka förbättringar som kan åstadkommas på platsen och vilken 
potential resecentrumet har i ett större system eller nätverket.  
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http://www10.vv.se/vag_traf/vgu-trast/trast/index.htm (Hämtad: 2008-09-19) 
 
Jernhusens hemsida:  
http://www.jernhusen.se/templates/Page.aspx?id=1325 (Hämtad: 2008-11-30) 
 

Intervjuer 
Bertil Malmström, översiktsplanerare, Linköpings kommun, 2009-02-27 
Henrik Zetterholm, projektledare, Jönköpings kommun, 2008-12-18  
Owe Gustafsson, planingenjör, Uppsala kommun, 2008-12-08 
Urmas Bergfeldt, projektledare, Strängnäs kommun, 2008-12-10 

Figurer  
Figur 2.1 -2.3 Utveckling av järnvägsnätet, http://www.bgf.nu/historia/6/jarnvagar.html och 
http://www.bgf.nu/historia/6/jarnvagar.html (Hämtad: 2009-04-15) 
 
Figur 2.4 – Höghastighetsbanor, hämtad från Nelldal 2008. Grafik Oscar Fröidh. 
http://www.infra.kth.se/jvg/Rapporter/Nelldal2008_Hoghastighetsbanor_Sverige.pdf 
(Hämtad: 2008-12-02) 
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Figur 3.4 och 3.5 - Idéstudie Götalandsbanan Borås-Jönköping- Linköping 
http://www.backadal.se/download/18.328e11001185aa4c65980008222/Id%C3%A9studie+kri
ng+G%C3%B6talandsbanan.pdf adress (hämtad: 2008-12-01) 

Figur 5.1 - del av Uppsala resecentrumkarta från www.uppsalaresecentrum.se/kartor (hämtad: 
2009-02-27) 

Figur 8.2 - del av översiktsplan Kallerstad och Resecentrum 2008 från: 
http://www.linkoping.se/Organisation/Namnd/TeknikSamhallsbygg/Samhallsbyggnad/planer/
Oversiktsplanering/Resecentrum.htm (hämtad: 2009-02-27) 

Figur 6.1 - Omarbetad från Södra Årby detaljplaneprogram, Strängnäs Kommun 2008 från 
http://www.strangnas.se/Samhalle--utveckling/Samhallsplanering/Aktuella-planer/Sodra-
Arby-Laggesta/ (hämtad 2008-12-09) 

Grundkartor från www.eniro.se och www.maps.google.se för aktivitetskartorna. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Generella frågor 

‐ Vilken funktion anser man att resecentrumet skall ha i första hand? (Effektiv 
trafiknod/mötesplats)  

‐ Är det önskvärt att stationen blir mer än trafiknod? Är det ett måste? För vad är det ett 
måste? (Hållbar utveckling?) 

‐ Om allt hur skall man/ har man då gjort för att uppnå detta? Hur har ni prioriterat 
mellan trafiknod/mötesplats? 

‐ Vilken relation har stationen/platsen till staden? Vilken roll har stationen/platsen i 
staden (om den anses som något mer än bara en transportnod)? Vilken betydelse har 
den för stadslivet? Behövs sådana stadsrum? Om ja, Varför är de viktiga?  

‐ Hur kommer det nya resecentrumet påverka stadsutvecklingen? Vilka blir 
följdeffekterna av ett nytt resecentrum? Och vilka planer är spin-off effekter? 

‐ Vilka riktar sig planeringen av resecentrummet i första hand åt? (Vilka kommer 
använda konferensanläggningar i anknytning till stationen, handelsområde osv.) Är 
det pendlare/boende/genomresande som kommer få mest nytta av verksamheterna runt 
resecentrum? 

‐ Hur ser man på sin ställning nationellt, storregionalt, regionalt, lokalt? På 
resecentrumets/nodens betydelse i de avseendena och på vilket sätt påverkar den? Och 
hur påverkar det staden? Vilken betydelse blir det? 

‐ Kan man tänka sig ett alternativ med resecentrum men påstigning utanför staden? 
Förklara tanken med logistikcentrum likt en flygplats. 

‐ Vad förväntar man sig i framtiden? (Trafikökningar/Följdeffekter/expansion osv)? Hur 
har man planerat för det? 

‐ Tidsperspektiv, när ska allt vara klart?  

‐ Vad har man gjort för att samordna med de lokala rörelsemönstren? Är det viktigt 
anser man? Varför? 

‐ Kan utbudet beskrivas som komplementärt eller konkurrerande till stadskärnans 
utbud? 

‐ Varför har man valt att utforma stationen som man gjort? Vilket är resonemanget 
bakom? Hur resonerar man kring barriäreffekter och vad har man gjort för att 
förhindra detta? 
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Specifika frågor Uppsala 
‐ ÖP resecentrum:s.7 När blir det lokala bansystemet verklighet? Kommer en passagen 

vid stadshuset att byggas ut som det står i ÖP? 

‐ Hur många parkeringar är planerade och vart? Lång/kort? Tror man på en nedgång av 
bilanvändare? 

‐ ÖP resecentrum:s.18 Det lokala bansystemet verkar vara en förutsättning för att 
resecentrum skall bli den trafikknutpunkt man hoppas på. Tåget kommer ta andelar av 
busstrafiken – är det därför man inte anser det lika angeläget att alla busslinjer angör 
resecentrum?  

‐ ÖP resecentrum: s.18 Står att kompromisser måste accepteras. Vilka är de största 
kompromisserna? Har det varit begränsande att stationen har den placering den har 
och ett resecentrum måste integreras i stadsstrukturen – vilka svårigheter har man 
haft? 

‐ Hur stor kapacitet har bangården? Man har spått att 60 000 resenärer dagligen skall 
använda resecentrum 2010, men hur stora resemängder kommer den att klara om man 
tänker sig en stabil ökning för varje år? 

‐ Hur många kvm handel räknar man med i den östra nybyggnationen?  

‐ Varifrån går fjärrbussar? Varför går inte dessa från resecentrum? 

‐ Hur har man arbetat med säkerhetsfrågorna och trygghetsaspekten och attraktivitet? 
Har man arbetat speciellt med ljussättning mm? 

‐ Detaljplan resecentrum:s.7 Vad betyder tabellen? Vilka går under betäckning InterCity 
tåg söder om stan? Kommer dessa verkligen öka till över de dubbla? Och varför finns 
inga regionaltåg söder om stan? 

‐ Har man några beräkningar på hur många som anländer till stationen med olika 
färdmedel? (Bil, Buss, gående, cykel) 

‐ Vad kommer stationsterminalen innehålla? Vilka öppettider? 

Specifika frågor Mariefred 
‐ Finns det en anslutningsbuss per tåg till Mariefred?  

‐ Har man några beräkningar på hur många som anländer till stationen med olika 
färdmedel? (Bil, Buss, gående, cykel)  

‐ Hur stor är väntesalen i trapphusen och vilka öppettider? 

‐ Hur långt är det mellan järnvägsstationen och busshållplatsen? Samt till parkeringen.  

‐ Går det några fjärrbussar från Läggesta/Mariefred/Strängnäs? 

‐ Hur länge är kiosken öppen? Hur långt är det till den? 
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‐ Kan man angöra med bil närma perrongerna? 

‐ Vilken typ av verksamheter och handel är det som planeras i programmet och på vilka 
avstånd ska de ligga? Kontor eller andra arbetsplatser? Sport och kulturverksamheter? 

‐ Hur ska parkeringen för cyklar se ut och var ska den ligga ungefär? 

‐ Hur har ni resonerat i balansgången mellan hög exploatering och gles landsbygd? 

Varför inte samlad mer tät bebyggelse närmare stationen? 

Specifika frågor Jönköping 
‐ Hur resonerar man kring stationsdilemmat? Vilka är för och nackdelarna med de olika 

alternativen? (Kort svar, kan beskriva problematiken utifrån kommunens synsätt.) 

‐ Varför ska stationen ligga så nära stadskärnan som möjligt?  

‐ Har man aldrig övervägt närheten till A6 och E4:an om volymhandel ändå är aktuellt i 
stationens närhet? Skulle inte denna placering gynna Jönköping som nationell 
knutpunkt?  (E4:an+Europa banan +Götalandsbanan) 

‐ År 2001 pendlade 5720 personer över kommungränsen per dygn, en siffra som då 
förväntades öka. Hur blev det? 

‐ Oavsett vilket alternativ man bestämmer sig för är det troligt att busstrafikens 
huvudterminal kommer att ligga kvar vid dagens järnvägsstation samt att den tågtrafik 
som går där idag inte kommer att flyttas till den nya stationen har vi förstått det som. 
Är det troligt?  

‐ Hur ska de två stationerna kopplas ihop transportmässigt? Finns det någon tanke om 
det i nuläget? 

‐ Kommer höghastighetsstationen troligtvis bara trafikeras av ”de nya” tågen eller 
kommer även Krösatåg och dagens regionaltåg att trafikera den stationen? 

‐ Vilka andra verksamheter planeras det för runt om den nya stationen? (Handel, 
bostäder, service etc. 

Specifika frågor Linköping 
‐ Hur många parkeringsplatser ska det finnas och var/form? 

‐ Bytestider mellan cykel-tåg, cykel-buss? 

‐ Vilken typ av reseservice kommer det att bli i det nya resecentrumet 
(cykeluthyrning/Post/Café)? 

‐ Vilken typ av service eller företag finns eller tror man kommer finnas? Har någon 
visat intresse? 

‐ Cykelparkeringar – var kommer de att finnas? 
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