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Medverkande 
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1. Inledning
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Sedan 1950-talet har personbilstrafiken ökat 
i jämn takt. Stationsområdets tidigare centra-
la roll i samhället har förändrats och idag kan 
platsen upplevas som storskalig och tidsvis öde. 
Busstorget upplevs som överdimensionerad och 
norr om godmagasinet finns en stor outnyttjad 
asfaltsyta. Området runt stationen är en strate-
gisk väl placerad plats för förskola och bostäder 
med närhet till kollektivtrafik, natur och service 
i centrum.

Syfte
Lessebo kommun vill med detta gestaltnings-
program se vilka möjligheter som finns för att: 

stationen

Stationsgatanparkering

oanvänd 
asfaltsyta

godsmagasin

hitta en strategisk placering av en förskola 
inom området vilket i sin tur kan främja an-
vändandet av kollektivtrafiken. Förskolan 
skall även placeras med koppling till dess 
verksamhet med behov av närhet till natur-
områden. 

visa gestaltningsförslag på utformning av 
Stationsgatan för att uppnå karaktär av lo-
kalgata.

se på möjligheter att yteffektivisera samt öka 
attraktionen vid busstorget.

ge olika förslag på boendealternativ i områ-
det.

•

•

•

•

busstorget

Bakgrund
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Historik - Lessebo växer fram
Runt Lessebo finns ett flertal sjöar ur vilka bön-
derna tidigt hämtade upp järnmalm från sjöbot-
ten. Lesseboån utgjorde en idealisk plats för järn-
bruk med sitt fall. Vid fallet hade traktens bönder 
både sågverk och kvarn. Omkring 1660 anlades 
ett järnbruk vid Lesseboåns vattenfall. 

Under 1700-talet byggdes en herrgård som pla-
cerades centralt i bruksområdet. I början på 
1800-talet flyttades flera av smedernas bostäder 
till en nyanlagd gata, Smedgatan, som ledde till 
herrgården. 

Bruket investerade i järnvägen vilket möjliggjorde 
att Lessebo fick en järnvägsförbindelse 1874 med 
Karlskrona och Södra stambanan. Vid samma tid 
uppfördes Lessebo stationshus. Stenhuset ersattes 
av SJ under 1950-talet. Intill stationen står ännu 
idag ett godsmagasin med lastkaj.

I början av 1900-talet byggdes området vid Djur-
hult ut. De stora tomterna var avsedda att fungera 
som självförsörjning av potatis- och grönsaksod-
ling. Vid ungefär samma tid uppfördes bostads-
området ”Hästhagen” som avsågs för sågens an-
ställda. Området mellan järnvägsstationen och 
bruket växte på så sätt samman.

Under 60- och 70-talen växte Lessebo samhälle 
markant och bostadhusen från denna tid utgör en 
större del av samhället idag.

Herrgårdsbyggnaden vid bruksområdet.    Smedgatan
      

Lessebos stationshus, byggt 1874    Lessebo stationshus, byggt under 1950-talet
Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum      
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Stationsområdet med anslutande parkeringsytor        Bebyggelse i anslutning till Stationsgatan           Stationsgatan   

Busstorget                Väderkur samt picknickbord bakom busstorget            Outnyttjad asfalsyta vid stationsområdet

Stationsområdet idag
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2. Stationsområdet i framtiden
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Stationsområdet idag
Idag används en större del av stationsområdet 
till parkering. Hämtning och lämning sker i di-
rekt  anslutning till stationen. Stationshuset från 
50-talet har renoverats och inrymmer kontorslo-
kaler, mötesrum för kommunen samt en väntsal 
för resenärer.

Det nya stationsområdet
Stationsområdet är det första som många turister 
anländer till. För att stärka ortens karaktär skulle 
det gå att ha informationstavlor med en historik 
om orten på olika platser i närområdet.

Cykelparkeringen har idag ett tak men det skulle 
kunna förlängas för att ge ytterligare platser för 
cykelparkering. 

Hämtning och lämning kan fortsättningsvis ske i 
anslutning till stationen. Söder om stationshuset 
bevaras parkeringen till förmån för handikapp- 
parkeringsplatser. Om parkeringsplatserna (intill 
godsmagasinet) flyttas finns möjlighet till plante-
ringar i området. Dessa kan utformas nedsänkta 
för hantering av dagvatten.

Stationsområdet

Järnvägsgatan

Stationshuset

infart

utfart

förlängt
cykeltak

i

infotavla
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Busstorget minskar i yta och integreras i en park-
miljö. Två bussfickor bevaras och mittemellan 
placeras en väderkur med sittplats. 

Stationsparken
En ny park i området kan anläggas i anslutning 
till busstorget. Förslagsvis planteras japanska 
körsbärsträd i den västra delen av parken. Prunus 
Accolade är ett något större träd med dubbla ljus-
rosa blommor. Träden blommar i slutet av april 
till i början på maj och trivs i vårt svenska kli-
mat. I den östra sidan av stationsparken föreslås 
att fyllblommiga fågelbär planteras. Blombladen 
är vita och med träd som blommar i rosa och vitt 
skapas en vacker kontrast i parken. Träd kräver 
generellt sett lite skötsel i jämförelse med plante-
ringar men kan samtidigt ge intryck av att vara en 
”planterad” parkmiljö. Inom området finns möj-
lighet att skapa ytor för hantering av dagvatten. 

För att göra parken mer tilltalande är det till en 
fördel att arbeta med olika höjdnivåer - skapa 
kullar etc. Parkbänkar utplaceras och belysning 
som lyser upp träden kan bli effektfullt och sam-
tidigt skapa en känsla av trygghet kvällstid.

Järnvägsgatan

Stationsgatan

Terminalvägen

Sawavägen

Det nya busstorget förslag 1
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Illustration stationsparken
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Det finns även en möjlighet att placera det nya 
busstorget vid den outnyttjade asfaltsytan norr 
om godsmagasinet. Ett nytt gångstråk löper mel-
lan stationen och det nya busstorget. 

Träd 
Befintliga träd längs med Järnvägsgatan bevars 
som en ridå mellan bostäder och järnvägsområ-
det. Nya träd (japanska körsbärsträd) planteras 
parallellt med järnvägsspåren och särskiljer par-
keringsytan mot det nya busstorget. För att röt-
terna skall kunna växa i en hårdgjord stadsmiljö 
kan sk. skelettjord med fördel användas. 

Busstrafik
Ny infart angör området. För att befintliga bo-
städer inte skall påverkas av strålkastarljus är det 
viktigt att busstrafiken använder den norra infar-
ten och sedan kör ut längre söderut. Väderkur 
anläggs i anslutning till det nya busstorget. 

Parkering 
Pendlarparkering anordnas parallellt med Järn-
vägsgatan. En yta för långtidsparkering placeras i 

Järnvägsgatan

Det nya busstorget förslag 2

norr. Parkeringsytan kan med fördel vara inhäg-
nad, inrymma belysning samt kameraövervakas 
för ökad säkerhet. Inom det inhägnade området 
finns även möjlighet för hyrbilsföretag att place-
ra bilar. Cykelparkering samt uthyrning av cyklar 
kan också inrymmas.

Belysning 
I områden som ibland är folktomma är det vik-
tigt att tänka på belysning för ökad trygghets-
känsla. Ett effektfullt sätt att använda belysning 
är att belysa bl.a. träd och byggnader.

Inhägnad 

parkering

Busstorg

Gångväg

infart

utfart

väderkur

skärmtak för
biluthyrning samt
cykelparkering/uthyrning
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Illustration busstorget förslag 2
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Järnvägsgatan

Kronobergsgatan

Ny förskola

lastplats

En ny förskola föreslås placeras mittemot statio-
nen. Förskolan placeras i detta läge för att kunna 
nyttja befintligt grönområde i norr. Kvällar och 
helger innebär lekytan ett mervärde för närboen-
de i området. Byggnaden placeras parallellt med  
järnvägen för att få en bullerskyddad utemiljö.

Förskola
Förskolans byggnad är ca 950 kvm stort och går-
den är ca 3500 kvm stor. Förskolan kan rymma 
upp till 100 barn. Utegården utformas med pul-
kabacke, gungor, klätterställningar, sandlådor, 
bärbuskar m.m. Ytan kan delas av i mindre går-
dar. 

Parkering
Öster om förskolan föreslås en parkeringsyta 
med snedställda platser för hämtning och läm-
ning. Parkeringsytan kan även nyttjas av föräld-
rar som skall pendla vidare med tåg eller buss till 
arbetet.

Stationsgatan

Den nya förskolan

cykelparkering
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3. Stationsnära bostäder
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Om busstorget minskar i yta, kan nya bostäder 
placeras i hörnet mellan Stationsgatan och Sawa-
vägen. I den västra delen av området kan en park 
anläggas med japanska körsbärsträd. Busstorget 
är kvar med samma placering och minskar i yta 
med två bussfickor. 

Radhus 
Det första bostadsförslaget visar radhus i en till 
två våningar. De nya bostäderna får sin infart via 
Sawavägen. 

Yta 
Om busstorget är kvar på samma plats men 
minskar i yta, inryms nya bostadsfastigheter på 
ca 1500 kvm. 

Buller 
Området är bullerutsatt men klarar riktvärden 
för tillåtna bullervärden vid fasad. För att rikt-
värden inte skall överskridas vid uteplats behö-
ver husen placeras parallellt med järnvägen för 
att få en ”tyst sida” öster om bostäderna.

Järnvägsgatan

Stationsgatan

Busstorget

Terminalvägen

Nya bostäder

Sawavägen

Nya bostäder förslag 1
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Om busstorget flyttar, kan ytan mellan de fyra 
gatorna Stationsgatan, Sawavägen, Terminalvä-
gen samt Järnvägsgatan, nyttjas för bostäder. 

Radhus samt lägenheter
Det andra förslaget innebär att radhus placeras i 
öster med infart från Sawavägen. Ett flerbostads-
hus i två våningar med lägenheter placeras i väst 
med infart från Järnvägsgatan. 

Yta
Området är ca 5000 kvm stort

Buller
Området är bullerutsatt men klarar riktvärden 
för tillåtna bullervärden vid fasad. För att rikt-
värden inte skall överskridas är det till fördel om 
en större husbyggnad placeras parallellt med 
järnvägen för att bilda en ”tyst sida”.

Järnvägsgatan

Stationsgatan

Terminalvägen

Nya bostäder

Sawavägen

Nya bostäder förslag 2
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Radhus
Det tredje förslaget med bostäder innebär att 3 
längor med radhus i en till två våningar placeras 
inom området där det idag finns ett busstorg. In-
fart sker via Sawavägen samt Järnvägsgatan. 

Yta
Området är ca 5000 kvm stort

Buller
För att riktvärden inte skall överskridas är det till 
fördel om en en av radhuslängorna placeras pa-
rallellt med järnvägen för att bilda en ”tyst sida”. Järnvägsgatan

Stationsgatan

Terminalvägen

Nya bostäder

Sawavägen

Nya bostäder förslag 3
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Illustration bostadsförslag
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Lägenheter
Förslag 4 visar en möjlighet att placera två så 
kallade lamellhus parallellt med Stationsgatan. 
Husen följer samma mönster som flera byggna-
der har längs med Stationsgatan. Infart sker via 
Järnvägsgatan.

Yta
Området är ca 5000 kvm stort

Buller
Området är bullerutsatt men klarar riktvärden 
för tillåtna bullervärden vid fasad. Eftersom det-
ta förslaget innebär att ingen byggnad placeras 
parallellt med järnvägen, kan det behöva göras 
någon typ av åtgärd för att klara riktvärden vid 
uteplatser.

Järnvägsgatan

Stationsgatan

Terminalvägen

Sawavägen

Nya bostäder förslag 4

Ny bostad

Ny bostad
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Särskilt boende
Det femte förslaget visar ett större flerbostads-
hus i tre våningar. Möjlighet finns att placera en 
byggnad för ett så kallat särskilt boende för äldre 
på denna plats. Ett gångstråk anläggs runt bygg-
naden för att ge möjlighet för boende att komma 
ut och röra på sig. Sittbänkar placeras längs med 
stråket. 

Yta
Området är ca 5000 kvm stort och byggnaden är 
ca 1500 kvm stort.

Buller
Området är bullerutsatt men klarar riktvärden 
för tillåtna bullervärden vid fasad. På den södra 
sidan av byggnaden innebär utbyggnaden att det 
bildas en ”tyst sida” i sydost. 

Järnvägsgatan

Stationsgatan

Terminalvägen

Ny bostad

Sawavägen

Nya bostäder förslag 5
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4. Stationsgatan
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                                     2,5m                6m               2,5m   1,5m 
                                         cykelbana     vägbana     p-plats  gångbana

Kyrkan i Lessebo är placerad i en förlängning av 
Stationsgatan och syns som ett tydligt riktmärke 
uppe på höjden. Förslaget visar hur gatan skul-
le kunna få en mer stadslik karaktär, där kyrkan 
fortfarande är ett tydligt riktmärke. 

Trädallé
En trädallé kan planteras på vardera sida om ga-
tan. På en del ytor längs med Stationsgatan växer 
det idag större träd som bevaras och komplet-
teras med förslagvis Lindträd. Lind är vanliga i 
stadsmiljö eftersom det är ett tåligt träd. Arterna 
Linn E och Rancho är båda relativt småväxta för 
att vara lindar och blir ca 10-12 meter höga som 

Stationsgatan

fullvuxna och har en konformad krona som pas-
sar in på smala bostadsgator.

Avsmalning av väg
Stationsgatans bredd på ca 9 meter möjliggör en 
hög hastighet idag. Vägen kan smalnas av genom 
att anlägga en cykelväg i norr, en parkeringsyta 
med armerat gräs i söder samt en gångbana. 

Belysning
Dagens belysning längs med Stationsgatan är 
utformade under en tid då funktion samt bilis-
ternas framfart stod i fokus. För att få en stads-
karaktär i området är det viktigt att tänka på ut-

formningen av belysning. Det är mycket positivt 
om det finns möjlighet att återuppresa samma 
slags belysning i samhället. 

Övergångställe
Vid förskolan samt vid grönområdet där det pla-
neras byggas flerbostadshus, placeras övergång-
ställen. Ett förhöjt övergångsställe är ofta ett ef-
fektivt sätt för att få bilisterna att sakta ner. Ett 
innovativt sätt och betydligt mindre kostsamt är 
ett s.k. 3D övergångsställe. Med hjälp av en op-
tisk illusion går det att ”lyfta” övergångsstället en 
bit över marknivån. På så vis uppmärksammas 
det bättre och kan få bilisten att sänka farten. 



24

Illustration Stationsgatan


