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Abstract 
Purpose: The aim with this paper is to see how a city can be developed using a theory 
for nearby station location, which is a theory for urban planning, originally from 
Copenhagen, to create a more attractive city and public transport system in the village 
Skillingaryd, 40 kilometers south of Jönköping in Småland. To obtain the aim of the 
paper has the asked questions contained which factors from this theory that is relevant 
for smaller villages, which problems and possibilities are found in Skillingaryd if you 
want to increase the attractiveness of the village through urban planning, and also how 
this theory can be applied to contribute a positive urban development in Skillingaryd in 
conjunction with electrification of the railway. 

Method: This paper is based on a case study of the village Skillingaryd, where the basis 
for the case study consists of literature studies and document analysis of the nearby 
station location theory, plan indicators for efficient land use in stationary areas, TOD, 
and two studies from Dalarna and Skåne. Factors found in the literature studies and 
document analysis have then provided the basis for a GIS analysis of Skillingaryd. 

Findings: All factors from the nearby station location theory have been considered 
relevant for smaller villages, such as distance limits, density of housing, road 
accessibility, station integration, etc., except for the density of workplaces nearby the 
station. This is when most of the jobs in Skillingaryd are found outside the nearby 
station area. An analysis based on these factors can clearly identify areas with potential 
for development. 

Implications: The stationary principle in itself did not feel sufficient to carry out the 
analysis, and therefore plan indicators and previous studies have been the basis for this. 
This hasn’t affect the work's reliability since the question is asked “How can the nearby 
station location theory be applied…” which means that it can be applied along with 
other theories and factors. 

Limitations: Due to the time frame for the paper thus the case study only include one 
village, Skillingaryd in Vaggeryds municipality. The work is done only from the 
perspective of urban planning and has not focused on the economic aspects. In a deeper 
analysis, it would of course be interesting to look at the economic aspects as well as the 
ability to count on possible effects of implementation. 

Keywords: Nearby station location theory, nearby station location, urban planning, 
public transport, GIS, planning indicators, TOD.
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Sammanfattning 
Syfte: Målet med arbetet är att se hur man kan utveckla en ort utifrån 
stationsnärhetsprincipen, som är en samhällsplaneringsteori ursprungligen från 
Köpenhamn, för att skapa en attraktivare ort och kollektivtrafik i orten Skillingaryd, 
belägen fyra mil söder om Jönköping i Småland. Frågeställningarna som ställts för att 
nå målet involverar vilka faktorer från stationsnärhetsprincipen som är relevanta för 
mindre orter, vilka problem och möjligheter som återfinns i Skillingaryd om man 
genom samhällsutveckling vill öka ortens attraktivitet, samt hur 
stationsnärhetsprincipen kan tillämpas för att bidra till en positiv samhällsutveckling i 
Skillingaryd i samband med att järnvägen elektrifieras. 

Metod: Rapporten bygger på en fallstudie av orten Skillingaryd där grunden till 
fallstudien utgörs av litteraturstudier och dokumentanalys av stationsnärhetsprincipen, 
planindikatorer för effektiv markanvändning i stationsnära områden, TOD, samt två 
studier gjorda i Dalarna respektive Skåne. Faktorer som återfunnits i litteraturstudien 
och dokumentanalysen har sedan utgjort underlag för en GIS-analys av Skillingaryd. 

Resultat: Samtliga faktorer från stationsnärhetsprincipen har ansetts relevanta för 
mindre orter, såsom avståndsbegränsningar, densitet av bostäder, tillgänglighet i 
vägnätet, stationens integrering m.fl., förutom densiteten av arbetsplatser i det 
stationsnära läget. Detta då majoriteten av arbetstillfällena i Skillingaryd återfinns 
utanför det stationsnära läget. Analys utifrån dessa faktorer kan tydligt påvisa områden 
med utvecklingspotential. 

Konsekvenser: Stationsnärhetsprincipen i sig kändes inte tillräcklig för att genomföra 
analysen och därmed har även planindikatorer och tidigare studier tagits med som 
underlag för denna. Detta påverkar dock inte arbetets reliabilitet eftersom från 
formulerats ”Hur kan stationsnärhetsprincipen tillämpas…” vilket gör att den kan 
tillämpas tillsammans med andra teorier eller faktorer.  

Begränsningar: På grund av tidsramen för arbetet har fallstudie endast gjorts på en 
tätort, Skillingaryd i Vaggeryds kommun. Arbetet görs endast ur ett 
samhällsplaneringsperspektiv och har inte fokuserat på de ekonomiska aspekterna. Vid 
en mer djupgående analys hade det givetvis varit intressant att även se på de 
ekonomiska aspekterna och även möjligheten att räkna på eventuella effekter av 
implementering. 

Nyckelord: Stationsnärhetsprincipen, stationsnära läge, samhällsplanering, 
kollektivtrafik, GIS, planindikatorer, TOD. 
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1 Inledning 
Denna rapport är ett examensarbete utfört på Tekniska Högskolan i Jönköping för att 
erhålla högskoleingenjörsexamen samt kandidatexamen i Byggnadsteknik med 
inriktning byggnadsutformning och arkitektur. Arbetet bygger på en fallstudie av orten 
Skillingaryd där målet är att se om man genom att implementera 
stationsnärhetsprincipen kan skapa en attraktivare ort och kollektivtrafik. 

 

1.1 Bakgrund 
Dagligen talas det om växthuseffekten och hur våra levnadsval påskyndar den och där 
bilen är en stor miljöbov. Bilismen har de senaste decennierna varit grundbulten i 
samhällsplaneringen vilket bidragit till en stadsutbredning med glesbebyggelse, men 
genom att öka kollektivtrafik och dess tillgänglighet kan man minska stadsutbredningen 
(Nazarnia, Schwick & Jaeger, 2015). För att folk ska välja att åka kollektivt framför att 
ta bilen, måste kollektivtrafiken vara lättillgänglig och pålitlig (Redman, Friman, 
Gärling & Hartig, 2012). En annan faktor är att urbaniseringen och rådande 
bostadsbubbla har trissat upp fastighetspriserna. Detta gör att många tittar utanför 
staden för att hitta ett lämpligt och prisvärt boende. För att tätorter och områden utanför 
staden ska vara attraktiva är kommunikationerna en viktig faktor. Både till närliggande 
städer och inom närområdet. Till skillnad från de flesta städer som har ett välutvecklat 
kollektivtrafiknät, har mindre tätorter ofta endast regional trafik som leder in till 
städerna För att dessa tätorter som ligger utanför städerna ska vara attraktiva både för 
inflyttning och som arbetsort krävs goda kommunikationer. 

För att göra kollektivtrafiken attraktivare och utnyttja det stationsnära lägets 
möjligheter finns en samhällsplaneringsteori som kallas stationsnärhetsprincipen som 
utvecklats i Köpenhamn av Hartoft-Nielsen (2002). Denna teori har även applicerats i 
Stockholm, Dalarna och i Skåne län. Den går ut på att man har identifierat ett antal 
faktorer som gör att ett stationsnära läge blir attraktivt. Genom att utnyttja det 
stationsnära läget kan man öka attraktivitet för kollektivtrafiken men även för orten i 
sig. 

 

1.2 Problembeskrivning 
Järnvägen i Jönköpings region kommer att elektrifieras och inom de närmsta åren då de 
nuvarande dieseltågen är uttjänta år 2020. I och med att tågbanan mellan Jönköping och 
Värnamo kommer att elektrifieras kommer restiden med tåg mellan städerna minska 
från nuvarande 72 min till 50 min vilket kommer öka pendlingsmöjligheterna med tåg 
markant (Trafikverket, 2015). Detta gör att tätorterna utmed sträckan får ett attraktivare 
läge. Skillingaryd är en av dessa tätorter, belägen 3 mil norr om Värnamo och 4 mil 
söder om Jönköping. En elektrifiering av järnvägen kommer innebära en attraktivare 
pendlingstid med ca 20 min till Värnamo och ca 30 min till Jönköping. Skillingaryd har 
inte samma naturliga attraktivitet som grannorten Vaggeryd, med kortare avstånd till 
Jönköping och även centralt belägen sjö och vattendrag. Attraktiviteten behöver därför 
skapas genom samhällsplanering och där kan utnyttjandet av stationen vara ett 
alternativ. För att skapa en attraktiv ort och kollektivtrafik är en effektiva 
markanvändning i det stationsnära området viktigt, något som Katarina Schylberg 
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(2008) har tagit fram planindikatorer för, där stationen utgör en målpunkt i 
samhällsplaneringen. 

Bilanvändandet i kommunen är även väldigt högt, 2012 bestod 65 % av vardagsresorna 
av bil och bara 7 % av kollektivtrafik (Jönköpings Länstrafik, 2014). En attraktivare 
och mer tillgänglig kollektivtrafik skulle kunna minska bilanvändandet. Något som 
påvisats i en studie som gjorts i Brisbane, Australien, där man sett att orter som är 
planerade utifrån stationsnära läge genom teorin TOD (transit-oriented development), 
har en ökning av gång, cykel och kollektivåkande medan bilanvändandet minskat 
jämfört med orter som inte implementerat denna teori (Shatu & Kamruzzaman, 2014). 
Liknande resultat har fåtts i en studie i USA av Nasri & Zhang (2014) där en jämförelse 
gjorts i Washington D.C. och Baltimore. 

Då elektrifieringen av järnvägen genomförs skapas ett attraktivare läge för Skillingaryd 
men för att skapa en attraktivare ort och få vinning av detta krävs god 
samhällsplanering, som genererar fler arbetsplatser och inflyttande. Ortens attraktivitet 
sänks av ett det är ett långsmalt samhälle med centrum och station som inte är centralt 
beläget i orten. Expansion av orten begränsas av E4:an, järnvägen och försvarsmaktens 
intressen. Idag skapas ofta villatomter i nya områden i utkanten av samhället som ger 
ett längre avstånd till service och kommunikationer och en utspridd gles bebyggelse. 
Genom att fortsätta planera på detta sätt kommer stadsutbredningen och bilanvändandet 
att öka (Feudo, 2014).  

Samtidigt saknas det attraktiva centrala lägenheter för äldre som kan bidra till att få 
igång flyttkedjorna. En implementering av stationsnärhetsprincipen, som innebär en 
högre densitet av bostäder och arbetsplatser i det stationsnära området, kan i teorin 
attrahera nya invånare och arbetande till orten. Men teorin är utvecklad i Köpenhamn, 
och därmed utformad för storstadsregioner, och en implementering i Skillingaryd är 
kanske inte möjlig eller ger samma resultat. 

 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att se hur man kan utveckla en ort utifrån stationsnärhetsprincipen 
för att skapa en attraktivare ort och kollektivtrafik. 

1. Vilka faktorer från stationsnärhetsprincipen är relevanta för mindre orter? 

2. Vilka problem och möjligheter finns i Skillingaryd om man genom 
samhällsplanering vill öka ortens attraktivitet? 

3. Hur kan stationsnärhetsprincipen tillämpas för att bidra till en positiv 
samhällsutveckling i Skillingaryd i samband med elektrifieringen av järnvägen? 

 

1.4 Avgränsningar 
På grund av tidsramen för arbetet har jag valt att endast titta på en tätort, Skillingaryd i 
Vaggeryds kommun. Jag har av samma anledning även valt att göra arbetet ur ett 
samhällsplaneringsperspektiv och inte fokuserat på de ekonomiska aspekterna.  
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1.5 Disposition 
Rapportens första del som redan presenterats, utgör inledning där bakgrund och 
problembeskrivning beskrivs. Här tas även målet med arbetet och dess frågeställningar 
och avgränsningar upp. I rapportens nästkommande del beskrivs vilka metoder som 
använts för datasamling och dess koppling till frågeställningarna. Även en beskrivning 
av arbetets gång presenteras samt resultatets trovärdighet.  Här efter följer ett avsnitt 
som beskriver det teoretiska ramverket för arbetet och dess koppling till valda 
frågeställningar.  I avsnittet empiri presenteras den dokumentanalys som genomförts 
samt den data som samlats in i GIS-analysen. Under rubriken analys och resultat 
redovisas de resultat som erhållits genom datainsamlingen och hur den besvarar 
frågeställningarna. I det sista avsnittet diskussion och slutsats diskuteras resultat som 
erhållits och metoden för arbetet. Här tas även begränsningar för arbetet upp, samt 
slutsats med rekommendationer och förslag till vidare forskning inom området.
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs de metoder som valts för att besvara frågeställningarna samt 
arbetets genomförande och arbetsgång.  

 

2.1 Undersökningsstrategi 
För att erhålla önskat resultat används både kvantitativa och kvalitativa metoder i en 
fallstudie av Skillingaryd. Då datainsamlingen för fallstudiens analys består av både 
litteraturstudier, dokumentanalys och kvantitativ data som samlats in och analyserats 
parallellt faller det även under kvalitativ metod. Då analysen av fallstudien innefattar 
flera metoder sker detta genom triangulering. ”Utfallet av dessa olika metoder kan 
sammanfalla eller peka åt olika håll och båda utfallen kan vara lika intressanta.” (Patel 
& Davidson, 2011, s.107). Utfallet från de olika metoderna sammanvägs i resultatet. 

 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Kapitlet beskriver de metoder som använts för att besvara respektive frågeställning. 

 

2.2.1 Vilka faktorer från stationsnärhetsprincipen är relevanta för 
mindre orter? 
Vilka faktorer från stationsnärhetsprincipen som är relevanta har besvarats genom 
litteraturstudier av stationsnärhetsprincipen och genom dokumentanalys av studier 
gjorda i region Dalarna och Skåne län.  I dessa studier har analysmetoder tagits fram 
som är baserade på stationsnärhetsprincipen och Hartoft-Nielsens rapport samt Katarina 
Schylbergs rapport om planindikatorer (2008).  

 

2.2.2 Vilka problem och möjligheter finns i Skillingaryd om man genom 
samhällsplanering vill öka ortens attraktivitet? 
För att besvara denna fråga har dokumentanalys gjorts av dokument tillhandahållna av 
Vaggeryds kommun rörande gällande planer för området samt tänkta framtida planer. 
Detta har sedan sammanvägts med litteraturstudierna som besvarar den första 
frågeställningen och utgjort underlag för en GIS-analys över nuläget i Skillingaryd. 

 

2.2.3 Hur kan stationsnärhetsprincipen tillämpas för att bidra till en 
positiv samhällsutveckling i Skillingaryd i samband med elektrifieringen 
av järnvägen? 
Den sista frågeställningen kommer besvaras genom sammanvägning av de tidigare 
frågeställningarna och här tillämpas därmed samtliga metoder. En analys av de 
kvantitativa data som samlats in i GIS-analysen över nuläget fördjupas med stöd av 
gjord dokumentanalys. 

 



Metod och genomförande 

5 

 

 

 

Frågeställning 1  Metod 1 

Vilka faktorer från 
stationsnärhetsprincipen 
är relevanta för mindre 
orter? 

  

 

Litteraturstudie 

Frågeställning 2  Metod 2 

Vilka problem och 
möjligheter finns i 
Skillingaryd om man 
genom samhällsplanering 
vill öka ortens 
attraktivitet? 

  

 

Dokumentanalys 

Frågeställning 3  Metod 3 

Hur kan 
stationsnärhetsprincipen 
tillämpas för att bidra till 
en positiv 
samhällsutveckling i 
Skillingaryd i samband 
med elektrifieringen av 
järnvägen? 

  

 

GIS-analys 

 

Figur 1. Koppling mellan frågeställning och metod (Åberg, 2017) 
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2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Litteraturstudie 
Genom att genomföra en litteraturstudie sammanfattar och analyserar man den kunskap 
som finns inom området. Vanligaste källorna vid litteraturstudier är böcker, 
vetenskapliga artiklar och rapporter. Den kunskap som fås genom litteraturen berör 
kunskap från teorier och tidigare undersökningar (Patel & Davidson, 2011). 

 

2.3.2 Dokumentanalys 
Dokument är ett brett begrepp som kan innefatta flera typer av dokument, exempelvis 
statistik, officiella och privata handlingar, skönlitteratur, tidningar, broschyrer, 
information från internet, bilder, kartor, etc. Enligt Patel och Davidson (2011) kan 
dokumentanalys användas för att besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden 
och skeenden. Det är även viktig att vara källkritisk vid dokumentanalys och fråga sig 
var och varför dokumentet har uppkommit. 

 

2.3.3 GIS-analys 
Syftet med geografisk analys är att ta fram ny information om rumsliga samband och 
processer. Analysen omfattar oftast både visualiseringar och sökningar som 
kompletteras med beräkningar av data. Till exempel kan analysen bestå av en 
kombination av geografiska data för att hitta bästa lokaliseringen för nya bostäder eller 
för att hitta närmaste vägen mellan två punkter (Harrie, 2013). GIS-analys kan 
genomföras på flera olika sätt och den metod som används i denna rapport är 
överlagring av vektordata. Överlagring innebär att två eller flera georefererade 
dataskikt läggs ihop geometriskt. På så sätt kan man se hur geometriska objekt förhåller 
sig till varandra i rummet. Vid överlagring bildas nya dataskikt med nytt innehåll av 
geometri och/eller attribut som kan utgöra underlag för analyser eller användas till nya 
överlagringar (Harrie, 2013). 

 

2.4 Arbetsgång 
Arbetets ämnesområde togs fram i dialog med Vaggeryds kommun, som var 
intresserade av ett arbete som berörde kollektivtrafiken. Sökningar på Google och i 
högskolans databaser ledde fram till valet av att rikta in arbetet på 
stationsnärhetsprincipen. Iden presenterades för Vaggeryds kommun som ansåg att 
Skillingaryd var ett lämpligt analysområde. En litteraturstudie genomfördes för att 
underbygga problemet och mål samt frågeställningar formulerades utifrån detta. Efter 
detta genomfördes en djupare litteraturstudie och dokumentanalys för att besvara 
frågeställningarna och ge underlag för GIS-analysen. Litteraturen hittades på 
Högskolebibliotekets databaser Science Direct och Scopus genom sökorden ”nearby 
station location”, ”urban planning”, ”TOD”, ”station development”, ”public transport”, 
”urban development”, m.m. En del litteratur och dokument hittades även genom 
Google-sökningar på ”stationsnärhetsprincipen”, ”Peter Hartoft-Nielsen”, 
”stationsnära läge”, ”stationsutveckling”, och dylikt. När litteraturstudien genomförts 
och relevanta faktorer för GIS-analysen genomförande hittats genomfördes en 
dokumentanalys av tidigare studier som gjorts. Dessa studiers tillvägagångssätt 
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tillsammans med faktorer som återfunnits i litteraturstudien, låg till grund för GIS-
analysen. Nu samlades data in för att genomföra GIS-analysen. Denna data består dels 
av georefererad data som tillhandahållits av kommunen som färdiga filer i GIS-
programvaran, men även datainsamling från Vaggeryds kommuns web-GIS, 
Geosecma, samt statistik, översiktsplan och andra kommunala dokument rörande 
centrumutveckling, bostadsbyggande och kollektivtrafik. Urval i datan gjordes utifrån 
faktorerna som sedan gjordes till egna lager där datan visualiserades. Genom att sedan 
använda överlagring, och lägga dessa lager på varandra, genomfördes en analys.   

 

2.5 Trovärdighet  
Metodvalets reliabilitet bör vara hög om rätt mätdata, i form av statistik, förs in i 
analysen. Reliabiliteten av metoden kan dock minska om det visar sig att validiteten i 
metoden är låg, av anledning nämnd ovan.  

Att bara en ort analyseras i arbetet kan sänka dess reliabilitet då endast ett resultat fås 
och metodens validitet kan minska på grund av detta. För att öka validiteten i arbetet 
bygger arbetet på teorier och rapporter med samma mål, att planera utifrån det 
stationsnära läget, på så vis får resultatet mer tyngd när det kan härledas till mer än en 
källa, och även reliabiliteten ökar. Detta sker genom triangulering av det som fåtts fram 
från litteraturstudier och dokumentanalyser 

Då analysen görs med hjälp av GIS-programvara som kräver en del manuell inmatning 
av data krävs hög noggrannhet för att reliabiliteten av resultatet ska vara hög. 
Validiteten bör vara hög om korrekta data förs in i analysen på ett korrekt sätt. Om 
analysen inte ger förväntat resultat för att besvara frågeställningarna sänks 
frågeställningarnas reliabilitet. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel avser att ge en vetenskaplig förankring till de frågeställningar som ställs i 
rapporten. 

 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

Frågeställning 1  Metod 1 

Vilka faktorer från 
stationsnärhetsprincipen 
är relevanta för mindre 
orter? 

  

 

Stationsnärhetsprincipen 

Frågeställning 2  Metod 2 

Vilka problem och 
möjligheter finns i 
Skillingaryd om man 
genom samhällsplanering 
vill öka ortens 
attraktivitet? 

  

 

Planindikatorer 

Frågeställning 3  Metod 3 

Hur kan 
stationsnärhetsprincipen 
tillämpas för att bidra till 
en positiv 
samhällsutveckling i 
Skillingaryd i samband 
med elektrifieringen av 
järnvägen? 

  

 
Transit-oriented 

development 
(TOD) 

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställning och teori (Åberg, 2017) 
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3.2 Stationsnärhetsprincipen 
Stationsnärhetsprincipen är en teori för planering utefter stationsnära läge som 
framtagits i Danmark av Peter Hartoft-Nielsen (2002) och som används för att utveckla 
Köpenhamns kollektivtrafiknät. I rapporten Stationsnära läge beskrivs 
stationsnärhetsprincipen på följande sätt: ”Att lokalisera bebyggelsen kring stationen så 
att förutsättningarna att åka tåg blir de bästa möjliga kallas stationsnärhetsprincipen.” 
(Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Skånetrafiken och Trafikverket, 2010, s.10).  

I Köpenhamn har man arbetat utifrån principen under en lång tid och tanken är att skapa 
en god stadsmiljö genom att kombinera trafikplanering och markanvändning. Grunden 
till stationsnärhetsprincipen lades redan 1947 i och med Fingerplanen, som innebar 
stadsutveckling i radiella stråk utifrån stationerna som sträckte sig som fingrar ut från 
Köpenhamn. Genom denna planering har en flerkärnig struktur skapats och jämfört med 
de flesta andra större städer återfinns här betydligt mindre biltrafik i centrum. 
Stationsnärhetsprincipen har även tillämpats på många andra håll i Europa och använts 
med framgång i både stora städer och mindre orter.  

Målet med stationsnärhetsprincipen är: 

• Att säkra mobilitet och tillgänglighet till centrala samhällsfunktioner för alla 
• Att främja frivillig överflyttning från bil till kollektiv transport 
• Att avlasta vägnätet, undvika trängsel och säkra framkomligheten 
• Att begränsa transportens miljöbelastning 
• Att understödja ekonomin i kollektivtrafiken 
• Att gottgöra gröna kilar till bebyggelsen 
• Att begränsa markanvändning till urbana ändamål 

Stationsnärhetsprincipen innebär att lokalisera bebyggelse kring stationerna för att 
skapa goda förutsättningar och underlag för tågtrafiken. Huvudargumentet är att 
framtida stadsutveckling skall knytas till befintlig infrastruktur för att få största möjliga 
effekt av redan investerade pengar. Principen använder sig av två gångavstånds zoner 
som är 600 meter respektive 1000 meter, som är baserade på undersökningar av hur 
långt människor är villiga att gå för att nå olika funktioner. Närmast stationen återfinns 
service, handel och andra viktiga besöksintensiva samhällsfunktioner. Placeringen nära 
stationerna skapar möjlighet att utföra andra ärenden i samband med tågresan. Inom 
600 meters radie placeras personal- och besöksintensiva arbetsplatser. Arbetsplatsens 
placering i ett stationsnära läge har störst betydelse i valet av färdmedel enligt Hartoft 
Nielsen (2002). Bostadsbebyggelse som placeras inom 600 meter bör vara högre 
densitet för att skapa ett starkt reseunderlag och för att skapa liv och rörelse i området. 
Bostäder nära stationen skapar även trygghet i området samtidigt som en 
funktionsblandning bidrar till en större spridning av resor under dygnet och därmed ett 
effektivare utnyttjande av kollektivtrafiken. Övrig bostadsbebyggelse bör placeras 
inom gång- eller cykelavstånd, 1-2km. Dessa lokaliseringsprinciper gör att stationen 
och bebyggelsen kan dra nytta av varandra. Principen innebär även att man begränsar 
företags möjlighet att lokalisera i icke stationsnära lägen. 

Genom stationsnära lokalisering av bebyggelse erbjuds de resande ett friare val av 
transportmedel och kan välja det färdsätt som är bäst. De utan bil erbjuds god mobilitet 
och de med bil erbjuds ett alternativt färdsätt. I den omfattning kollektivt reande anses 
mer attraktivt än att färdas med bil kommer fler att ställa bilen och åka kollektivt istället. 
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Undersökningar visar att för varje arbetsplats som placeras i stationsnära läge vid en 
vältrafikerad station, som även har god tillgänglighet med bil, så sparas i genomsnitt 
10km daglig bilkörning jämfört med arbetsplatser som inte är placerade i stationsnära 
läge. Mellan var tredje och var femte anställd, som annars skulle tagit bilen, väljer att 
åka kollektivt om arbetsplatsen ligger i stationsnära läge. Bilen väljs bort när kollektivt 
resande anses mer optimalt, vilket ger en ”winwin-situation” då detta även ökar 
framkomligheten för de som väljer att åka bil samt för busstrafiken. Dessutom 
förbättras kollektivtrafikens ekonomi vid ökat resande vilket möjliggör ett bättre utbud 
av restider vilket bidrar till ökad överflyttning från bil till kollektivresande.  

Enligt Hartoft-Nielsen (2002) är just mobilitet, tillgänglighet och framkomlighet är 
avgörande för ett modernt samhälles konkurrenskraft och för den enskilde 
medborgarens dagliga livskvalitet. Överflyttningen från bil till mer miljövänliga 
transportmedel har samtidigt stor betydelse för stadsmiljön och trafikens totala 
miljöbelastning. Stationsnärhetsprincipen är en selektiv lokaliseringsteori som ska 
säkra att viktiga resmål, särskilt kontor- och serviceföretag, lokaliseras vid de bäst 
betjänta stationerna i huvudstadsområdet. 

Vid kö och trängsel i vägnätet och ökade bensinpriser möjliggör stationsnära planering 
användning av kollektivtrafik med acceptabla restider. Om hårdare internationella 
klimatdirektiv sätts upp möjliggör stationsnära planering att införa hårdare 
parkeringspolitik och trängselavgifter utan att folkets mobilitet försämras eftersom 
stationsnärhetsprincipen redan är applicerad. Genom att införa parkeringsrestriktioner 
eller trängselavgifter kan man även förstärka effekten av stationsnärhetsprincipen 
(Hartoft-Nielsen, 2002). 

Vid lokalisering av bostäder i stationsnära läge är effekterna på val av transportmedel 
mindre och inte lika tydlig som vid lokalisering av arbetsplatser i stationsnära läge. 
Invånare bosatta i nya områden som inte ligger i stationsnära läge, kör bil i genomsnitt 
5 km längre dagligen än invånare bosatta i nya områden, placerade i stationsnära läge 
med samma avstånd från centrum (Hartoft-Nielsen, 2002). En blandning av bostäder 
och arbetsplatser i stationens närhet ger en högre utnyttjandegrad av infrastrukturen 
både vad avser reseströmmens riktning och fördelning över dygnet. Lokalisering av 
bostäder i stationsnära läge har inte samma effekter på trafiken som lokalisering av 
arbetsplatser i stationsnära läge, och tycks inte påverkas lika mycket av avståndet till 
stationen och dess servicegrad. Det är dock inte otänkbart att gynnsamma effekter på 
trafiken kan uppnås genom att placera bostäder nära stationen vid mindre stationer. Den 
största effekten uppnås av att bostäder flyttas närmare centrum eller nära en köpstad. 
Det finns ett klart samband mellan invånares samlade dagliga transport och 
bilanvändande, och bostadens avstånd till centrum. Undersökningar visar att effekterna 
av stationsnära lokalisering av arbetsplatser beror på gångavståndet till stationen och 
hur väl betjänt stationen är. Effekten avtar generellt drastiskt när arbetsplatsen ligger 
mer än 500-600m från stationen. Avståndet kan dock vara längre om gångstråket bidrar 
till en positiv upplevelse. Stationer som ligger i periferin och med begränsat utbud av 
kollektivtrafik är effekterna av stationsnära lokaliserade arbetsplatser begränsade.  

Om samma effekt kan uppnås med väl betjänta bussterminaler är inte påvisat. Generellt 
är avståndet mellan bostad och arbetsplats är ca 20km vilket gör att resa med buss oftast 
innebär byten vilket gör det svårare att konkurrera med bilens dörr till dörr transport.  
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De flesta stationsnära områdena i gränskommuner har samtidigt god tillgänglighet med 
bil och kan erbjuda ett antal samhällsfunktioner, vilket kan underlätta för företag. 
Optimal tillgänglighet med både kollektivtrafik och bil samt ett utbud av 
samhällsfunktioner, kännetecknar dessa områden. 

Sammanfattning av påverkande faktorer: 

• Gångavstånd 600m respektive 1000m. 
• Besöksintensiva målpunkter nära stationen. 
• Arbetsintensiva arbetsplatser nära stationen. 
• Hög densitet av bostäder nära stationen. 
• God funktionsblandning nära stationen. 
• God tillgänglighet till stationen. 
• Station med hög servicegrad. 
• Effektiv markanvändning till urbana ändamål. 

 

3.3 Planindikatorer 
Schylberg (2008) har tagit fram ett antal mätbara faktorer för att uppnå ett starkt 
resandeunderlag och där stationen och dess närmaste omgivning är en målpunkt som är 
tillgänglig och integrerad i det urbana sammanhanget. Teorin bygger på att en effektiv 
markanvändning i stationsnära områden är viktigt för att göra kollektivtrafiken 
attraktivare. Markanvändningen ska utnyttjas så att stationen integreras i den 
omgivandande miljön och är nod för transporter och målpunkt för gångtrafikanter. I 
rapporten belyses att en konflikt kan uppstå mellan järnvägen som en tillgänglig nod 
för transporter och stationen som en attraktiv plats med hög densitet för kollektivt 
resande. Hon tar även upp upplevelsen av avstånd beroende på miljöns utformning både 
gällande byggnaders funktioner och storlek men även beroende på topografi.  

Planindikatorerna har tre tillgänglighetsaspekter som är tillgänglighet till stationen som 
målpunkt för resande, generell tillgänglighet och rörelsefrihet för fotgängare i det 
stationsnära området och stationens läge i förhållande till större rörelsestråk. Målet är 
att koncentreras så många målpunkter som möjligt inom gångavstånd till stationen för 
att skapa ett stort resandeunderlag. Man tittar även på faktiskt och upplevt gångavstånd 
till stationen. Nedan presenteras de planindikatorer som tagits fram i hennes arbete. 

Resandeunderlag och urban densitet 
Indikatorer: 

• Antal boende inom 1000 meter till stationen 
• Antal arbetsplatser inom 600 meter till stationen 

 
Genom att lokalisera en hög koncentration av bostäder, arbetsplatser och 
besöksintensiva målpunkter i stationsnära läge skapas automatiskt ett bra reseunderlag 
för kollektivtrafiken. Det i sin tur skapar goda förutsättningar för ett utökat serviceutbud 
med restauranger och affärer som bidrar till mer rörelse i området vilket även skapar en 
tryggare och attraktivare miljö. En god funktionsblandning av bostäder och 
arbetsplatser i det stationsnära läget bidrar även till en större spridning av resor under 
dygnet och därmed högre nyttjandegrad av kollektivtrafiken. Om man driver 
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förtätningen för långt kan det få en negativ effekt med brist på offentliga rum och gröna 
stråk. 

Tillgänglighet till målpunkter 
Indikatorer: 

• Antal målpunkter inom olika avståndsintervall från stationen (viktiga 
tröskelvärden vid 600 respektive 1000 meter) 

• Medelavstånd till viktiga målpunkter 
 

Målpunkter avser främst arbetsintensiva arbetsplatser och andra besöksintensiva 
målpunkter. Här refererar Schylberg till tidigare nämnda stationsnärhetsprincipen där 
just besöks- och arbetsplatsintensiva arbetsplatser och målpunkter bör lokaliseras inom 
600m från stationen. 

Koppling till stadskärnan/centrum 
Indikatorer: 

• Faktiskt avstånd från stationen till stadskärnan/centrum 
• Upplevt avstånd från stationen till stadskärnan/centrum 

Denna indikator belyser avståndet från stationen till centrum, där den högsta 
koncentrationen av målpunkter, arbetsplatser och bostäder vanligtvis återfinns. 
Schylberg (2008) menar här att en god koppling mellan stationen och centrum ger goda 
förutsättningar för att stationen ska fungera som en port för staden. En central placering 
av stationen gynnar både stationen och handeln. Det upplevda avståndet påverkas av 
hur orienterbara stråken är, förekomst av landmärken och skyltar, fysiska och visuella 
barriärer samt om det finns upplevelsekvalitéer. 

Funktionsstruktur i närområdet 
Indikatorer: 

• Fördelningen mellan arbetsplatser, bostäder och service i det stationsnära 
området 

• Förekomst av eller förutsättningar för att skapa händelserika, direkta och 
lättorienterade stråk 

Funktionsblandning bidrar inte bara till en intressantare stadsmiljö utan det möjliggör 
även ett effektivare utnyttjande av kollektivtrafiken samtidigt som det skapar goda 
förutsättningar för handel och service. Här lyfts att det inte bara handlar om 
byggnadernas möte utan människornas möjlighet att mötas och att planera utefter 
lättorienterade stråk som är händelserika och aktivitetsfyllda.  

Tillgänglighet i gång- och cykelvägnätet 
Indikatorer: 

• Gång- och cykelvägnätets relativa effektivitet (jämfört med fågelavstånd) 
• Det formella gång- och cykelvägnätets relativa effektivitet (jämfört med det 

informella gång- och cykelvägnätet) 

Här belyses skillnaden mellan synligt fågelavstånd och verkligt gångavstånd, vilket i 
själva verket mäter den relativa effektiviteten i gångvägnätet, och indikerar på hur pass 
fotgängarvänligt området är.  
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Stationens integrerade läge i staden 
Indikatorer: 

• Stationens integration i förhållande till viktiga stråk för fotgängare och cyklister 

Indikatorn beskriver i vilken utsträckning som stationen är välintegrerad i gång- och 
cykelvägnätet. Om stationen är väl integrerad ökar det benägenhet att gå och cykla till 
stationen. Det skapar även ett naturligt flöde av människor som passerar stationen på 
väg till andra målpunkter, vilket gynnar både kollektivtrafiken och andra närliggande 
målpunkter. 

 

3.4 Transit-oriented development (TOD) 
TOD är en samhällsplaneringsteori för att skapa livfulla och hållbara städer och 
områden genom att bebygga med hög densitet, fotgängarvänligt, och flerfunktionellt 
kring än välbetjänt station. Tanken med teorin är även att vara en lösning på de 
klimatförändringar som sker, då införandet av TOD minskar energiförbrukningen och 
utsläppen som följd av att fler väjer att gå, cykla eller åka kollektivt framför att åka bil 
(Transit Oriented Development Institute, 2017). I artikeln Measuring TOD around 
transit nodes - Towards TOD policy (Singh, Lukman, Flacke, Zuidgeest & Van 
Maarseveen, 2017) har de tagit fram indikatorer utefter åtta regler för att mäta 
möjligheten för att implementera TOD. De reglerna med indikatorer de framhåller är: 

 

Densitet av befolkning och handel och service.  
• Antal invånare per m2. 
• Antal servicefunktioner/handel per m2. 
 

Blandad bebyggelse. 
• Fördelning av olika funktioner. 

 

Utformning av miljöer anpassade för cyklister och fotgängare.  
• Blandad bebyggelse. 
• Längd av gång- och cykelvägar. 
• Antal korsningar. 

 

Ekonomisk utveckling i ett område.  
• Antal företags etableringar. 
• Kommunens skatteintäkter. 
• Antal anställda.  

 

Reseunderlag.  
• Tågens kapacitet. 
• Antal resande under hög- och lågtrafiks timmar. 
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Användarvänligt kollektivtrafiksystem.  
• Säkerhet och bekvämlighet vid stationer.  
• Tydlig information vid stationerna. 

 
 

God tillgänglighet och turtäthet vid stationer.  
• Antal avgångar i timmen. 
• Antal resrutter. 
• Möjlighet till byte mellan färdmedel. 
• Antal arbetsplatser inom gångavstånd till stationen.  

 

Parkeringsmöjlighet för cyklar och bilar.  
• Antal parkeringar för cyklar och bilar. 

 

I den vetenskapliga artikeln Investigating the link between transit oriented development 
and sustainable travel behavior in Brisbane: A case-control study (Shatu & 
Kamruzzaman, 2014) har man gjort en fallstudie där man jämfört två orter där den ena 
har infört TOD (transit oriented development) och den andra inte. I artikeln påvisas 
vilka effekter implementeringen gett. TOD är en teori för att öka attraktiviteten för 
kollektivt resande men även för att skapa attraktiva stadsmiljöer. Teorin bygger på att 
man skapar en bebyggelse av hög densitet med blandade funktioner som är 
fotgängarvänlig och har attraktiva kollektiva förbindelser. I artikeln belyser man att 
efter ett införande av TOD kan man se att bilanvändandet minskar och att det kollektiva 
resandet ökar men även att gång- och cykeltrafiken ökar. 

 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Samtliga tre teorier har koppling till varandra genom att liknande faktorer återfinns i 
samtliga. I teorierna ser man en röd tråd av återkommande faktorer som är viktig vid 
stationsnära planering. Under samtliga rubriker nämner man faktorer som stationens 
integrering i vägnätet och dess förhållande till andra målpunkter som viktiga. Alla 
teorier nämner vikten av densitet av bostäder och målpunkter kring stationen och även 
vikten av placering av arbetsplatser i ett stationsnära läge. Målet med samtliga teorier 
är att gynna ett mer hållbart resande och öka möjligheten att ta sig till fots och med 
cykel. 
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4 Empiri 
Kapitlet behandlar den empiri som har samlats in under arbetet. Här presenteras 
dokumentanalysen av de rapporter som tagits fram i Dalarna (White Arkitekter et al., 
2011) respektive Skåne (Länsstyrelsen i Skåne et al., 2010) som grundas på 
stationsnärhetsprincipen och planindikatorer. Dessa tillsammans med faktorer från 
stationsnärhetsprincipen ligger i grund för den GIS-analys som visar nuläget i 
Skillingaryd som presenteras i 4.3.  

 

4.1 Stationsnära läge – Skåne län 
Rapporten Stationsnära läge är ett planeringsunderlag framtaget i ett samarbetsprojekt 
mellan Länsstyrelsen i Skåne, Skånetrafiken, Region Skåne och Trafikverket. 
Rapporten baseras på tidigare presenterade teorier, stationsnärhetsprincipen och 
planindikatorer för markanvändning. I projektet har de valt att definiera stationsnära 
läge som ett område inom 600-1000 meter från station, vilket även görs i ovanstående 
teorier. Faktorer har sedan valts utifrån att de kunde ha betydelse för valet att resa 
kollektivt eller för att de utgjorde planeringsförutsättningar för en eventuell utbyggnad 
(Länsstyrelsen i Skåne et al., 2010). Nedan presenteras de faktorer de använt sig av i 
deras analys. 

Obebyggd mark 
I en översiktlig granskning visade det sig att av radien på 1 km från de skånska 
järnvägsstationerna bestod ca 80 % av obebyggd mark. De har valt denna faktor för att 
identifiera vad denna mark består av och anser att mark som klassas som 
markparkering, gräsyta eller övrig är av störst intresse. Vid identifiering av mark har de 
använt sig av följande kategorier: gräsyta, odlad mark, trädbestånd, sport/fritid, 
kyrkogård, koloniområde, park, naturreservat, torg, markparkering, övrig. 
 
Offentliga rum 
Strukturen av de offentliga rummen visar möjligheten att röra sig till fots men även hur 
platser upplevs och förhåller säg till varandra. Offentliga rum utgörs av platser som är 
tillgängliga för allmänheten men även lokaler såsom bibliotek och gallerior. 
 
Tillgänglighet 
Hur väl stationen är integrerad i vägnätet påverkar hur lätt det är att ta sig till och från 
stationen och utnyttja kollektivtrafiken. De har här tittat på tillgänglighetsaspekterna 
väg, övrig väg/gång- cykelväg, regionbuss/-hållplats och stadsbuss/-hållplats. 
 
Avstånd 
Avståndet fågelvägen och det faktiska gångavståndet kan skilja mycket och är viktigt 
att belysa. Trafikseparering kan skapa långa omvägar och det är då möjligt att planera 
gena vägar. De har här använt sträckorna 600m respektive 1000m.  
 
Målpunkter 
Genom att identifiera målpunkternas läge i förhållande till stationen kan man se hur 
pass integrerad stationen är i ortens kommersiella handel och intuitioner. Man har här 
valt följande målpunkter: klädaffärskedjor, systembolag, apotek, mataffär, cafékedja, 
skola, kommunhus/FK/AMS/skattekontor/polis, idrottsanläggningar, 
bio/bibliotek/teater, post, brevlåda, centrumhandel, stormarknad och externhandel. 
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Typologi 
För att åskådliggöra vilken typ av bebyggelse olika delar av orten består av har man 
delat in bebyggelsen i fyra olika kategorier: sluten, hög, låg och industri. Där den slutna 
bebyggelsen generellt är bebyggelse i traditionell kvartersstruktur, hög bebyggelse 
utgör framförallt fristående hus över tre våningar, låg bebyggelse utgör framförallt 
villaområden och där industribebyggelsens utseende kan variera stort men består av 
industriverksamhet.  
 
Byggnader 
Deras första grova kartläggning visade att 20 % av marken är bebyggd yta. Man kan 
genom att endast belysa fotavtrycken av dessa byggnader få en tydlig bild av 
bebyggelsestrukturen. 
 
Fastigheter 
Storleken på fastigheterna ger en bild av hur ortsstrukturen ser ut men även hur komplex 
en förändringsprocess kan komma att bli. För utvecklingen av ett område är det även 
viktigt att titta på hur ägandeförhållandena ser ut.  
 
Hinder och hänsyn 
Vid planering finns det restriktioner som begränsar exploatering som kan vara svåra att 
identifiera med blotta ögat. Faktorer som man anser kan vara hinder eller som man bör 
ta hänsyn är: riskavstånd miljöfarlig verksamhet, riskavstånd järnväg, riksintresse 
kulturmiljö, riksintresse naturvård och natura-2000 samt kulturminnesmärkta 
byggnader. 
 
 

4.2 Dalabanan - idéer för utveckling av stationsorter 
Denna rapport utgör, likt föregående presenterade från Skåne, ett planeringsunderlag 
för att utveckla dalabanan (White Arkitekter et al., 2011). Även denna rapport är 
uppbyggd utifrån stationsnärhetsprincipen (Hartoft-Nielsen, 2002) och planindikatorer 
för markanvändning (Schylberg, 2008) som underlag. De faktorer de fått fram och tittat 
på är följande: 

Bebyggelse 
De har här tagit fram kartor som visar hur stor del av området inom 1 km från respektive 
ort som upptas av bebyggelse genom att endast visa fotavtrycket av byggnaderna. Med 
hjälp av Länsstyrelsen i Dalarna har de också räknat ut hur stor andel av marken som 
är bebyggd, det vill säga upptas av bebyggelse och fått fram ett genomsnitt för samtliga 
orter på 8 %. 
 
Obebyggd mark 
De har också kartlagt vad den obebyggda marken, 82 % av ytan, består av. Att marken 
inte är bebyggd gör den inte per automatik byggbar. Utifrån var de tror är relevant för 
att göra en bedömning av markanvändningen har de delat in marken i följande 
kategorier där privata trädgårdar och bostadsgårdar är undantagna: 
kyrkogårdar/skolgårdar, torg (utan parkering), odlad mark (åker), övrigt (framförallt 
grusytor och hårdgjorda ytor), grönyta (ej park), trädbestånd (grönyta, ej park men med 
träd, ibland skog), sport/rekreation, park (gröna ytor som benämns som park) och 
parkering (markparkering). 
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Avstånd 
För viljan att välja tåget framför bilen är stationens integration i ortens gatustruktur 
viktig. Man tittar här på gena gång- och cykelvägar men framförallt möjligheten att 
korsa järnvägen och andra trafikleder. Även det faktiska gångavståndet på 600m 
respektive 1000m undersöks i jämförelse med fågelavståndet för att påvisa åtgärder i 
gång- och cykelvägnätet. 
 
Hinder och hänsyn 
Vid utbyggnad i stationsnära lägen finns det flera olika faktorer att ta hänsyn till, samt 
olika intressen som gör anspråk på marken. Dessa faktorer kan vara skyddsavstånd till 
verksamheter och järnvägen, bevarandevärden och kvalitéer av olika slag samt 
markägoförhållanden. Faktorerna de har valt att belysa är följande: riksintressen, 
översvämningsområden, riskavstånd till järnvägen, verksamheter med miljötillstånd 
och bebyggelse med olika typer av skydd, och värdefull jordbruksmark. 
 
Buller 
Vid byggnation i stationsnära lägen finns en risk att byggnaderna exponeras av höga 
bullernivåer. Kontor klarar generellt kraven på buller lättare än bostäder och att då 
bygga i närheten av järnvägen kan skapa en skärmande effekt för annan bebyggelse, 
vid rätt utformning av bebyggelsen.  
 
Säkerhet 
Vid planering av stationsnära bebyggelse behöver man ta hänsyn till risk med 
transporter av farligt gods på järnvägen. Trafikverkets strategi för farligt gods utgår från 
att det ska vara möjligt att transportera farligt gods på i princip alla banor. Farligt gods 
är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att 
de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods. 
 
Typologi och täthet 
Genom att besöka samtliga stationsorter utmed Dalabanan, för att se nuläget och vilka 
kompletteringar som kan göras, har man tagit fram olika grader av exploateringsnivå 
för de olika orterna. Dessa har delats in i olika bebyggelsetyper som översatts till 
exploateringstal, för att underlätta beräkning av effekter på nya arbetstillfällen och 
invånare. De olika bebyggelsetyperna är stad, småstad, trädgårdsstad och villastad. 
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4.3 GIS-analys 
GIS-analysen är gjord utifrån de faktorer som erhållits av litteraturstudierna och den 
dokumentanalys som gjorts av planeringsunderlag från Skåne (Länsstyrelsen i Skåne et 
al., 2010) och dalabanan (White Arkitekter et al., 2011) och som har ansetts vara 
relevanta för detta område och denna analys. I tabellen nedan visas de valda faktorerna 
för GIS-analysen och i vilka teorier och rapporter de återfinns i. 

Valda faktorer Stationsnärhets
- principen 

Planindikatorer TOD Stationsnära 
läge - Skåne 

Dalabanan - 
idéer för 
utveckling av 
stationsorter 

Obebyggd mark x   x x 

Offentliga rum  x  x  

Stationens 
tillgänglighet 

x x x x x 

Gångavstånd x x x x x 

Målpunkter x x x x x 

Bebyggelse x x x x x 

Fastigheter och 
ägandeförhållande 

   x  

Hinder och 
hänsyn 

   x x 

Tabell 1. Valda faktorer (Åberg, 2017) 

Flera av de valda faktorerna återfinns i samtliga teorier och rapporter medans några inte 
är lika förekommande men som ändå anses vara relevanta för analysen. Nedan följer 
motivering av valet av faktorer. 

Obebyggd mark 
I stationsnärhetsprincipen (Hartoft-Nielsen, 2002) skriver man om effektiv 
markanvändning för urbana ändamål. För att kunna utnyttja marken effektivt måste man 
först identifiera vad den obebyggda marken består av, vilket omnämns både i rapporten 
Stationsnära läge (Länsstyrelsen i Skåne et al., 2010) och Dalabanan – idéer för 
utveckling av stationsorter (White Arkitekter et al., 2011).  

Offentliga rum 
I Schylbergs rapport om planindikatorer (2008) fokuserar hon mycket på hur avståndet 
mellan platser upplevs och att detta beror på hur orienterbara stråk är samt hur 
fotgängarvänliga miljöer är. Detta kan kopplas till faktorn offentliga rum som 
presenteras i rapporten Stationsnära läge (Länsstyrelsen i Skåne et al., 2010), där man 
beskriver faktorn som viktig för att få en uppfattning om hur platser upplevs och 
förhåller sig till varandra, men även hur fotgängarvänlig miljön är. 
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Stationens tillgänglighet 
Stationens tillgänglighet är grundbulten i samtliga rapporter och teorier. För att en 
station ska vara attraktiv måste den vara lättillgänglig både till fots, med cykel, som 
knutpunkt och med bil.  

Gångavstånd 
Gångavståndet är en av de viktigaste faktorerna i samtliga rapporter i teorier och har 
hög relevans i analysen. Människors benägenhet att nyttja kollektivtrafik beror till stor 
del på avståndet till den och hur lätt det är att nå den. 

Målpunkter 
Samtliga teorier och rapporter tar upp besöksintensiva platser, så kallade målpunkter, 
som en viktig faktor vid planering utifrån det stationsnära läget. Målpunkter är butiker, 
arbetsplatser, mötesplatser, skolor, stationen, m.m. Platser som många människor 
besöker. Stationens förhållande till besöksintensiva målpunkter är viktig för att skapa 
synergieffekter sinsemellan. 

Bebyggelse 
Faktorn bebyggelse återfinns även den i samtliga teorier och rapporter. För att skapa ett 
bra reseunderlag till kollektivtrafiken är det viktigt att många har nära till den. Samtliga 
teorier och rapporter förespråkar en hög densitet av bostäder nära stationen för att skapa 
ett bra reseunderlag men även för att skapa liv och rörelse. 

Fastigheter och förhållande 
Faktorn fastigheter och ägandeförhållande omnämns endast i rapporten Stationsnära 
läge (Länsstyrelsen i Skåne et al., 2010), och då tittar de endast på fastigheter men 
nämner att det även hade varit intressant att titta på ägandeförhållande. Denna faktor 
har ansetts relevant då det är intressant att göra skillnad på kommunal och privat mark 
för att se vilka utvecklingsmöjligheter som finns för orten. 

Hinder och hänsyn 
Denna faktor återfinns i rapporterna Stationsnära läge (Länsstyrelsen i Skåne et al., 
2010) och Dalabanan – idéer för utveckling av stationsorter (White Arkitekter et al., 
2011) och är en relevant faktor för att se expansionsmöjligheter av en ort.  

Som nämnts i samtliga tidigare undersökningar har avstånden 600 meter respektive 
1000 meter använts för analysområdet. Dessa avstånd är relevanta även för denna 
analys då de baseras på gång-/cykelavstånd som människor är benägna att förflytta sig 
för att nå stationen och nyttja kollektivtrafiken. 
   
Data för att genomföra analysen har tillhandahållits av Vaggeryds kommun genom 
färdiga lagerfiler i GIS, deras web-GIS Geosecma och översiktsplan (se bilaga 2). Övrig 
data har tillhandahållits genom Google Maps och Hitta.se. De data som har samlats in 
har genom urval resulterat i lagerfiler och en visualisering i form av en kartbild med 
information för varje faktor som undersökts. Dessa lager har sedan analyserats genom 
överlagring där de lagts över varandra för att urskilja utvecklingsmöjligheter. Nedan 
presenteras de utvalda faktorerna under respektive rubrik där dess data visualiseras i en 
kartbild. 
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4.3.1  Obebyggd mark 
För att identifiera möjliga utvecklingsområden behöver den obebyggda marken 
kategoriseras. Bara för att mark är obebyggd behöver det inte betyda att den ska vara 
det i framtiden heller. För att skapa en god levnadsmiljö behövs gröna kilar och platser 
för rekreation. För att genomföra identifieringen har främst ortofoto och översiktsplan 
granskats för att samla in data men även genom att se på ägandeförhållanden i 
Vaggeryds kommuns web-GIS, Geosecma. Den insamlade datan har sedan lagts in 
manuellt i GIS-verktyget genom att skapa ett nytt lager där markområdena ritats ut som 
polygoner. I figur 3 (s.20) kan man se att det finns relativt mycket obebyggd mark 
främst inom radien 600-1000 meter. Denna obebyggda mark består främst av 
trädbestånd, gräsytor och odlad mark, som vid närmare inventering kan vara lämplig 
för byggnation. 

 

Figur 3. Obebyggd mark (Åberg, 2017) 
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4.3.2 Offentliga rum 
Genom att visa de ytor som är tillgängliga för allmänheten får man en uppfattning av 
hur man kan röra sig till fots i området och hur området upplevs. För att samla in data 
till denna analys har befintliga GIS-lager tillhandahållna av Vaggeryds kommun 
använts. Dessa lager har innehållit primärkarta, byggnader och kommunal mark och 
ortofoto. Utifrån dessa lager har urval gjorts för att skapa ett nytt lager. I figur 4 (s.21) 
kan man se att öster om stationen finns stora offentliga ytor, vilket tyder på att det är 
lätt att röra sig till fots i området. Här återfinns ortens centrum med butiker, bibliotek 
och torg. De offentliga ytor som återfinns i den yttre cirkeln, kan man med hjälp av att 
se i föregående figur (figur 3, s.20), består av trädbestånd och gräsytor.  

 

Figur 4. Offentliga rum (Åberg, 2017) 
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4.3.3 Stationens tillgänglighet i vägnätet 
Stationens integration i området och dess tillgänglighet i vägnätet är viktig för att 
fungera som målpunkt. Data för denna analys är befintliga GIS-lager som 
tillhandahållits av Vaggeryds kommun innehållande vägar och gång-/cykelvägar, samt 
data för busslinje som tillhandahållits genom Jönköpings länstrafik och som ritats ut 
manuellt i ett lager som en polyline. Figur 5 (s.22) visar stationens tillgänglighet i 
vägnätet och där kan man se att cykelvägar och gator når stationen. Det framgår även 
att järnvägen utgör en barriär i vägnätet vilket gör att det är längre att ta sig med bil än 
med cykel eller till fots till stationen. Figuren visar även att stationen inte är en målpunkt 
i vägnätet då vägarna inte utgör raka siktlinjer från stationen. 

 

Figur 5. Stationens tillgänglighet i vägnätet (Åberg, 2017) 
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4.3.4 Gångavstånd 
En viktig aspekt för att visa tillgängligheten i området är jämförelsen av avståndet 
fågelvägen kontra verkligt gångavstånd. Data för analysen har hämtats från befintliga 
GIS-lager innehållande vägar och gång-/cykelvägar som tillhandahållits av Vaggeryds 
kommun. Utifrån dessa lager har urval gjorts för analysområdet och ett nytt lager har 
skapats. I det nya lagret har sedan gångavstånden manuellt ritats ut som polyline med 
hjälp av mätverktyg. Ringarna utgör fågelavståndet och strecken det verkliga 
gångavståndet. I figur 6 (s.23) visas gångavståndet i förhållande till fågelavståndet och 
tydliga skillnader visas. I nord-sydlig riktning är gångavståndet nästan detsamma som 
fågelavståndet, vilket beror på att det finns vägar som går mer eller mindre parallellt 
med järnvägen. Att det är så stor skillnad på gång- och fågelavstånd i den yttre cirkeln 
beror dels på att vägnätet inte når hela vägen ut på flera ställen, men även för att det 
saknas raka siktlinjer i vägnätet från stationen på flera ställen. I den yttre cirkeln är 
gångavståndet omkring 200 meter längre än fågelavståndet. I den inre cirkeln är 
tillgängligheten i vägnätet bättre och gångavståndet är upptill 100 meter längre än 
fågelavståndet. 

 

Figur 6. Gångavstånd (Åberg, 2017) 
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4.3.5 Målpunkter 
Identifiering av målpunkter och placeringen av centrum är viktig i förhållande till 
stationens lokalisering då dessa målpunkter är besöksintensiva och därmed ger en 
naturlig tillgänglighet till stationen. Data för målpunkterna har dels fåtts genom ett 
befintligt GIS-lager över samhällsfunktioner som tillhandahållits genom Vaggeryds 
kommun men även genom Google Maps och Hitta.se. Data för centrum har fåtts från 
Vaggeryds kommuns program för centrumutveckling. I figur 7 (s.24) kan man se hur 
målpunkterna förhåller sig till ortens centrum och stationen. Flera målpunkter, centrum 
och stationen ligger nära varandra vilket gör att de kan gynna varandra då det skapar 
möjlighet att uträtta flera ärenden samtidigt. Om man förenar denna vy med den i figur 
5 (s.22) kan man se att många av de övriga målpunkterna ligger utmed den väg som 
löper genom orten, gamla E4:an, samt den gamla industrigatan, Fabriksgatan, som löper 
parallellt med järnvägen. Att många målpunkter återfinns inom ett och samma område, 
öster om stationen, gör att det skapas liv och rörelse i området samt att stationen blir en 
naturlig målpunkt. 

 

Figur 7. Målpunkter (Åberg, 2017) 
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4.3.6 Bebyggelse 
Genom att inventera den befintliga bebyggelsen i form av hur stor byggnadsyta den 
upptar fås en uppfattning av byggnadstätheten i området. Datan är hämtad från ett 
befintligt lager i GIS tillhandahållit av Vaggeryds kommun. Lagret är en del av 
primärkartan och visar byggnadsyta. Utifrån detta lager har sedan urval gjorts för det 
valda analysområdet på 600 meter respektive 1000 meter. Med hjälp av GIS-verktyget 
har byggnadsytan summerats och sedan för hand räknats ut i procent. I figur 8 (s.25) 
kan man se att byggnadsytan är större inom 600 meter än inom 1000 meter, vilket beror 
på att det finns stora ytor med obebyggd mark i den yttre cirkeln (se figur 3, s. 20). 
Byggnadsytan inom 600 meter utgör 12,9 % och byggnadsytan inom 1000 meters 
radien utgör 9,3 %.  

 

Figur 8. Bebyggelse (Åberg, 2017) 
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4.3.7 Fastigheter och ägandeförhållande 
Fastigheternas storlek och utbredning ger en uppfattning av ortens struktur. Genom att 
kombinera fastigheterna med ägandeförhållande fås en uppfattning av fastigheternas 
och ortens utvecklingsmöjligheter. Data till denna analys är från befintliga GIS-lager 
som tillhandahållits av Vaggeryds kommun där urval gjorts för analysområdet på 600 
meter respektive 1000 meter. I figur 9 (s.26) visas fastigheternas storlek samt 
ägandeförhållande. Man kan se att många av de kommunala fastigheterna är stora och 
de flesta privat är mindre. Om man återgår till figuren över obebyggd mark (figur 3, 
s.20) kan man identifiera vad de stora fastigheterna består av, om det är trädbestånd, 
skolgårdar, områden för rekreation, etc. och därigenom se utvecklingsmöjligheter för 
fastigheterna. 

 

Figur 9. Fastigheter och ägandeförhållande (Åberg, 2017) 
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4.3.8 Hinder och hänsyn 
Denna faktor visar på områden och verksamheter som är hinder eller som man behöver 
ta hänsyn till vid exploatering i området. Data för denna analys har samlats in från 
översiktsplanen (se bilaga 2) för det aktuella området och som sedan manuellt har lagts 
in i GIS-verktyget. Ett nytt lager har skapats och primärkartan har varit underlag för att 
kunna rita ut områdena som polygoner. I figuren nedan (figur 10, s.27) visas de hinder 
och hänsynstagande man behöver göra vid exploatering i området. De hinder som 
identifierats i området utgörs till största del av Skillingaryds skjutfält som ligger i den 
östra delen av området, som hindrar orten att expandera österut. Övriga faktorer som 
presenteras i figuren och som behöver tas hänsyn till vid framtida exploatering är främst 
järnvägen, med tanke på bullernivåer, samt de olika typer av kulturmiljöer som 
presenteras. Dessa behöver inte utgöra ett större hinder vid exploatering utan är något 
man behöver ta hänsyn till. 

 

Figur 10. Hinder och hänsyn (Åberg, 2017) 

 

 



Empiri 

28 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
De två planeringsunderlagen från Skåne (Länsstyrelsen i Skåne et al., 2010) respektive 
Dalarna (White Arkitekter et al., 2011) är uppbyggda på liknande sätt och flera faktorer 
återkommer i båda även om de ibland benämns på olika sätt. Dessa har utgjort grunden, 
tillsammans med teorierna som presenteras i kap 3, för insamlingen av data som 
presenteras under 4.3 GIS-analys. Det data som presenteras under 4.3  visualiserar de 
faktorer som sedan analyserats genom överlagring för att mynna ut i ett 
utvecklingsförslag i kap 5.



Analys och resultat 

29 

5 Analys och resultat 

5.1 Förslag på utvecklingsområden 
GIS-analysen som gjorts genom överlappning av visualiseringarna i kap. 4.3 påvisar de 
utvecklingsområden som presenteras i figur 11 (s.29). Här har inte hänsyn tagits till 
ägandeförhållande utan samtliga presenteras, dock skiljs de åt i färg. Nuvarande 
centrum och de flesta målpunkter ligger öster om järnvägen (se figur 7 på s.24) och 
därför har nybyggnation i det området föreslagits som flerfunktionella byggnader, 
innehållande bostäder och verksamhet. Detta val har gjorts för att inte skapa ett 
spretigare centrum än vad som redan finns i dagens läge och eftersom flest målpunkter 
återfinns här. Nybyggnation inom 600 meters radien bör bestå av tätare 
bostadsbebyggelse i form av lägenheter men även radhus i yttre delen av ringen, med 
hänvisning till kap. 3.2 stationsnärhetsprincipen (s.9) där en högre densitet av bostäder 
bör placeras nära stationen för att skapa ett bra reseunderlag till kollektivtrafiken. 
Bostäder utanför 600 meters radien kan till stor del bestå av villabebyggelse men även 
radhus. I analysen har främst nya bebyggelseområden tagits i beaktning då några större 
brister i vägnätet inte identifierats. Däremot bör vägnätet analyseras i samband med att 
ny bebyggelse analyseras för att skapa fortsatt god tillgänglighet, och då framförallt för 

Figur 11. Förslag på utvecklingsområden (Åberg, 2017) 
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fotgängare och cyklister. Det är då viktigt att skapa raka siktlinjer från stationen för att 
gångavståndet ska bli kortare och mer likt fågelavståndet. Den stora industrilokal som 
ligger söder om stationen precis intill järnvägen (se orange fält i figur 11, s.29) kan 
lämpligtvis användas till flera verksamheter som exempelvis lägenhetshotell eller 
någon form av aktivitetscenter. De utvecklingsområden som presenteras i figur 11 
(s.29) skulle kunna genera omkring 500 nya bostäder, beroende på densitet. 

 

5.2 Vilka faktorer från stationsnärhetsprincipen är relevanta 
för mindre orter? 

Nedan visas en övergripande tabell över faktorerna från stationsnärhetsprincipen och 
dess relevans för mindre orter. 

Faktor Hög relevans Lägre relevans 

Besöksintensiva målpunkter nära 
stationen 

x  

Arbetsintensiva arbetsplatser nära 
stationen 

 x 

Hög densitet av bostäder nära 
stationen 

x  

God funktionsblandning nära 
stationen 

x  

God tillgänglighet till stationen x  

Station med hög servicegrad  x 

Effektiv markanvändning till 
urbana ändamål 

x  

Tabell 2. Faktorer från stationsnärhetsprincipen och dess relevans (Åberg, 2017) 

Den centrala framgångsfaktorn för stationsnärhetsprincipen är lokalisering av 
arbetsintensiva arbetsplatser inom 600 meters avstånd från stationen. Då man inte har 
sett att bostäder med samma lokalisering skapat lika hög effekt på kollektivtrafiken, 
dock ser man det inte heller som en omöjlighet vid mindre stationer, vilket Skillingaryds 
station är. I TOD är dock inte fokus lika stort just på arbetsplatser utan här lyfter man 
vikten av densitet kring stationen, som likväl kan utgöras av bostäder. Faktorn för 
stationsnära arbetsplatser har analyserats men däremot inte ansetts som en tongivande 
faktor för framtida planering även om man bör bygga flerfunktionella byggnader med 
verksamhetslokaler.  

Analyseringsområdets storlek som även det är en faktor från stationsnärhetsprincipen 
är relevant då 600 meter respektive 1000 meter antagits som rimliga gångavstånd i 
samtliga teorier och studier som analyserats i kapitel 3 och 4. Sen beror det upplevda 
gångavståndet givetvis på den omkringliggande miljön som nämns i 3.3 
planindikatorer.  
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Faktorer för målpunkter i form av samhällsfunktioner och service är en relevant faktor 
då den påvisar stationens förhållande till viktiga målpunkter och centrum. En närhet 
mellan dessa ger liv och rörelse till stationsområdet samtidigt som det gör att avståndet 
till stationen upplevs kortare. Det skapar även möjligheten att uträta andra ärenden i 
samband med att man tar tåget till och från exempelvis arbete och skapar därmed 
attraktivitet till kollektivtrafiken.  

Stationärhetsprincipens faktorer kring hur bebyggelsens densitet bör anpassas beroende 
av avståndet till stationen är relevant även för mindre orter då det skapar liv och rörelse, 
ger vinning till service och handel samtidigt som det ger ett bra reseunderlag till 
stationen.  

Att faktorn gällande stationens servicegrad anses ha lägre relevans beror på att det 
snarare ses som en effekt av att reseunderlaget förbättras. Givetvis är stationens 
servicegrad viktig och här är det viktigt att kommunen har ett bra samarbete med 
Länstrafiken och att man uppmuntrar befolkningen till kollektivt resande för att skapa 
ett bättre reseunderlag och på sikt kunna öka turerna. 

 

5.3 Vilka problem och möjligheter finns i Skillingaryd om man 
genom samhällsplanering vill öka ortens attraktivitet? 

5.3.1 Problem 
I Skillingaryd har orten utvecklats, som på många andra ställen, utifrån bilismen. 
Genom Skillingaryd sträcker sig den gamla riksettan, E4:an, som nu löper strax öster 
om orten. Detta har gjort att Skillingaryd har exploaterats på längden utmed riksettan 
och i anslutning till E4:ans av-/påfarter. Orten har även stark anknytning till 
tillverkningsindustrin och de flesta av dessa verksamheter är placerade ca 2 km från 
stationen vid på-/avfarten till E4:an. Detta begränsar inpendlande till orten att resa 
kollektivt och gynnar inte heller service och handel på orten, då arbetsplatserna är 
lokaliserade långt ifrån ortens centrum. Att de flesta arbetsplatser är lokaliserade i den 
norra delen gör även att de boende på orten får ett långt avstånd till sin arbetsplats, 
särskilt de som bor i de västra delarna som har ett avstånd uppemot 4 km. Det upplevda 
avståndet är ännu längre, dels på grund av att den västra delen är relativt kuperad och 
att vägen genom industriområdet inte inbjuder till några upplevelsekvalitéer utan är en 
lång siktlinje utan slut, som i dagligt tal kallas ’långa synen’.  

Orten gränsar även till militärens övningsområde, Skillingaryds skjutfält, och dess läger 
ligger i ortens centrala delar. Marken som ägs av Fortifikationsverket ligger bara 300 
meter från stationen och ligger delvis i centrum. Här återfinns Skillingaryds lägret som 
skyddas både av militära intressen, statliga byggnadsminnen och utgör riksintresse för 
kulturmiljövård. Detta hindrar Skillingaryds tätort och centrum att expandera åt öster 
vilket även den intilliggande motorvägen E4:an gör.  

 

5.3.2 Möjligheter 
Skillingaryds lägret bidrar samtidigt med kulturmiljö och historia till orten. På lägret 
återfinns ett militärhistoriskt museum, försvarets restaurang som har lunchservering 
öppen för allmänheten samt ett kombinerat café och butik som drivs privat. Detta skapar 
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goda besöksmöjligheter till orten och många utanför orten har anknytning till 
Skillingaryds läger och skjutfält efter att de har gjort militär tjänstgöring där. Militären 
har inte heller några restriktioner angående byggnation intill lägret i form av 
samrådsområde eller liknande vilket är positivt. Även om lägret hindrar orten från att 
expandera mot öster bidrar det med historia och besöksmöjligheter till orten.  

Flera av de intilliggande orterna och städerna har tillgång till vattenspeglar, vilket av 
många anses som en trevlighetsfaktor i en stadsbild, både som möjlighet till rekreation 
men även som ett vackert inslag, något som saknas i Skillingaryd. Framskridna planer 
finns dock på att ta fram Gropabäcken, som tidigare grävts igen, och även skapa en 
damm vid denna, vilket kommer skapa en vacker vattenspegel och plats för rekreation 
i Skillingaryds centrum. 

I analysen som gjorts kan man i figur 11 (s.27) se att kommunen äger mycket 
exploaterbar mark i de sydvästra delarna som är lämplig för bostäder. Denna mark 
ligger delvis inom 600 meters radien men den största delen ligger mellan 600-1000 
meter. Med en bra planläggning av marken med ett vägnät som skapar god 
tillgänglighet till stationen har den står utvecklingspotential till orten. Denna mark är i 
nuläget inte planlagd och har inte ansetts så attraktiv då man innan analysen inte 
reflekterat över att den ligger så pass nära stationen och centrum p.g.a. vägnätets 
nuvarande uppbyggnad. 

Att stationen ligger i centrum är positivt då det skapar ett naturligt samband mellan 
stationen och service och handel. Kommunkontoret som är en av ortens största 
arbetsplatser ligger även denna precis intill stationen, vilket skapar goda 
pendlingsmöjligheter för de som arbetar där. 

 

5.4 Hur kan stationsnärhetsprincipen tillämpas för att bidra 
till en positiv samhällsutveckling i Skillingaryd i samband med 
elektrifieringen av järnvägen? 

I den fallstudie och analys som gjorts av Skillingaryd har inte bara 
stationsnärhetsprincipen beaktats utan även planindikatorer och de studier som gjorts i 
Dalarna och Skåne. Stationsnärhetsprincipen i sig känns inte tillräcklig då den belyser 
utvecklingen av en hel region och fokuserar på stora knutpunkter. Där är även 
arbetsplatser i det stationsnära läget den drivande faktorn, något som inte är så relevant 
i Skillingaryd då majoriteten av arbetstillfällena återfinns utanför det stationsnära läget. 
I dagsläget är Kommunkontoret och vårdcentralen de största arbetsplatserna i området 
men möjligheten till etablering av fler större arbetsplatser känns inte relevant varken i 
markutnyttjningsaspekt eller av efterfrågan av sådana lokaler. Fokus bör därför ligga 
på att skapa fler stationsnära bostäder som då även blir centrumnära. En förtätning i det 
stationsnära läget ger automatiskt ett bättre reseunderlag för kollektivtrafiken, men 
bidrar även till service och handel på orten. Däremot har Skillingaryd en högre 
dagbefolkning än nattbefolkning och en större andel in- än utpendlande över 
kommungräns, (se bilaga) vilket kan utgöra underlägg för kollektivtrafiksatsningar.  

Tillämpning av stationsnärhetsprincipen bör därför ske tillsammans med 
planindikatorer och utifrån den information som fåtts från tidigare studier i Dalarna och 
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Skåne. En tillämpning bör göras utifrån de faktorer som fåtts fram som relevanta och 
som använts i GIS-analysen. 

För att göra kollektivtrafiken attraktivare behöver fler människor ha nära till den. I 
dagens läge är kollektivtrafikens turtäthet och oregelbundenhet en faktor som begränsar 
dess utnyttjande men med en elektrifiering kommer både restiden förkortas, turtätheten 
ökas och förhoppningsvis kommer det finnas en fast tidtabell. Genom att då har 
tillämpat denna teori och skapat en högre densitet kring stationen har man ett bra 
reseunderlag som kan gynna kollektivtrafiksatsningar från länstrafiken. 

 

5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att se hur man kan utveckla en ort utifrån stationsnärhetsprincipen 
för att skapa en attraktivare ort och kollektivtrafik. Stationsnärhetsprincipen ensam är 
svår att applicera för att skapa en attraktivare ort och kollektivtrafik däremot med hjälp 
av planindikatorer och tidigare studier får man en applicerbar metod för att utnyttja det 
stationsnära läget och skapa en attraktivare ort och kollektivtrafik då dessa aspekter går 
hand i hand.
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6 Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel diskuteras resultat av arbetet, valet av metod och konsekvenserna av 
arbetet. Därefter följer slutsatser och rekommendationer för framtida forskning 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Stationsnärhetsprincipen som teori kändes inte som tillräcklig i sig för att genomföra 
analysen av det stationsnära läget utan planindikatorer för markanvändning (Schylberg, 
2008) var viktig för att nå önskat resultat och besvara frågeställning 3. Denna 
frågeställning lyder ”Hur kan stationsnärhetsprincipen tillämpas…” vilket inte innebär 
att den behöver tillämpas allena utan att ett svar som innefattar att den kan tillämpas 
tillsammans med planindikatorer och tidigare studier ändå besvarar frågan. Detta 
styrker rapportens trovärdighet och validiteten av resultatet är ändå hög. Resultatet har 
hög reliabilitet och användarbarhet eftersom planindikatorer och tidigare studier har 
tagits med i analysen.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna för arbetet har varit relevanta, dock tog GIS-analysen längre tid än beräknat. 
Dels på grund av att dokumentanalysen drog ut på tiden samt att det GIS-underlag som 
tillhandahållits inte var så omfattande, vilket krävde att mycket data behövde läggas in 
manuellt och nya lagerfiler skapas. Bättre kunskaper i GIS-programvaran hade ökat 
metodens validitet då det kan ha funnits verktyg i programvaran som kan ha ökat 
resultatets reliabilitet.  

Om tid funnits för en mer djupgåendeanalys hade även den upplevda miljön och 
utformningen kunnat tas i beaktning genom stadsvandring eller dylikt. En analys av 
ytterligare en eller flera orter hade ökat metodens validitet i och med att arbetet inte 
blivit så nyanserat på en ort. 

 

6.3 Begränsningar 
Även om arbetet är en fallstudie på en specifik ort är metoden som använts applicerbar 
på andra mindre stationsorter och leda fram till likvärdig empiri som kan analyseras 
och leda fram till ett liknande resultat. Sen har varje ort olika utvecklingsmöjligheter 
och relevanta faktorer kan bero på ortens förhållande till närliggande orter. Vid en mer 
djupgående analys hade det givetvis varit intressant att även se på de ekonomiska 
aspekterna och även möjligheten att räkna på eventuella effekter av implementering. 

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Genom att implementera planering utifrån det stationsnära läget kan man skapa en 
attraktivare och mer levande centrumkärna där stationen utgör en målpunkt och där 
kollektivtrafiken och handel och service kan gynna varandra. Genom att utnyttja det 
stationsnära läget förhindrar man även stadsutbredning med glesbebyggelse och ökat 
bilanvändande. 
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Förtätning av området kring stationen med bostäder skapar ett bättre reseunderlag för 
kollektivtrafiken i och med att fler får god tillgänglighet till den. Dock kan vissa urval 
göras utefter ortens förutsättningar. Flerfunktionella byggnader kan exempelvis 
begränsas till centrum för att inte skapa ett spretigt centrum eller riskera att lokaler står 
tomma för att inte behovet finns.   

Resultatet i sig visar på vilka utvecklingsmöjligheter som finns även om 
kollektivtrafikens attraktivitet beror mycket på dess utbud, något som är begränsat i 
dagsläget. Genom att dels öka turtäthet och förkorta restider borde även komforten ses 
över med exempelvis tillgång till Wi-Fi för att ge möjlighet till att arbeta under resan. 
Eftersom majoriteten av arbetsplatserna ligger utanför det stationsnära läget skulle det 
även vara möjligt att se över möjligheten med kollektivtrafik till dessa områden vid en 
ökning av turtätheten av tåg. 

Genom att analyser ett område där stationen är utgångspunkten, ser man på orten med 
andra ögon, och man får en tydlig och översiktlig bild av var utvecklingsmöjligheter 
finns. När man ser något inom ett begränsat område ovanifrån, istället för en hel kartbild 
eller från marken, så ändras uppfattningen av vad som är naturliga gångstråk och vad 
som ligger nära vad. Genom att använda sig av denna metod kan man identifiera 
attraktiv mark och lämpligt användningsområde, samt skapa tillgängliga gångstråk. 

Metoden med GIS-analysen skulle även kunna användas för att utvärdera olika 
stationsplaceringar då den tydligt identifierar nuläget och de utvecklingsmöjligheter 
som finns.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning på området skulle kunna vara: 

• Att se om det går skapa en standardiserad appliceringsmall beroende på ortens 
storlek. 

• Att ta med den ekonomiska aspekten för att kunna räkna på eventuella effekter.
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Bilaga 2: Översiktsplan karta Vaggeryds Kommun  
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Bilaga 1: Statistik dag- & nattbefolkning 
Statistik tillhandahållen av Region Jönköpings län 2017-05-03. 

Siffrorna för statistiken baseras på år 2015. 
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Nationalpark (Store Mosse)

Riksintresse naturvård

Område som fi nns med i grönplan

Öppet odlingslandskap

Riksintresse kulturmiljövård

Byggnadsminnen

Kommunala kulturmiljöer

Höglandsleden/Munkaleden

Fritidsområden 

Skillingaryds skjutfält

Bullerstört område

Samrådsområde skjutfält

LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära läge)

Värdefulla vatten

Vattenskyddsområden

Ny dagvattenhantering

Nya bostäder

Nya verksamhetsområden

Skillingarydslägren

Bondstorps sockencentra

HOK BYARUM

BONDSTORP

VAGGERYD

KLEVSHULT

SKILLINGARYD

Byarums kyrkby

Gärahov

Bondstorp kyrkby

Skillingaryds 
Hembygdspark 

Skillingarydslägren

Kaffegatan

Melonen, Ollonet, 
Plommonet, Skatan, 
Smultronet och Tomaten

Prästkragen

Jupiter och 
Saturnus

Hjorten,
Uttern och 
Vesslan

Stationsgatan och 
järnvägshotellet 

Kolbryggan 
och Magistern

Vaggeryds gårdarna
Vaggeryds 
kvarn
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Götafors mm.

Kv. Staren

Storgatan

Storgatan

Grönplan Vaggeryd

Grönplan 
Skillingaryd

LIS Rasjön

Rasjön

Utredningsområde för 
vattentäkt Bondstorp. 
(Se vattenplanering)

Nya tomter på 
Sörängsområdet

Ny camping/stugby i 
Bondstorp 

Befi ntliga 
byggrätter 
i Klevshult

Lantligt boende i Klevshult

Nytt verksamhets-
område/säkerhetsparkering

Ny väg 
i Byarum

Byarumkorsningen (”se järnväg”)

Lantligt boende 
i Byarum

Befi ntliga 
byggrätter 
i Byarum

Forsvägen

LIS Hokasjön/Hokaån

Morarps- och 
Mörhulta mosse

Lindefors

Morarp

Nya bostäder på 
Lillholmsområdet

Ny väg norr om Hok

Kapellvägen

Magnisa stuga 

Munksjö verksamhetsområde

Tor

Nya bostäder 
södra Vaggeryd 
- Nestors

Oden

Bostäder vid
Linnarbäcken

Dammgatan – 
vid Kvarnen i Vaggeryd 

Torsbo söder om
 Badplatsvägen

Gång- och 
cykelbro över 
Hjortsjön

Östra Torget 

Vaggeryds gård

Västra Strand

Trekanten 8

Lärkan 2 och 3

Utökning av Båramoområdet
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Råbocken, 
Rådjuret 
och Räven

Dag-
vatten 
magasin 
- norra 
Fågla-
bäck

Dagvatten
Fårahagen

Norra 
Sörgårdsområdet

Dagvatten Sörgårdsområdet

Dagvatten 
Gropabäcken

Dagvatten 
Lagaparken

Södra Fåglabäck

Norra Fåglabäck

Hasseln 3

Skruven 8

Nålen
Hyveln

Slätten

Trolleberget
Södra Sörgårds-
området

Backsvalan

Götaström (grönplan)

Tomaten

Östermoskogen

Vattenskyddsområde Vaggeryd

Utredningsområde för vattentäkt

Vattenskyddsområde 
Skillingaryd

Hjortsjön

Lagan

Gärahovs storäng

Gärahov

Byarums hembygdsgård

Höglandsleden

Bäckalyckan

Höglandsleden

Riksintresse
kulturmiljövård 
Båramo
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Järnvägskorsningar

Riksintresse kommunikationer

Järnväg

Triangelspår (Vaggeryd)

Nya vägar

Järnväg norr om Byarum

Nya cykelvägar

Utredningsområde markstabilitet

Sydvästlänken

Naturgasledning

Fjärrvärmeområde

Riksintresse vindbruk

Naturminnen

Natura 2000-område

Naturreservat

Djur- och växtskyddsområde

Stort opåverkat område 

Riksintresse friluftsliv (Store Mosse)
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Cykelväg
Skillingaryd-
Linneryd

Lagan - 
värdefullt
vatten

Triangelspår Vaggeryd

Plankorsning Byarum
Höglandsleden

Klevshult plankorsning (se Järnväg)

E4

Värdefulla
vatten
Lagan

E4

Höglandsleden

E4

Ny väg Klevshult

Nytt verksamhets-
område

Riksväg 30 mot 
Jönköping

Riksväg 30 
mot Växjö

E4
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Detta förslags utgår se 
Kommunfullmäktiges anta-
gandebeslut.
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