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1. Inledning
Resandet har ökat och sättet att resa har förändrats. På stationen möter resenären kollektiv-
trafiken. Helhetskvaliteten som vistelsemiljö, bytespunkt och en integrerad del av staden är 
avgörande för att attrahera fler kollektivresenärer.

Att planera, projektera och bygga stationsmiljöer är en komplex uppgift där tunga tekniska 
system ska samverka med omgivande miljö. Även många aktörer med olika ansvar ska sam-
verka mot gemensamma mål. Att attraktiva stationer är en framgångsfaktor för tågresandet 
är också den ekonomiska grunden för att alla som är verksamma i stationsmiljön, från tåg-
operatören till kioskägaren, ska bidra till helheten.

Trafikverket har, både som samhällsutvecklare och som utvecklare och förvaltare av sta-
tionsanläggningen, en avgörande roll för att bra stationsmiljöer utvecklas. Detta gäller både i 
redan befintliga och i nya anläggningar.

Denna bok är ett led i Trafikverkets kunskapsutveckling kring planering och utformning av 
stationer. Denna del, som den första av två, riktar sig i första hand till egna medarbetare men 
också till andra aktörer som deltar i arbetet med stationer.

Ämnesfältet är brett och för den läsare som redan är specialist inom ett delområde finns det 
förhoppningsvis nyttig kunskap inom något kompletterande område att finna i boken
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Exempel på station integrerad i stadsmiljö, Triangeln, Malmö 
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1.1 Syfte
Det finns redan mycket skrivet om planering 
och utformning av stationer. Det kan vara 
tekniska frågor kring järnvägsspecifika funk-
tioner som exempelvis i Trafikverkets hand-
böcker och standarder, frågor kring utformning 
för personer med funktionsnedsättning och 
stationens funktionella uppbyggnad i råd och 
riktlinjer, eller, på en helt annan nivå, rapporter 
som behandlar stationen i samhällsplanering-
en. Det är dock svårt att hitta exempel där både 
övergripande planeringsfrågor och konkreta 
utformningsfrågor beskrivs samtidigt. 

Denna bok är ett försök att beskriva en kom-
plex helhet i en och samma skrift. Boken gör 
inte anspråk på att vara komplett på varje 
område och den är ingen traditionell handbok 
utan är tänkt att ge en bred belysning av de 
många frågeställningar som finns kring statio-
ner och deras utformning.  

I ett fortsatt arbete, så ska dels Trafikverket 
som samhällsutvecklare dels bytespunkten 
som transportslagsövergripande nod, olika 
stationstyper och profilprogram samt dimen-
sionering av funktioner redovisas.

Boken ska: 

• Ge vägledning och kunskap inom det breda 
spektrum av frågor som berörs i stationspla-
neringen med fokus på frågor inom Tra-
fikverkets ansvarsområde

• Vara ett redskap för att Trafikverket ska 
kunna vara en kompetent och aktiv aktör i 
stationsplaneringen

• Lyfta fram resenärsperspektivet som plane-
ringsförutsättning

• Inom Trafikverket främja en samsyn kring 
viktiga kvalitetsfrågor i stationsmiljöerna

1.2 Målgrupp
Handboken har som främsta målgrupp Tra-
fikverkets medarbetare som arbetar med 
stationsfrågor i vid bemärkelse, planering, pro-
jektledning, upphandling, projektering, förvalt-
ning, m.m.
Den kan också vara information till exempelvis 
kommunala planerare som arbetar med sta-
tionsfrågor utifrån kommunens ansvarsområde. 
Även andra aktörer som konsulter och fastig-
hetsägare kan ha nytta av handboken. 

1.3 Avgränsning
Boken är inriktad på stationen och dess närom-
råde utifrån resenärens perspektiv, som en del i 
ett transportsystem. Hela järnvägens planering 
som teknisk anläggning eller med trafikerings-
frågor, ingår ej i boken. Godshantering inom 
stationsanläggningar ingår inte heller. Utgångs-
punkten i beskrivningarna är den helhet som 
stationsanläggningen omfattar men med fokus 
på Trafikverkets ansvarsområden för plattfor-
mar och planskilda förbindelser, m.m.

1.4 Läsanvisning
Fokus i denna bok ligger på förutsättningarna 
för stationsutformning och på mer direkta ut-
formningsfrågor, från stadsplanenivå till olika 
delfunktioner inom anläggningen. Innehållet 
i denna bok är uppdelat i tre delar. Den första 
delen omfattar förutsättningar och utgångs-
punkter för stationens planering. Den andra 
delen beskriver stationens organisation och 
möte med omgivningen. Den tredje delen är en 
konkret genomgång av stationens olika delar 
illustrerade med exempel på lösningar. Uppläg-
get innebär en läsning där övergripande plan-
eringsförutsättningar lätt ska kunna kopplas 
till verkliga exempel i stationsmiljön – en väx-
elverkan mellan helhetsfrågor och detaljfrågor.

STATIONSHANDBOK  -  INTRODUKTION  -  1. INLEDNING
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1.5 Station, resecentrum och bytespunkt
I dagligt tal brukar station för många betyda 
detsamma som ett stationshus, alltså en bygg-
nad som ligger invid järnvägen. Men en station 
definieras strikt som en plats i järnvägssyste-
met där en resa inleds eller avslutas, eller där 
resenären byter mellan olika transportmedel. 

I boken används därför Station som ett samlan-
de begrepp för alla de former av bytespunkter, 
resecentra m.m. som förekommer i kollektiv-
trafiken. Stationen betraktas mer som en plats, 
ett område, inte endast ett stationshus. Det 
finns ett flertal begrepp inom området, som 
också förekommer i boken:

• Stationsanläggning - den fysiska anläggning 
som finns inom en station och som behövs 
för att upprätthålla den totala stationsfunk-
tionen

• Stationsfunktionen  - den samlade funktion 
som en station erbjuder resenären som del 
av en resa

• Stationshus - byggnad som ligger i anslut-
ning till en station och inrymmer en eller 
flera funktioner, exempelvis väntutrymme. 
Förekommer allt mindre i moderna stationer.

• Bytespunkt  - en station med bytesmöjlighe-
ter till samma eller övriga trafikslag

• Resecentrum – en bytespunkt som även har 
ett utökat serviceutbud utöver service för 
resan.

Bytespunkt mellan buss och tåg, Mölndal Resecentrum
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1.6 Stationen - en funktion i förändring
Stationen som funktion och anläggning genom-
går ständiga förändringar. Resenärens bete-
ende med bl. a. många och snabba byten, behov 
av service och information m.m., har förändrat 
villkoren för utformning. 

Stationsfunktionen blir mer komplex med krav 
på effektiva kopplingar för tågbyten och mel-
lan trafikslag, kapacitetsstarka angöringar, och 
tillgång till snabb service. Funktionen breder ut 
sig och blir mer komplex. Stationsfunktionens 
bidrag till närområdets eller ortens utveckling 
har också ökat.

Samtidigt försvinner delar inom stationsan-
läggningen som tidigare sågs som en självklar-
het. Det klassiska stationshuset har sedan järn-
vägens tillkomst varit den främsta symbolen 
och centralpunkten för järnvägsstationen och 
ibland för orten. Stationsfunktionerna flyttar 
nu ut så att de naturligt ligger i resenärsflödet. 
Biljettautomater, väntan, service kan på den 
moderna stationen istället finnas på plattfor-
men eller vid kommunikationsytor och många 
kulturhistoriskt intressanta stationshus lämnas 
till annan verksamhet.

Dagens stationshus på plattform, Uppsala Centralstation
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1.7 Trafikverkets ansvar och roller
Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trans-
portslagsövergripande- och samhällsperspektiv 
skapa förutsättningar för och ansvara för den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen, byggan-
det och driften av järnvägar. 
De transportpolitiska målen är utgångspunkten 
för Trafikverkets uppdrag. Trafikverket ska 
verka för att Trafikverkets mål uppnås samt 
ansvara för att den Nationella planen för Sve-
riges transportsystem genomförs. Trafikverket 
ska även verka för kollektivtrafikens utveckling 
och bidra till tillväxt och utvecklingskraft i hela 
landet.  Detta sker både i rollen som kompetent 
infrastrukturförvaltare, samt som medver-
kande och stödjande i samhällsplanering och i 
samverkan med andra aktörer. För att detta ska 
uppnås så agerar Trafikverket i flera roller, dels 
som ägare och förvaltare av infrastruktur, där 
stationen ingår, dels i att verka för och stödja 
en utveckling av transportsystemet.

Som infrastrukturaktör ansvarar Trafikverket 
för byggande, drift och underhåll av järnvägar.
I stationsmiljöerna innebär det att Trafikverket 
äger och har ett direkt ansvar för att utveckla 
och förvalta spår, plattformar och plattforms-
förbindelser som för resenären till och från 

tåget. Det är en del i spårsystemets huvudsys-
tem. Det har funnits oklarheter vad gäller an-
svarsfördelning mellan Trafikverket och andra 
aktörer. Av det skälet har ansvaret  tydliggjorts 
och är utvecklat i de av GD beslutade ”stånd-
punkter för ansvar på bytespunkter” (se vidare 
TRV 2011/33294). 

Några punkter är:

• Trafikverket ska ha full rådighet över huvud-
systemet och dess anslutningar till sidosys-
temet.

• Trafikverket och en trafikoperatör kan sluta 
funktionskravsavtal om resenärsfunktioner 
etc. på plattformar och i plattformsförbin-
delser.

• Väntfunktionen för resenärer ska upplåtas 
till trafikföretag ( järnväg, buss, övrigt) som 
angör bytespunkten. Upplåtelser ska ske på 
konkurrensneutrala och icke-diskrimineran-
de villkor.

• Utrustning på plattformar ägs och förvaltas 
av Trafikverket. Investeringar kan genom-
föras tillsammans med andra aktörer.

• Sidosystemet, dvs. anläggningar för rese-
närsservice utanför huvudsystemet, är inte 
Trafikverkets ansvar.

Ansvaret för anslutningar till plattform kan 
vara via planskildheter (ägande eller avtal) över 
eller under spår till tåget. Ibland kan dessa 
också ha andra syften än att leda till tåget och 
detta medför ett delat ansvar med andra ansva-
riga aktörer. 
För angöring, stationsbyggnader utanför 
plattformar, servicefunktioner m.m. ansvarar 
andra aktörer men Trafikverket behöver ha 
inflytande över hela passagesystemet, även hur 
plattformarna ansluts till kringliggande trans-
portinfrastruktur. Trafikverket ska ha påver-
kansmöjlighet och delta aktivt tillsammans 
med övriga aktörer för att skapa välfungerande 
och tilltalande bytespunkter. Trafikverket 
ansvarar för trafikinformationsutrustningen 
på järnvägsstationer, dvs. dynamiska och fasta 
skyltar, högtalare, klockor m.m. Trafikverket 
ska inhämta, sprida kunskap och information, 
verka för framdrift samt samverka med övriga 
aktörer.  När ansvaret är delat och huvudansva-
rig saknas, så är det viktigt att Trafikverket kan 
vara drivande och kan agera med kunskap på 
ett bredare fält kring stationsfrågorna.

STATIONSHANDBOK  -  INTRODUKTION  -  1. INLEDNING
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1.8 Andra aktörer
För många funktioner inom stationsanlägg-
ningen och för delar av planeringen finns andra 
huvudmän än Trafikverket. Det är olika offent-
liga och privata aktörer, organisationer och sär-
skilda projekt som på olika sätt är verksamma 
inom och kring stationen och därmed påverkar 
den. Här följer en kort beskrivning av några 
aktörer:

Regionala Kollektivtrafik Myndigheter 
(RKM) har bildats i enlighet med den nya kol-
lektivtrafiklagen, som gäller från 1 januari 2012. 
RKM har ett strategiskt ansvar för den regio-
nala kollektivtrafiken. Tidigare fanns en sådan 
roll hos trafikhuvudmännen. Myndighetens 
ansvar är även att upprätta regionala trafikför-
sörjningsprogram, strategiska dokument som 
behandlar bland annat vilka bytespunkter (i be-
tydelsen stationer, bussterminaler och hållplat-
ser) som ska vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättningar.  Trafikförsörjnings-
programmen ska även behandla bland annat 
efterfrågan på och tillgång till angöringsplatser 
på bytespunkter.  

 Boverket är en förvaltningsmyndighet för frå-
gor om bl.a. fysik miljö, byggande och förvalt-
ning av bebyggelse. Transportstyrelsen utfor-
mar regler och kontrollerar efterlevnad.

Kommuner är ansvariga för anslutande vägar 
och gång- och cykelvägar samt oftast för angö-
ringsplatser och parkering. De är ibland ägare 
av stationshus och har ett intresse i bytespunk-
ten som en del i utvecklingen av orten.
 
Jernhusen AB är ett statligt ägt fastighetsbo-
lag som på kommersiella villkor ska utveckla, 
förvalta och äga fastigheter, tillhandahålla 

fastighetsrelaterade tjänster och andra tjäns-
ter med anknytning till stationsområden. Äger 
idag ett 60-tal stationshus. Ett antal stations-
hus ägs av privata fastighetsägare.

Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsbolag för 
trafikföretag och resenärer. Primärt mål är att 
göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt 
och pålitligt främst genom att förse branschen 
med kunskap och data om resandet i Sverige. 
Detta sker bland annat genom att tillhanda-
hålla Res-Plus, tidtabeller, Resrobot och Led-
sagningsportalen. Samtrafiken ägs av 36 trafik-
företag gemensamt.

Svensk Kollektivtrafik (SK) är en servi-
ceorganisation för sina medlemmar  som är 
länstrafikbolag och regionala kollektivtrafik-
myndigheter. Man ska stödja och företräda 
medlemmarna i operativa frågor och bidra ge-
nom olika program och uppföljningssystem till 
utvecklingen av kollektivtrafiken i samverkan 
med andra organisationer samt att sprida kun-
skap och erfarenheter. Svensk kollektivtrafik 
ansvarar bland annat för branschgemensamma 
kvalitets- och attitydundersökningen Kollek-
tivtrafikbarometern, miljö- och fordonsdataba-
sen FRIDA och Statistikportalen.

Fördubblingsprojektet - partnersamverkanprojekt som 
arbetar för att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel
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Sveriges Kommuner och landsting (SKL) är 
en intresseorganisation för de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) och 
fokuserar på strategiskt politisk intressebevak-
ning/lobbying, samt på att stödja sina medlem-
mar vad gäller myndighetsutövning.

Branschföreningen Tågoperatörerna repre-
senterar aktiva tågoperatörerna i Sverige och 
ska som branschorgan driva den yrkesmässiga 
spårtrafikens gemensamma intressefrågor.  
Föreningen har 28 medlemmar och verksam-
heten bedrivs genom Sveriges Tågoperatörer 
Service AB som är föreningen helägda bolag. 
Tågoperatörerna bevakar branschens utveck-
ling genom bland annat samlad statistik, rap-
porter samt offentliga utredningar som berör 
branschen.

Partnersamverkan för en fördubblad kol-
lektivtrafik bedriver ett arbete inom kollek-
tivtrafikbranschen i syfte att fördubbla kollek-
tivtrafikens marknadsandel. Inom ramen för 
fördubblingsprojektet har projekt med bäring 
på kollektivtrafik och bytespunkter genomförts 
och det har bland annat tagits fram en vägled-
ning som gäller principer för tillträde till och 
prissättning av bytespunkter. 

De nationella branschorganisationerna som 
står bakom fördubblingsprojektet är Svensk 
Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riks-
förbund, Svenska Taxiförbundet, Branschför-
eningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Trafikverket.

X2AB har bildats av Regionala kollektivtrafik-
myndigheter, länstrafikbolag och trafikbolag 
för att driva gemensamma utvecklingsprojekt. 
 
Några projekt: 

”Den goda staden” är ett samverkansprojekt 
mellan Jönköpings, Norrköpings och Uppsala 
kommun samt Boverket, Trafikverket och 
Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet 
arbetar med aktuella planeringsfrågor, utifrån 
ett antal delprojekt i de tre kommunerna.

”Stationer för alla” i det prioriterade kol-
lektivtrafiknätet. Ett kollektivtrafiknät som 
personer med funktionsnedsättningar ska ha 
möjlighet att resa i ska genomföras i landet. 
Det är ett uppdrag som regering har givit bland 
annat Trafikverket. I nätet ingår 150 stationer 
som ska anpassas för personer med funktions-
nedsättningar. Stationer för alla är det projekt i 
Trafikverket där dessa åtgärder samlat genom-
förs.  

Även på andra stationer som inte ingår i det 
prioriterade nätet genomförs åtgärder vid om- 
eller nybyggnader.

”Attraktiva stationer” har som ett pilotprojekt 
utarbetat samverkansformer mellan aktörer på 
bytespunkter. Medverkande i detta pilotarbete 
har varit Jernhusen, Svensk Kollektivtrafik, 
Samtrafiken, SKL och Trafikverket. Denna 
form för samverkan kan nu användas i ordina-
rie verksamhet för förvaltning av stationer. 

1.9 För vidare läsning
Transportpolitiska målen

KOLLframåt

Trafikverkets instruktion

Riksdagens funktionshinderpolitiska mål

Attraktiva stationer 

Stationer för alla 

Övergripande principer för tillträde och prissätt-
ning på bytespunkter - en vägledning
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2. Resenären
Stationsplaneringen utgår från samlad kunskap som bland annat finns sammanställd i riktlin-
jer och handböcker, men vad vet vi om resenärernas behov och värderingar? 

Resenärerna har olika behov beroende på vilka de är, typ av resa, och hur lång tid de tillbring-
ar på stationen. Den ökande mängd pendlare som snabbast möjligt tar sig genom stationen 
ska kunna samsas med fritidsresenären eller pensionären som inte hittar lika bra och har an-
nat behov av service.

Generell kunskap om på vilket sätt resenären reser och vilka behov som finns inhämtas ge-
nom undersökningar av olika slag. Vid planering av en station kan ett sätt att skaffa sig mer 
kunskap vara att göra resenärsundersökningar. 
Det har blivit ett sätt att skapa underlag både på generell nivå och i olika konkreta projekt.

I kapitlet beskrivs översiktligt olika resenärskategoriers behov och vad man ska tänka på kring 
undersökningar.

FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH 
UTGÅNGSPUNKTER
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Vardag i kollektivtrafiken, pendeltågsresenärer på Stockholm Centralstation
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2.1 Vad resenärerna tycker 
För att öka kollektivresandet måste man tillgo-
dose de väsentliga behoven hos både befintliga 
och potentiella resenärer. En välfungerande 
station ses ofta som en ”hygienfaktor”, något 
som man förväntar sig ska fungera och att inte 
tillgodose grundläggande kvalitet kan innebära 
att resenärer väljer att resa med bil eller flyg. 
 
Undersökningar visar att resenärens behov kan 
delas upp i baskrav och mervärden. Baskraven 
handlar för resenären om stationens funktiona-
litet, trygghet och säkerhet.  
Funktionaliteten omfattar sådant som gör 
vistelsen på stationen effektiv och bekväm, 
exempelvis att gångytor är tillräckligt breda, 
att det finns sittplatser, att det finns väder-
skydd på plattform, att trafikinformationen är 
bra etc. Utöver baskraven finns det mervärden 
som i olika utsträckning är olika betydelsefulla 
beroende på resenärskategorier. Exempel på 
mervärden är bredare serviceutbud, restau-
ranger, butiker m.m.

Operatörens roll är viktig, då denne natur-
ligtvis har ett stort intresse av att erbjuda och 
tillgodose resenärernas/kundernas behov på 
stationen. I den nya kollektivtrafiklagen slås 
fast att infrastrukturägare tydligt skall visa 
vad som ingår på en station. Trafikverket skall 
alltså redovisa sina ”erbjudanden” till operatör 
och resenär.

2.2 Att göra undersökningar
I arbetet med att göra planeringsunderlag och 
ta fram riktlinjer har resenärsundersökningar 
fått allt större betydelse.  
De kan vara generella, där slutsatserna är 
giltiga för många stationer, eller specifika och 
därmed anpassade efter just de förhållanden 
och resenärskategorier som präglar en viss 
station. I Trafikverkets arbete med att fastställa 
utformningsprinciper har man använt generali-
serbara resultat. 
 
När ska man förlita sig på redan befintlig kun-
skap och när ska man undersöka själv? Man ska  
alltid utgå från det som är fastställt generellt, 
men det kan finnas specifika stationer där man 
behöver göra undersökningar, t. ex. av vilka 
behov resenärerna på just denna station har. 

Som i alla undersökningar gäller det att veta 
vad man vill undersöka – ”som man frågar får 
man svar” - och att vara medveten om svårig-
heten att nå den potentiella resenären, den som 
av olika skäl valt bort kollektivtrafiken.
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Kundundersökningar är ett verkyg för att skapa 
planeringsunderlag och riktlinjer.
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2.3 Resenärskategorier
Resenärer kan delas in olika kategorier bl.a. 
beroende på hur ofta de reser, hur mycket de 
betalar, ändamålet med resan, hur lång resan är 
etc. Det är faktorer som är viktiga för stationer-
nas organisation och utformning. Ju längre tid 
man tillbringar på stationen desto mer ökar be-
hovet av kompletterande service och innehåll. 

Vaneresenären:

• Pendelresandet har ökat och gör att en stor 
andel av resenärerna är mycket vana att resa 
och reser ofta. Den ökade pendlingen beror 
på utökade arbetsregioner dvs. att valet 
av boendeort i förhållande till arbetsort är 

”friare”. Resan görs till och från arbete eller 
studier. 

• Affärs - eller tjänsteresandet, att i sitt arbete 
resa till och från kunder, till möten m.m.  

• Personliga arbets- och tjänsteresor – reser 
längre sträcka till arbete och utbildning, men 
inte definitionen pendlare. 

Sällanresenären:

• Fritidsresande har förändrats till ett mer 
differentierat resande. Man reser till fler och 
andra mål, som idrotts- och musik evene-
mang, umgänge, sommar och vinter turism, 
mm                                                                                   

• Sjukhusbesök och andra offentliga institutio-
ner. Då samhällsservice centraliseras så ökar 
resandet till dessa. 

Barnfamiljer Äldre
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Med färre och större regioner ökar behovet att 
kunna röra sig över längre sträckor för arbete, 
studier, boende, sjukvård. En förstorad regional 
arbetsmarknad har blivit möjlig genom bättre 
och mer utbyggd kollektivtrafik. Det medför 
att resenären och resandet har differentierats 
mycket på senare tid. Främst den regionala 
men även den interregionala trafiken på järn-
väg har haft en stor ökning. Generellt kan man 
säga att andelen pendlare har ökat jämfört 
med andra resandekategorier. Pendlingen görs 
också över längre sträckor och interregionalt. 
Dagens resenärer genomför ofta resan med 
flera trafikslag och på ett mer varierat sätt än 
tidigare. 
Ökningen avser i huvudsak arbetsresor, vil-
ket har genererat ökning även av tjänste- och 
serviceresor. För den långväga interregionala 
trafiken har det varit en mycket stor resande-
ökning de senaste åren. 

Det mer varierade sättet att resa på gör att 
stationen behöver utformas och anpassas för 
att klara alla olika typer av resor, både pendlar-
resor som mer långväga resor och de resenärs-
behov som uppstår. 

För fritidsresorna kan exempelvis finnas behov 
av plats för skidor och cyklar på perronger, 
större bagageförvaring, information på andra 
språk. 

För en stor andel vaneresenärer är behovet 
att direkt och snabbt kunna ta sig till tåget då 
man tillbringar mycket kort tid på stationen. 
Samtidigt som stationen ska fungera för dessa 

passerande resenärer, ska den också tillgodose 
behov krav från de resenärer som tillbringar 
längre tid på stationen, och som delvis har an-
dra behov. De vill kunna köpa biljett, få infor-
mation, använda internet, sitta och vänta, gå på 
toaletten och kanske köpa en tidning. 

FunktionshindradeAffärsresenärer

STATIONSHANDBOK  -  FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTGÅNGSPUNKTER   -  2. RESENÄREN
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Bland både vaneresenärer och sällanresenärer 
finns det olika resenärsgrupper som har behov 
som måste uppmärksammas i stationsmiljön. 
Många äldre och personer med funktionsned-
sättningar reser alltmer och här är t ex behovet 
större av sittplatser längs vägen genom sta-
tionsanläggningen. Resenärer med små barn 
har behov av att kunna ta sig fram med barn-
vagn, skötrum och möjlighet att värma mat i 
micro. För ensamresande barn är det viktigt att 
det finns tydliga mötesplatser att hitta till för 
vuxna som hämtar eller lämnar.

Frågor om tillgänglighet och användbarhet 
gäller för alla kategorier och grupper. Utform-
ningskrav finns i lagar, regler och riktlinjer 
vilket beskriv vidare i nästkommande kapitel.

2.4 För vidare läsning 
”Slutrapport - Branschgemensam undersöknings-
modell för bytespunkter”, IPSOS (2008).

”Stationer utan stationshus”, IPSOS (2010).

“The railway station and the interregional travel-
ler. Traveller preferences and implications for 
the planning process”, Prather Persson (1998). 

”Värdering bytespunkter – inventering”,
Thorselius & Winslott Hiselius (2010).



3. Den tillgängliga stationen
Begreppet tillgänglighet har en bred och allmän betydelse. Att göra kollektivtrafiken tillgäng-
lig innebär ett synsätt som både handlar om frågor på övergripande planeringsnivå om att 
lokalisera stationen rätt, trafikera den effektivt och på detaljnivå utforma stationsmiljön så att 
alla kan ta sig fram..

Att följa reglerande dokument om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en 
självklar förutsättning men i planeringsarbetet måste man även se hur stationsanläggningen 
som helhet möter och kopplar sig till den omgivande miljön. På så sätt kan stationen och kol-
lektivtrafiken verkligen bli tillgänglig, nåbar och användbar för alla.

Kapitlet resonerar kring helhetstänkandet och beskriver sedan översiktligt vilka regler och 
riktlinjer som är gällande.
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Taktila plattor ihop med kontrastmarkering bildar tydliga ledstråk och underlättar för resenärer med funktionsnedsättningar, Eslöv station
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3.1 Tillgänglig station på alla nivåer
Transportpolitiken är ett av verktygen för att 
göra landet mer tillgängligt. Regeringens trans-
portpolitiska mål och funktionsmål innebär att 
transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge en grund-
läggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet och bidra till utvecklingskraft i 
hela landet.

Tillgänglighetsbegreppet omfattar många 
aspekter. Man kan se det som olika system som 
ska samverka för att uppnå god tillgänglighet. 

• Den fysiska placeringen och utformningen 
– innebär planeringskedjan från lokalisering 
till konkret utformning av anläggningen

• Trafikering – innebär reseutbud i linjer, tur-
täthet etc

• Resenärens egenskaper – innebär olika rese-
närskategoriers behov och krav

Järnvägen och stationen ska på ett enkelt och 
smidigt sätt samverka med sin omgivning, dvs. 
vara enkelt nåbar och inte bilda barriärer och 
hinder i närmiljön. 

En bra stationslokalisering med tydliga kopp-
lingar medför en ökad upplevd närhet. Detta 
gynnar stationsnära etableringar av såväl verk-
samheter som bostäder.

På lång sikt kan stationen bidra till stadsut-
vecklingen och förskjuta tyngdpunkter.
Hela stationsanläggningen ska genom sin 
uppbyggnad vara orienterbar, framkomlig, lätt 
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att använda och uppfylla de lag- och regelkrav 
som finns gällande åtgärder för personer med 
funktionsnedsättningar. 

En genomtänkt helhetsutformning minskar 
också väsentligt behovet av kompletterande åt-
gärder med extra skyltning, olika markeringar, 
kompletterande ramper etc. Detta angrepps-
sätt ansluter till begreppet ”Design för alla” 

Med ett centralt läge i staden - Gävle Centralstation
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Tydligt stråk från entré till plattformsförbindelser, Malmö Centralstation

där tanken är att en produkt, en tjänst eller en 
miljö ska utformas så att den är till nytta och 
förbättrar användbarheten för så många som 
möjligt, oavsett personernas olika förutsätt-
ningar och inte inrikta åtgärder på speciallös-
ningar. Det är också ett förnuftigt ekonomisk 
synsätt som bidrar till att öka kundunderlaget 
för kollektivtrafiken.

3.2 Nationella regler
För att i en vid bemärkelse göra stationen till-
gänglig och nåbar bör den utformas så att den 
blir användbar för alla. Regler och riktlinjer 
finns både nationellt och i EU-direktiv.

För personer med funktionsnedsättningar är en 
genomtänkt helhetsmiljö med få hinder för att 
kunna röra sig enkelt och självständigt i miljön 
avgörande. Miljön måste vara möjlig att använ-
da på ett smidigt sätt. 
 
Förutom att skapa en helhetsmiljö ska stationer 
och bytespunkter i sina grundläggande funktio-
ner, uppbyggnad och utformning följa de krav 
och regleringar vad gäller funktionshinder som 
samhället ställer på stationsfunktionen och 
stationens fysiska utformning.  

Regeringen har som mål att den offentliga mil-
jön och kollektivtrafiken i Sverige ska anpas-
sas för personer med funktionsnedsättningar. 
Detta betyder bland annat att lagstiftningen har 
skärpts och i PBL, Plan- och bygglagen ingår 
sedan 1 juli 2001 följande paragraf om enkelt 
avhjälpta hinder trädde i kraft (17 kap 21 a § 
PBL, lag 2001:146).  ”I byggnader som innehål-
ler lokaler dit allmänheten har tillträde och på 

allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder 
mot lokalernas och platsernas tillgänglighet 
och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas 
i den utsträckning som följer av föreskrifter 
meddelade med stöd av denna lag.” 
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Nya föreskrifter har för svenska förhållanden 
utarbetats för offentlig miljö. Boverket som är 
den myndighet som ansvarar för regleringen av 
offentlig miljö i Sverige, har utarbetat föreskrif-
ter till lagen. 

• ”Tillgänglighet på allmänna platser”, BFS 
2004:15 ALM 1 och BFS 2011:5 ALM 2 som 
gäller för nybyggnad. 

• ”Enkelt avhjälpta hinder”, BFS 2003:19 HIN1 
gäller för befintliga anläggningar och HIN2 
BFS 2011:13

• ”Trafikverkets Råd och riktlinjer – Vägled-
ning för utformning av den fysiska miljön för 
funktionshindrade” bygger på de nationella 
föreskrifterna HIN och ALM och ska tilläm-
pas på järnvägsstationer. En strävan är att 
det regelsystem som styr den fysiska utform-
ningen av offentlig miljö ska bli så enhetlig 
som möjligt. (Dokumentet uppdateras m.a.p. 
TSD bland annat.)

3.3 EU-regler, TSD
Tidigare har järnvägen varit uppbyggd efter 
nationella bestämmelser och behov. Nu gäl-
ler även för svensk järnväg de nya europeiska 
bestämmelserna som syftar till att harmonisera 
järnvägen i hela Europa för att sänka järnvä-
gens kostnader och för att öka konkurrenskraf-
ten, samt att möjliggöra för tågen att kunna 

framföras mellan olika medlemsländer utan 
tekniska problem.  TSD, (Tekniska specifikatio-
ner för driftskompatibilitet) gäller för järnväg, 
men inte för spårvägar och tunnelbana. 
Den särskilda TSD för personer med funktions-
nedsättning finns angivna i ett EU-direktiv:

Karta med taktil information
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•	”TSD avseende funktionshindrade i det 
Europeiska järnvägssystemet” (EG 
2008/164) regleras fysiska funktioner 
på stationsanläggningen. 

TSD är omfattande och gäller fullt ut för ny- 
och ombyggnader och med vissa begränsningar 
vid andra fysiska åtgärder på befintliga sta-
tionsanläggningar. De gäller tillgängligheten 
till alla offentliga platser inom infrastrukturen 
som kontrolleras av järnvägsföretaget, infra-
strukturförvaltaren eller den stationsansvarige. 
TSD:ernas efterlevnad ska granskas av externt 
certifierade AO (anmält organ).

TSD har en mycket bred definition av begrep-
pet ”funktionshindrade”, som avser alla perso-
ner som har svårigheter vid användning av tåg 
eller tillhörande infrastruktur. Förutom vad 
som definieras som funktionshinder så inklu-
deras även resa med barn, med tungt bagage, 
äldre personer, gravida kvinnor, kortväxta 
personer (även barn) och personer med kom-
munikationsproblem inkl utländska personer 
med svårighet att förstå språket.
TSD:s nybyggnadskrav är för många funktioner 
mer omfattande än den nationella lagstift-
ningen. En huvudinriktning i TSD:erna är att i 

miljön skapa en hinderfri väg till och från tåget 
som alla grupper av funktionshindrade fritt 
kan ta sig fram på. Med den hinderfria vägen 
ska många platser/funktioner/tjänster sam-
manbindas. TSD:erna reglerar också funktioner 
som inte finns upptagna i Boverkets nationella 
krav. Några sådana exempel är skyddszonens 
uppbyggnad, ledtråk, trafikinformation samt 
plattformens utrustning för väderskydd och 
sittplatser. Dessa funktioner finns däremot 
med i Trafikverkets riktlinjer.

TSD:erna är omfattande, tolkningsbara och 
både övergripande och detaljerade vilket 
innebär att man måste sätta sig in i dessa. 
TSD:erna lämnar också en del frågor öppet för 
den nationella lagstiftningen. *TSD:erna ska av 
dessa skäl  implementeras i Trafikverkets egna 
riktlinjer.  *En uppdatering pågår och antas 
vara klar 2013-06

3.4 För vidare läsning
Boverket (2005). ”Enklare utan hinder”.

”Tillgänglighet på allmänna platser”, BFS 
2004:15 ALM 1 och BFS 2011:5 ALM 2 som gäl-
ler för nybyggnad.

BFS 2003:19 HIN ”Enkelt avhjälpta hinder”( för 
befintliga anläggningar) och HIN2 BFS 2011:13

Boverkets allmänna byggregler (BBR)
Boverkets nationella föreskrifter för funktions-
hinder; ALM för nybyggnad och HIN 1 och 2 för 
åtgärder i befintlig miljö.

Banverkets Råd och riktlinjer – Vägledning för 
utformning av den fysiska miljön för funktions-
nedsatta. (till grund för dessa råd och riktlinjer 
ligger Boverkets föreskrifter och allmänna råd.)

TSD avseende funktionshindrade i det Europe-
iska järnvägssystemet (EG 2008/164)

Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet 
(TSD) anger vad som krävs för att uppfylla de 
väsentliga krav som anges i direktiv 96/48/EG 
och direktiv 2001/16/EG, vilka slagits ihop i 
direktiv 2008/57/EG. 

Plan- och bygglagen
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4. Processens ramar
Planering för en station, ny- eller ombyggnad, utgår från kraven i Plan- och bygglagen, PBL 
och följer den formella planeringsprocessen som Trafikverket arbetar efter enligt lagen om 
byggande av järnväg. Det är en planeringsordning som utgår från hela järnvägsanläggningen 
och dess tekniska karaktär med alla de krav och begränsningar som funktionen innebär.

Stationen, kopplingspunkten mot omgivningen och den del av anläggningen som utgör det 
offentliga rummet, har dock en mer komplex planeringsförutsättning. Samtidigt som de 
järnvägstekniska funktionerna ska lösas utgör också stationen en stadsbyggnadsfråga och en 
husbyggnadsfråga där gränsöverskridande synsätt och fler planeringsfrågor ska få utrymme 
än de som normalt styr den rent tekniska järnvägsanläggningen.

Stationen som kundmiljö med höga kvalitetskrav och som offentligt rum i staden kräver sam-
verkan mellan många aktörer. Kommunen, offentliga och privata fastighetsägare, trafikhuvud-
män, trafikföretag, parkerings- och taxibolag och privata näringsidkare är exempel på parter 
med olika krav och behov i stationsmiljön. Ett framgångsrikt arbetssätt innebär inte bara att 
de formella planeringsformerna hanteras. Även informella samverkansformer spelar stor roll 
för att skapa helhetssyn och nå gemensamma mål.

I detta kapitel beskrivs de formella planeringsprocesserna och några särskilt viktiga aspekter i 
stationsplaneringen.
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Skiss- och idéarbete i workshop med deltagare från olika kompetensområden är en bra arbetsmetod för att i tidiga skeden belysa frågor så brett som möjligt
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4.1 Trafikverkets planering
Trafikverket är ansvarigt för den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen och den ekonomiska 
planeringen av åtgärder på järnväg och natio-
nellt vägnät hanteras i en nationell plan. Läns-
styrelser, regionala självstyrelseorgan eller 
kommunala samarbetsorgan tar sedan fram 
länsplaner för den regionala transportinfra-
strukturen. 

För den fysiska järnvägsplaneringen gäller från 
den första januari 2013 en ny infrastrukturlag-
stiftning. Den innebär ett förenklat förfarande 
där de tidigare tre skedena, förstudie, utred-
ning och plan, ersätts av sammanhängande 
planläggningsprocess som för alla utom de 
enklaste projekten slutar med att en järnvägs-
plan upprättas. 

För projekt som startats enligt tidigare regel-
verk finns former för hur övergången sker så 
att de kan fullföljas enligt det nya förfarandet. 
Innan den fysiska planeringen startar görs en 
förberedande studie som innebär en förutsätt-
ningslös transportslagsövergripande analys 
med tillämpning av fyrstegsprincipen.
 

4.1.1 Åtgärdsval med fyrstegsprincipen
Åtgärdsvalsstudier är ett samlat begrepp som 
ersätter bristanalyser, idéstudier, genomförbar-
hetsstudier, och stråkstudier. Det handlar om 
val av åtgärder för ett bättre fungerande trans-
portsystem och att lösa problem och tillgodose 
behov som bidrar till en hållbar samhällsut-
veckling med kostnadseffektiva åtgärder. 

Alla former av åtgärder och åtgärdskombina-
tioner liksom alla trafikslag ska studeras innan 
något väljs och ett projekt skapas. Processen 
som leder fram till åtgärdsval ska inkludera 
informationsutbyte med allmänheten, intresse-
organisationer och andra berörda parter. 

En sammanhållen process

Åtgärdsval,
fyrstegs-

principen

Sammanhållen process som leder till plan,
MKB om betydande miljöpåverkan

Samråd
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Trafikverket använder sig av fyrstegsprincipen, 
vilket innebär att man först undersöker om 
transportefterfrågan och valet av transportsätt 
kan påverkas. I andra hand väljer man lös-
ningar som innebär effektivare utnyttjande av 
befintlig infrastruktur. I tredje hand blir det 
aktuellt med ombyggnad och förbättring av 
befintlig infrastruktur, och först i fjärde hand 
kommer nybyggnad och större ombyggnadsåt-
gärder. Kostnader och relevanta effekter och 
konsekvenser ska bedömas för olika åtgärds-
koncept.

• Steg 1 – Tänk om 
Åtgärder som kan påverka behov av trans-
porter och val av transportsätt

• Steg 2 – Optimera 
Åtgärder som effektiviserar nyttjandet av 
befintlig infrastruktur och fordon

• Steg 3 – Bygg om 
Begränsade ombyggnadsåtgärder

• Steg 4 – Bygg nytt 
Nyinvesteringar och större ombyggnadsåt-
gärder

4.1.2 Planläggning
Om analysen enligt fyrstegsprincipen har 
resulterat i att den åtgärd som föreslås är att 
bygga om eller bygga en ny järnväg påbörjas 
den fysiska planeringsprocessen. Trafikverket 
har identifierat fem olika planläggningstyper 
för att belysa att planeringsprocessen kan se ut 
på olika sätt utifrån olika grader av komplexitet 
och konsekvenser. 

• Planläggningstyp 1  
Typen omfattar små och okomplicerade 
åtgärder vid befintlig anläggning. Ingen plan 
tas fram och inga alternativa lokaliseringar 
till projektet finns. En förutsättning är att 
det endast är marginell omgivningspåverkan 
och  en annan är att markåtkomsten kan 
ske frivilligt. Exempel på projekt som kan 
komma att omfattas av planläggningstypen 
är plattformsförlängningar.

• Planläggningstyp 2 
Typen omfattar projekt som av Länssty-
relsen bedömts inte innebära betydande 
miljöpåverkan. Därmed krävs ingenmiljö-
konsekvensbeskrivning (MKB). Vidare finns 
inga alternativa lokaliseringar till projektet. 

• Planläggningstyp 3 
Typen omfattar projekt som av Länssty-
relsen bedömts innebära betydande mil-
jöpåverkan. Därmed krävs MKB. Denna 
planläggningstyp används i de fall som inga 
lokaliseringsalternativ finns. Däremot kan 
alternativa utformningar finnas. Exempel 
på projekt som kan komma att omfattas av 
planläggningstypen är dubbelspårsutbygg-
nader.

• Planläggningstyp 4 
Typen omfattar projekt som av Länssty-
relsen bedömts innebära betydande mil-
jöpåverkan. Därmed krävs MKB. Denna 
planläggningstyp används i de fall som både 
lokaliseringsalternativ och utformnings-
alternativ finns och projektet inte bedöms 
behöva genomgå en tillåtlighetsprövning. 
Exempel på projekt som kan komma att om-
fattas av planläggningstypen är järnvägar där 
alternativa korridorer finns.
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• Planläggningstyp 5 
Projekt som av Länsstyrelsen bedömts 
innebära betydande miljöpåverkan. Därmed 
krävs MKB. Denna planläggningstyp an-
vänds i de fall som både lokaliseringsalterna-
tiv och utformningsalternativ finns. Tillåtlig-
hetsprövning kommer att krävas. Exempel 
på projekt som kan komma att omfattas av 
planläggningstypen är komplexa projekt 
med flera korridorer eller projekt som kan 
påverka områden med höga värden.

Under hela planeringsprocessen pågår samråd 
som en fortlöpande process. Samrådet kan 
omfatta många olika slags aktiviteter, t.ex. ut-
skick av informationsmaterial, telefonkontak-
ter, skriftliga synpunkter och personliga eller 
allmänna möten. Allmänna samrådsmöten är 
vanliga inslag i samrådsprocessen, men utgör 
inte hela samrådet.

Järnvägsplanen, som avslutar planläggningsty-
perna 2-4, redovisar en detaljerad utformning 
och lokaliseringen av projektet med bland an-
nat hur mycket mark som behöver tas i anspråk. 
Den får inte vara i strid med kommunens 
detaljplan som är juridiskt bindande och ofta 
upprättas samtidigt som järnvägsplanen. 

Planen fastställs normalt av Trafikverket och 
kan överklagas av sakägare till regeringen. Mil-
jökonsekvensbeskrivningen som ingår i planen 
ska godkännas av länsstyrelsen. Till järnvägs-
planen görs även systemhandlingen som omfat-
tar det järnvägstekniska systemet med samtliga 
planerings- och projekteringsförutsättningar, 
all utrustning och alla åtgärder. 

Alla kostnader ska ingå och handlingen utgör 
underlag för en kostnadskalkyl. För större 
väg- och järnvägsprojekt, planläggningstyp 
5, kommer tillåtlighetsprövning enligt 17 kap 
miljöbalken utföras av regeringen. 

Typ 1-Projekt vid befintlig anläggning, endast marginell ytterligare påverkan 
på omgivningen, frivillig markåtkkomst, ingen väg eller järnvägsplan

Åtgärdsval/beställning

Nej

Planläggningsprocess

Formell planering

Ja

Typ 2-Ej betydande miljöpåverkan,  ingen MKB, 
inga alternativa lokaliseringar, väg- eller järnvägsplan krävs

Typ 5- Betydande miljöpåverkan, MKB, alternativa lokaliseringar,
 tillåtlighetsprövning, väg- eller järnvägsplan krävs

Typ 3-Betydande miljöpåverkan, MKB, inga alternativa 
lokaliseringar, väg-eller järnvägsplan krävs

Typ 4- Betydande miljöpåverkan, MKB, alternativa lokaliseringar,
 väg- eller järnvägsplan krävs

Plan

Förslag till planläggningstyper

1

2

3

4

5
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De projekt som kan behöva prövas har stor på-
verkan på miljön, är komplexa och kontrover-
siella  med alternativa sträckningar och där det 
finns starka och oförenliga intressen att väga 
mot varandra. Regeringen avgör vilka projekt 
som ska tillåtlighetsprövas.

4.1.3 Byggskede
Trafikverket tar sedan fram den slutgiltiga 
bygghandlingen och projektets slutgiltiga 
tekniska utformning. Denna måste överens-
stämma med järnvägsplanen, endast obetydliga 
avvikelser tillåts. Om större avvikelser eller för-
ändringar görs i projektet kan det bli nödvän-
digt att ändra planen eller att upprätta en ny, 
inkl. söka nya tillstånd från länsstyrelsen. För 
miljöledningsarbetet upprättar Trafikverket en 
miljöledningsplan som sedan styr verksamhe-
ten.

4.2 Den kommunala planeringen
Plan- och bygglagen, PBL, föreskriver järnvä-
gens relation till kommunernas detalj- och 
översiktsplanering. En ny PBL gäller fr.o.m. 2 
maj 2011 där detaljplaneprocessen har förenk-
lats och en ändring är att det kan finnas fler än 
en huvudman i samma detaljplan vilket mins-

kar behovet av flera planer i t.ex ett stationsom-
råde. Bygglovprövningen ska kunna gå fortare 
och kraven på tillgänglighet och användbarhet 
ska ingå i prövningen. 

4.2.1 Översiktsplan
Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan, 
som omfattar hela kommunen. Översiktspla-
nen ger vägledning för beslut om användning-
en av mark- och vattenområden samt om hur 
den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen är inte bindande för myndig-
heter och enskilda.

4.2.2 Fördjupad översiktsplan
Syftet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) 
är att ge en samlad bild av behov och förut-
sättningar för en utveckling av ett begränsat 
område inom översiktsplaneområdet. En FÖP 
har fokus både mot ett kort och ett längre tids-
perspektiv, och utgör ett viktigt underlag för 
arbetet med detaljplaner.

Detaljplanekarta Vegastaden, Haninge  kommun

4.2.3 Detaljplan
Regleringen av markens användning och av 
bebyggelsen inom kommunen sker genom de-
taljplaner. En detaljplan får omfatta endast en 
begränsad del av kommunen. 
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För begränsade områden av kommunen som 
inte omfattas av detaljplan får områdesbe-
stämmelser antas, om det behövs för att syftet 
med översiktsplanen skall uppnås eller för att 
säkerställa att riksintressen enligt 3 eller 4 kap. 
miljöbalken tillgodoses.

4.2.4 Bygglov/bygghandling
Med en fastställd detaljplan kan byggandet av 
exempelvis nya bostads- och handelsområden 
och ny infrastruktur prövas. Om framtagna 
planer överensstämmer med alternativet och 
inte går emot det som avses i detaljplanen kan 
ett bygglov utfärdas. För att styra byggproces-
sen tas bygghandlingar fram.

4.3 Regional kollektivtrafikplanering
Idag genomförs den regionala planeringen inte 
på ett likartat sätt över landet. Exempel från 
Stockholm är den regionala utvecklingspro-
gram, RUP, som är ett samlat strategiskt arbete 
för långsiktig och hållbar utveckling. För den 
fysiska planeringen finns regional utvecklings-
plan, RUFS, där kollektivtrafiken utgör en vik-
tig funktion och föreslagna regionala strukturer 
har påverkan på utvecklingen av stationslägen.

Den 1/1 2012 träder en ny kollektivtrafiklag 
i kraft. I varje län ska det finnas en regional 
kollektivtrafikmyndighet som ska upprätta och 
besluta om ett regionalt trafikförsörjningspro-
gram som ska vara plattformen för kollektivtra-
fikens utveckling. Programmet ska vara lång-
siktigt, strategiskt, trafikslagsövergripande och 
utgå från ett resenärsperspektiv.

För att utforma en attraktiv och effektiv kol-
lektivtrafik och för att underlätta byten mellan 
färdsätt ska trafikförsörjningsprogrammet ta 
hänsyn till nationella, regionala och lokala mål, 
planer och program och samordnas med den 
kommunala samhällsplaneringen och plane-
ringen av infrastruktur på lokal, regional och 
nationell nivå. Trafikverket ska bland annat 
bistå de regionala kollektivtrafikmyndighe-
terna med råd och stöd i utformningen av de 
trafikförsörjningsprogram som avses i kollek-
tivtrafiklagen.

4.4 Andra aspekter i planeringsprocessen
De formella planeringsprocesserna styrs främst 
av ett antal lagar och följer en given grund-
struktur. Trafikverket ska utifrån sitt ansvars-
område för både den nationella och regionala 
transportinfrastrukturen utföra sin planering 
så att den knyts ihop med den regionala och 
kommunala samhällsplaneringen. Det innebär 
att Trafikverket är involverat i många både 
formella och informella planeringsprocesser 
som det måste finnas samordning och koppling 
mellan.

Om ett projekt ska bli riktigt bra krävs väl-
fungerande samverkansformer, både formella 
och informella, mellan alla inblandade aktörer. 
Ledarskap, ambition, ansvarskännande och 
gemensamma mål som är konkreta och anpas-
sade efter den unika situationen präglar fram-
gångsrika projektresultat. Trafikverket måste 
vara en kompetent och aktiv aktör tidigt i den 
breda arbetsprocess som behöver starta när 
ett stationsprojekt börjar konkretiseras i den 
formella planeringen. 
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4.4.1 Handlingsberedskap 
Stationsprojekt som uppstått i Trafikverkets 
planering har ofta haft god tid på sig att mogna 
i olika avseenden. De ingår i en långsiktig plan 
och många frågor som ligger längre fram i 
tiden om t ex kapacitet har hunnit undersö-
kas. Men allt fler stationsprojekt aktualiseras 
genom olika stadsutvecklingsprojekt som kan 
initieras på kort tid när konjunkturen är gynn-
sam och marknadsaktörer fångar tillfället.

Trafikverket måste ha handlingsberedskap för 
att sätta upp en projektorganisation och bli en 
aktiv part tidigt när tillfället uppstår att stärka 
kollektivtrafiken. Att andra aktörers intressen 
kan medverka till att främja en god stations-
utformning är en möjlighet att ta tillvara som 
ställer krav på tidig delaktighet.

4.4.2 Avtal
Trafikverket, kommunen, de aktuella fastig-
hetsägarna och trafikhuvudmännen/regional 
kollektivtrafikmyndighet utgör i de allra flesta 
fall den kärngrupp som slutligen ska vara 
överens om mål, utformning, rollfördelning/
ansvarsfördelning och kostnader.  Avtal mellan 
olika parter är en förutsättning för genomför-
andet och att tidigt starta avtalsdiskussionerna 

för upp de viktiga frågorna på bordet. Att 
alltför sent i en planeringsprocess komma in på 
de hårda avtalsfrågorna kan kasta många goda 
ambitioner över ända och fördyra projekten.
 
Samtidigt är det en fördel att skilja mellan 
måldiskussioner och finansieringsdiskussioner. 
Att först formulera och illustrera gemensamma 
mål, innan olika åtaganden slutligt bestäms, bi-
drar till öppenheten för nya idéer och kreativa 
lösningar.  Avtalsformerna kan med fördel följa 
projektutvecklingen genom att tidigt omfatta 
intentionsavtal eller ramavtal, vilka ger utrym-
me för att ompröva och att utveckla, för att i 
senare faser omfatta finansierings- och genom-
förandeavtal. I sammansatta stationsprojekt är 
ansvaret delat och måste tydliggöras vad gäller 
finansiering, ägande, drift, förvaltning mm. 
Trafikverket arbetar för att avtalsformerna ska 
bli mer enhetliga över landet och tydligare utgå 
från verkets ansvarsgränser.

4.4.3 Ett omsorgsfullt programarbete
En stationsanläggning berör många. Främst 
givetvis resenären som är kunden, men många 
aktörer från trafikoperatörer och servicefunk-
tioner till varuleverantörer och renhållare ska 
kunna göra sitt jobb på bästa sätt. Ett omsorgs-

fullt programarbete, även på den lilla stationen, 
krävs där kunskaper från många olika håll ska 
sammanföras i en helhetslösning.
Det som inom husbyggnad kallas Program-
handling bör tillämpas för hela stationsmiljöer, 
dvs. man bör inte skilja ut den järnvägtek-
niskt tunga delen med plattformar, broar m.m. 
från allt det andra som sammantaget bildar 
stationsmiljön. Omfattningen i den normala 
järnvägsplanen och systemhandlingen är inte 
tillräcklig för att hela stationsmiljön i resenärs-
perspektivet ska vara omhändertagen.  Pro-
gramarbetet ska visa hur Trafikverkets bas- och 
tilläggsfunktioner har inarbetats (se kapitel 7).

Programfasen måste ges tid så att alla funktio-
ner kan både utredas och utvecklas till nya lös-
ningar som inte bara repeteras från föregående 
projekt. De mjuka parametrarna vad gäller t. ex. 
komfortkrav och stationens karaktär är svåra 
att beskriva men måste ändå utvecklas och 
bestämmas i programfasen.
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I processer med många aktörer och som styrs 
av formerna i planeringssystemen behövs det 
också utrymme för informella sätt att arbeta, 
samverka och bygga upp gemensamma synsätt. 
Att tidigt i ett projekt bygga upp en gemensam 
bas av värden t ex genom att tillsammans se 
referensstationer är ett sätt att påbörja ett långt 
planeringsarbete.

4.4.5 Processledning genom hela projektet 
Planerings-, projekterings-, och byggprocesser-
na är omfattande och tidskrävande vilket gör 
att tiden från idé till färdig anläggning oftast 
sträcker sig över många år. En stor utmaning 
är att behålla kontinuiteten i kunskap, attityder 
och sätt att samverka eftersom individerna ofta 
byts ut. 

4.4.4 Gestaltningsprogram - kvalitet i utfö-
rande
Även Gestaltningsprogram är ett viktigt red-
skap vid avtal. Det är ett sätt att också rangord-
na kvaliteter för det skede som alltid kommer – 
när man ska spara. Att spara klokt kräver insikt 
i vad som är avgörande för helhetskvaliteten, 
och vad som kan offras samtidigt som det ger 
en rimlig besparing. Stationsmiljön är ett of-
fentligt rum i staden och används av många, 
ofta. Krav på hög kvalitet i utförande och i 
funktion behöver prägla processen från pro-
gram till projektering. Gestaltningsprogram är 
det viktigaste redskapet, både för att konkreti-
sera kvaliteter och för att kommunicera dem så 
att parterna blir överens (och avtalar).
Kvalitetskraven ska sedan säkras i projektering 
och byggande. Det är här kontinuiteten i orga-
nisationen sätts på prov och utförandet stäm-
mer överens med målbilden när det verkligen 
kommer till kritan.

Exempel på gestaltningsprogram

Oktober 2010                  Ärendenummer: TRV 2010/32686

Kallhäll

Jakobsberg

Barkarby

Järnvägsplan

Mälarbanan Barkarby - Kallhäll

Gestaltningsprogram
UTSTÄLLNINGSHANDLING
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Ett sätt att förstärka samverkanseffekten är att 
utse en gemensam processledare som företrä-
der samtliga parters intressen (Trafikverket, 
kommun, fastighetsägare, trafikutövare, m.fl.) 
i ledningen av det dagliga arbetet. En roll som 
också kan glida över gränserna mellan de olika 
planeringsskedena och därigenom stärka kon-
tinuiteten.

Det är i praktiken i kommunikationen mellan 
individerna som arbetet utförs, inte mellan 
partsföreträdare. Att redan från början planera 
så att olika skeden med olika bemannig över-
lappar tidsmässigt är ett sätt att behålla konti-
nuiteten.

Den externa kommunikationen, att skapa po-
sitiv bild av projektet mot allmänhet och andra 
berörda, är viktigt för att skapa acceptans för 
de störningar som genomförandet ofta förorsa-
kar. Samtidigt är denna information lika viktig 
inåt för att skapa delaktighet.

Samrådsmöte för Götalandsbanan i Aneby
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4.5 Förvaltning
Resenärens upplevelse av stationen påverkas 
i hög grad av hur man uppfattar omsorgen 
om miljön. Då gäller de inte bara att det är väl 
utformat från början utan helhetsintrycket 
avgörs till stor del av hur väl miljön har klarat 
av att åldras och hur den har vårdats långsiktigt 
och varje dag. Den grundläggande nivån av un-
derhålls- och skötselåtgärder är t.ex. hissar och 
rulltrappors funktion, städning av plattformar 
och stationsområde, klottersanering och byten 
av trasig plattformsmöblering och belysning. 

Rätt utformning av de olika komponenterna i 
stationsmiljön underlättar också underhållet, 
gör att kostnaden kan hållas nere och gör det 
enklare att upprätthålla en avsedd kvalitetsnivå. 

Redan i projekteringsfasen för nybyggnader 
och ombyggnader är det viktigt att man samrå-
der om underhållet på stationen och hanterar 
det i avtal så att resenären inte påverkas av 

”gränser” mellan olika aktörer.  

Ansvarsfrågan måste tydligt framgå inför 
förvaltningsskedet mellan de olika aktörerna 
på stationen och detta dokumenteras lämp-
ligen genom avtal med gränskarta och gräns-
dragningslista. Det klargör vem som äger och 
ansvarar för driften inom stationens olika delar. 

Val av lösningar ska baseras på livscykelkost-
naden och inte enbart investeringskostnaden. 
Material- och produktval skall ske utifrån den 
erfarenhet som finns inom stationsförvalt-
ningen på Trafikverket och utifrån ett helhets-
perspektiv på vad som passar i olika typer av 
miljöer. 

Genom smarta lösningar, t ex planskildheter 
som kan utformas med god tillgänglighet utan 
lyftanordningar, kan man undvika att bygga in 
krävande underhållsinsatser som sedan riske-
rar att fallera i den dagliga driften.

Förvaltningsprinciper är långsiktighet och ro-
busthet och för att resenären ska kunna förlita 
sig på stationsfunktionen ska förvaltningen ut-
föras på ett enhetligt och likartat sätt över hela 
landet. En jämn kvalitet ska erbjudas oavsett 
vilken stationsmiljö man möter.
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4.6 För vidare läsning
”Fyrstegsprincipen för planering – för hållbara 
åtgärder i transportsystemet”, Sveriges Kom-
muner och Landsting, best nr 5107

Fyrstegsprincipen - Bakgrund och exempel på 
tillämpningar, Trafikverket 25 sep 2012

Planeringssystem för transportinfrastruktur, 
Regeringens proposition 2011/12:118

Gestaltningsprogram inom Banverket – en väg-
ledning, 2005

Effektivare planering – Vägledning för pågående 
projekt, Trafikverket 2012-10-15

Råd för gestaltningsprogram och gestaltnings-
arbete i olika skeden, Vägverket, Publikations-
nummer: 2009:161, 2009-12-22
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5. Stationen i staden
Stationen är en viktig plats i staden, då den attraherar nya etableringar och medverkar till 
att forma tätortens struktur. Järnvägen som historiskt sett varit en motor i stadstillväxten 
fortsätter att vara det och får nu ökad betydelse i och med den moderna sammankopplade 
kollektivtrafiken. 

I modern planering och stadsutveckling ingår att ta tillvara stationens fulla potential som 
målpunkt, en destination i sig, och inte bara för resan. Det medverkar till att stärka den täta 
stadstillväxten och motverka en utglesning som skapar större bilberoende. 

Stationen har blivit en plats som allt tydligare lever i symbios med annat än trafikfunktionerna 
och därmed en allt viktigare del i ett urbant sammanhang, inte minst på de mindre orterna. 
Storstadens exploateringstryck ska snarare nyanseras för att balansera kommersiella funktio-
ner mot trafikrelaterade medan småstadens behov av vitalisering behöver stimuleras. 
En god stationsmiljö bidrar till ökat kollektivresande men om stationens omgivning varken är 
attraktiv, funktionell eller ligger för långt bor motverkas målet. Det ligger därför i Trafikverkets 
intresse att på bästa sätt bidra till en god stationsnära utveckling. Inte minst när oanvänd 
bangårdsmark kan konverteras till annan användning.

I kapitlet beskrivs hur stad och station samverkar, samt frågor där Trafikverket kan vara en 
viktig aktör.

STATIONENS 
ORGANISATION OCH 
SAMMANHANG
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Uppsala Centralstation har utnyttjat det centrala läget i staden och fungerar som en länk mellan stadsdelarna på bägge sidor om järnvägen.
Framför den nya tillbyggnaden har man anlaggt en torgyta med sittplatser. Utformning av Tema Landskapsarkitekter
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5.1 Kollektivtrafik och stadsutveckling
Järnvägen har historiskt sett varit en motor 
i stadstillväxten och stationerna har blivit 
viktiga platser för staden och i staden. Sta-
tionslokaliseringen i äldre städer har ofta lett 
till en förskjutning av stadens tyngdpunkt mot 
stationen, ett uttryck för järnvägens betydelse i 
stadsutvecklingen. De städer som uppstod som 
en följd av järnvägsutbyggnaden kunde plane-
ras med stationens plats i stadskärnan inord-
nad med andra officiella märkesbyggnader som 
kyrkan och rådhuset.

I dagens stadsplanering kan inga mönsterpla-
ner upprättas som i det sena 1800-talet. Idag 
handlar stadsutveckling mer om hur en mängd 
olika krafter ska kunna samverka för att fung-
erande och uthålliga stadsstrukturer ska kunna 
utvecklas. Stadens attraktivitet avgörs av hur 
boende, arbete, verksamheter, rekreation och 
kommunikation tillsammans kan bilda en 
balanserad helhet. Kollektivtrafiken spelar här 
en avgörande roll och Trafikverket är en av de 
stora aktörerna. De stora investeringar som 
järnvägsutbyggnaderna ofta medför innebär ett 
delansvar i kommunernas utveckling, särskilt i 
små kommuner med begränsad planeringsre-
surs.

Funktionsgränserna mellan fjärrtrafik, regio-
naltrafik och lokaltrafik luckras upp allt mer. 
Allt fler trafikeringssystem kan integreras, oav-
sett om är de är på vägen, på järnvägen, med 
flyg eller med båt. Nya resandemönster kom-
mer att utvecklas som en konsekvens av detta 
och blir viktiga utgångspunkter i den fysiska 
planeringen när det gäller stationens omland. Idealstadsplan för järnväg av SJ:s förste arkitekt 

Adolf Edelsvärd, år 1859

Norrköping Centralstation har ett axialt läge 

24

där en ny station uppfördes i samband 
med att Teckomatorp blev järnvägsknut 
i mötet mellan Landskrona och Helsing-
borgs järnvägar (Eslöv-Billeberga-
Helsingborg/ Landskrona) och Malmö-
Billesholms järnväg (Västkustbanan). 
Denna första plan var en rutnätsplan 
som utgick från själva stationshuset och 
som var en lokal anpassning till den 
idealstadsplan som järnvägsarkitekten 
Adolf Edelsvärd hade publicerat 1859 
som mönster för alla svenska stations-
samhällen. Särskilt tydlig är påverkan 
av denna mönsterplan i Hässleholm, med 
paradgatan Första avenyn från stationen 
till kyrkan, men också i mindre skala i 
Sösdala. I Eslöv däremot var markförhål-
landena mer komplicerade och inverkan 
av befintliga vägar påverkade planmönst-
ret. Stångby var i detta avseende både en 
alltför liten och alltför sent tillkommen 

(1901) stationsby för att några pampiga 
stationsgator skulle kunna anläggas och 
kantas av stadsmässig bebyggelse. 

Det skånska stationssamhällets byggande 
påverkades av själva stationshusens arki-
tektur. Detta blev den viktigaste offentliga 
byggnaden, något som manifesterades så 
gott det gick för en trots allt begränsad 
ekonomi. Teckomatorps stationshus ser t 
ex större ut än det egentligen är, eftersom 
man utnyttjat gavelställda fasadmotiv, så 
kallade frontespiser, för att ge byggnaden 
ett mer monumentalt uttryck. Därtill har 
tegelmurningen utnyttjats till fullo för att 
skapa ornament som friser och gesimser. 
Med tanke på att byggherrarna längs 
stationsgatan gärna försökte manifestera 
sin nyvunna välmåga på liknande sätt, är 
det inte så förvånande att stationshuset 
användes som förebild. 

Idealstadsplan för järnvägssamhälle, publicerad av SJs förste chefsarkitekt Adolf 
Edelsvärd i Tidskrift för Byggnadskonst och Ingenjörsvetenskap, 1859. Planen gällde 
för Falköping- Rantens station på Västra stambanan, men beskrevs av Edelsvärd som 
giltig för nybildande svenska  järvägssamhällen. Rutnätsplanen visar en betydande 
expansionsmöjlighet, den kunde lätt utvidgas med nya kvarter. Edelsvärd tycks ha 
varit medveten om järnvägens dragningskraft. 
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5.1.1 Stationens närhet
Järnvägen är en viktig del i det kollektivtra-
fiknät som binder samman orter i nätverk till 
starka regioner. Stationen – bytespunktens läge 
blir mycket viktig för att nätverket skall fung-
era. En station i ett centralt läge med ökade 
möjligheter att nyttja övriga trafiksystemet ger 
utökad räckvidd. För människor med funk-
tionsnedsättning blir ett centralt stationsläge 
med få omstigningar och närhet till målpunk-
ter en förutsättning för att de ska kunna använ-
da transportsystemet. 
I de flesta fall ligger en station centralt i tätor-
ten, på klassiskt vis, men kan även ligga utanför 
tätorten i ett centralt läge i förhållande till 
resemönster och nätverk av olika transportslag. 
Till exempel kan en station utanför tätort vara 
en central punkt för bilpendlare.

Arbetsplatser, utbildning eller bostäder i 
närområdet och i regionen runt stationen 
genererar olika typer och mängd av resande. 
Arbets- och besöksintensiva verksamheter och 
strategiska målpunkter som sjukhus och högre 
utbildning som lokaliseras inom 600 meters 
avstånd från en station ger en stor effekt på 
resandet med kollektivtrafik. Ett exempel är 
Umeå Östra vars entré ligger precis vid region-

sjukhusets entré. Arbetsplatser nära stationen 
har störst effekt på val av färdmedel.
För de olika färdmedlen till tåget har avstånd 
och service betydelse:

• gång- och cykel har stor betydelse upp till 
0,5-3 km – med tillgång till cykelparkering

• buss har betydelse för anslutningsresor över 
2 km

• för bilresor är tillgång till parkering och av-
gifter viktigt, särskilt på mindre orter. 

För överstora bangårdsområden och anslu-
tande ytor som järnvägsverksamheten tidigare 
krävde kan idag utveckling ske mot andra 
funktioner. Det innebär möjligheter till en mer 
effektiv markanvändning i det stationsnära 
läget. Stationen integreras mer med sin om-
givning om man tillför ny bebyggelse, t. ex. en 
ny attraktiv plats eller någon verksamhet som 
underlättar resan och som gör att stationen 
upplevs som närmare och tryggare.

5.1.2 Länk i staden
En järnväg i staden innebär ofta en barriär, om 
den inte i sin helhet går i tunnel. Effekten är 

beroende av den så kallade passerbarheten 
men också av det passerbehov som finns (hur 
många som vill korsa den) samt passageförmå-
gan (åldersfördelning och andra egenskaper 
hos dem som vill korsa). Det kan lösas genom 
planskilda korsningar i rätt läge, antal och med 
en attraktiv utformning. 
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 Gångpassage under Uppsala Centralstation fungerar 
som en länk i staden
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Stationen däremot har möjligheten att vara en 
länk i staden, en kopplingspunkt inte bara till 
tåget utan även mellan bebyggelsen på res-
pektive sida av järnvägen. En välorganiserad 
station, med planskilda förbindelser som är 
inbjudande och lättillgängliga medför en ökad 
rörelsefrihet, större trygghet och effektivare 
samband för alla som rör sig i en stations- och 
trafikmiljö. Nya stationer kan på ett aktivt sätt 
planeras för att väva samman delar i staden. 
Stadens gatunät kan bli en naturlig del i rörel-
semönstret både till stationen och som del över 
eller under järnvägen.

5.1.3 Nod i staden
Stationsläget utgör ofta en viktig nod och 
orienteringspunkt i tätorten. Förutom funktio-
nen som bytespunkt är området runt stationen 
där många människor rör sig viktig. Ett utbud 
av både offentliga och privata verksamheter 
och service ökar platsen runt stationens bety-
delse. Det underlättar för resenären i vardags-
resan och goda synergieffekter kan uppstå. 

Ett bibliotek likaväl som ett varierat kommer-
siellt utbud ökar attraktiviteten och aktiviteten 
över dygnet. Ett internetkafé kan användas av 
pendlande gymnasieelever för att lösa hem-

väga risk mot nytta. Målsättningen är kunna till 
fullo utnyttja det goda kommunikationsläget 
som en station utgör och se det som en möjlig-
het för en utveckling av blandad och hållbar 
stad.

5.1.5 Buller från järnväg
Tågtrafik är en stor källa till buller och medför 
ofta krav på åtgärder intill järnvägen eller i 
angränsande byggnader. Åtgärderna är exem-
pelvis byte till fönster med högre ljudklassning 
än normalt. Bullerskärmar kan hjälpa till att 
begränsa problemet. Skärmen ger bäst ljud-
dämpande effekt om den placeras nära ljudkäl-
lan eller nära mottagaren. Ett brett spårområde 
medför därför att det krävs mycket höga
skärmar för att de ge avsedd ljuddämpande 
effekt. Här får dämpning av ljud ställas mot 
eventuellt oönskad avskärmning av järnvägen 
visuellt. En bullerskärm förstärker järnvägens 
barriäreffekt. Inom 30-50 meter från järnvägen 
är det (bland annat) på grund av buller mycket 
svårt att uppnå en god boendemiljö, trots 
skyddsåtgärder. Bullerreducerande åtgärder 
kan behövas på avstånd upp till flera hundra 
meter från järnvägen.

uppgifter samtidigt som det är en träffpunkt 
på orten. Exemplen finns givetvis i de större 
städerna, men även på mindre orter sker en 
aktiv planering för att utveckla möjligheterna. 
Stationen kan utgöra en av flera funktioner i 
samma anläggning. Detta ställer extra höga 
krav på tydlighet och tillgänglighet för att 
tydliggöra trafikfunktionen i förhållande till 
kommersiella funktioner. Dvs. det är viktigt 
att särskilja och ordna de olika funktionerna i 
förhållande till varandra.

5.1.4 Avstånd till bebyggelse
Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom 
ett område på 30 meter från järnvägen. Ett 
sådant avstånd ger utrymme för eventuella 
räddningsinsatser och medger en viss buller-
reduktion, samt möjliggör en viss utbyggnad 
av järnvägsanläggningen. Icke störningskänslig 
verksamhet som exempelvis parkering, för-
råd, vegetation, där människor endast vistas 
tillfälligt, kan dock förekomma inom 30 m från 
spårmitt.  

Dessa riktlinjer innebär betydande begräns-
ningar i att utveckla det stationsnära byggandet 
och det pågår olika studier där man med ett 
bredare synsätt prövar nya modeller för att 

44 STATIONSHANDBOK  -  STATIONENS ORGANISATION OCH SAMMANHANG  -  5. STATIONEN I STADEN



45

5.2 Station och omland
Stationens karaktär och funktion varierar stort. 
I vilken omgivning ligger stationen, hur stort är 
resandet och av vilket slag, hur ligger stationen 
på platsen? Storstaden, förstaden, småstaden 
och landsbygden ger helt olika förutsättningar 
för stationens utformning och karaktär:

5.2.1 Storstaden
Stationen i storstaden bildar ofta ett eget cen-
tralt läge, ofta vid sidan om stadens egentliga 
centrum. Stora trafikströmmar och viktiga 
omstigningspunkter mellan olika kollektiv-
trafikslag på en begränsad yta gör att sådana 
stationer efterhand utvecklas till mycket sam-
mansatta miljöer med ett eget stadsliv.

Det faktiska antalet resenärer är därför inte 
helt avgörande för att stationen som plats ska 
vara intensiv och befolkad. I storstäder har 
ofta stationerna ett klassiskt, stort stationsrum, 
en hall. Till den tidstypiska arkitekturen hör 
också ursprungliga, representativa entréer och 
fasader mot den viktiga stadssidan.

Storstadens täthet innebär begränsningar 
främst för anslutning till privatbil och att par-
keringsmöjligheterna kan vara dåliga för såväl 
kort som långtidsparkering samt för snabb 
avlämning. Även den viktiga kopplingen till 
buss kan präglas av bristen på utrymme och bli 
mer utspridd på omgivande stadsgator eller i 
mycket komprimerade terminallösningar.

Göteborg Centralstation,  exempel på station med centralt läge i storstaden.
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5.2.2 Förstaden
Förstadens eller förortens station är beroende 
av närheten till ett mer centralt läge i regionen. 
Trafikflödet kan vara lika stort som i en med-
elstor stad men betydelsen som central punkt i 
orten eller dragningskraft på kompletterande 
funktioner är inte lika självklar. Många av dessa 
lägen var tidigare mer självständiga småstä-
der men som efterhand vuxit ihop i ett större 
regionalt sammanhang, alternativt är det nyare 
tätortsbildningar ofta i relativt upplösta bebyg-
gelsemönster. 

I storstadsregionerna aktualiseras även de 
kombinerade lokal och regional/fjärrstationer-
na. I exempelvis Stockholm finns pendeltågsta-
tioner, i kombination med regional/fjärrtrafik, 
som både till omgivande stadsbygd och i rese-
närsmängd fungerar som en egen stortstadssta-
tion fast med karaktär som en småstadsstation. 
Det är en utveckling som lär fortgå. 

5.2.3 Centralorten och den mindre staden
Småstadens station har ofta ett mer centralt 
läge än i storstaden. Många småstäder har rent 
av kommit till vid järnvägens utbyggnad och ett 
samlat centrum med järnvägsstation, stadspark, 
hotell och förvaltningsbyggnad är inte ovanligt. 

Arkitekturen har ofta en mindre skala än i stor-
staden men är representativ och ett betydande 
inslag i stadsbilden. 
I många av småstädernas stationsbyggnader 
finns enbart de nödvändigaste funktionerna.  
Ett vikande kundunderlag, räcker inte till för 
att hålla igång en utökad stationsverksamhet.  
Många stationsbyggnader har sålts och fått nya 
funktioner som inte är kopplade till resande. 

För sällanresenären blir det otydligt när dessa 
byggnader har förlorat både sin praktiska och 
symboliska funktion. Kulturhistoriska värden 
behöver bevakas och ingå i stationsplaneringen.
Samtidigt får andra orters stationer nytt liv i 
och med utbyggnaden av regionala linjer med 
stor pendlartrafik. Exempel är städer längs 
med nya Svealandsbanan och Mälarbanan.

Bohus station
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En station i en småstad riktar sig inte bara till 
stadens invånare utan lika mycket till regionen. 
Bytet till regional busstrafik är här en viktig 
funktion som också brukar kräva stora utrym-
men nära plattformsmiljön. Även kort- och 
långtidsparkering är därför viktig.

5.2.4 Småorten och landsbygden
Den enklaste stationstypen är en plattform 
med basal trafikinformation, enklaste komfort, 
utan stationsbyggnad och utan service. 
På mindre orter är detta en vardagsmiljö för 
många resenärer och även små förändrings-
åtgärder kan betyda väsentliga förbättringar 
i upplevda kvaliteter för trygghet och kom-
fort. Bytet till buss sker oftast nära och därför 
effektivt. Behovet av parkering för pendlare 
växer och ibland är det detta som föranleder 
en ny placering av en station. Läggesta station 
på Svealandsbanan är ett exempel på detta, en 
modern landsbygdsstation med stort upptag-
ningsområde, gott om parkering och många 
pendlare bland resenärerna.

5.2.5 Externstationen
En nyare stationstyp är externstationen, som 
även kan ses som en mer stadsnära variant 
av landsbygdsstationen. Nya spårdragningar 

anpassas för höga hastigheter vilket ger stora 
kurvradier och problem med anpassning och 
intrång i befintlig bebyggelse. Lösningen är att 
placera stationen utanför centrum. Exempelvis 
Södertälje Syd som är stadens fjärrtågstation, 
ligger i en industriell miljö utan direkt kopp-
ling till centrum.

Externstationerna etableras som viktiga by-
tespunkter till framförallt buss och bil men är 

”platslösa” i sin relation till närmiljön och liknar 
på det sättet flygplatsen. Det platslösa innebär 
att stationen saknar den tydligt formade stads-
bebyggelsen omkring sig och saknar den ge-
nuina fördelen med järnvägen att nå resmålet 
direkt, mitt i staden. Externstationen genererar 
färre resande, särskilt lokala/reginonala resor. 

Externstation, FalkenbergStation på landsbygden - Tenhult
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Underlaget för serviceutbud minskar, eftersom 
mycket få icke-resenärer bidrar till kundunder-
laget. Som gestaltningsfråga ställs nya krav på 
hur identitet och igenkännande kan hanteras 
i de perifera lägena. Som stadsbyggnadsfråga 
väcks funderingar kring hur dessa ”ickeplatser” 
ska samverka med sitt omland och bidra till en 
medveten stadsutveckling.

5.3 Stationens läge
Hur stationen är placerad i höjdläge i förhål-
lande till sin omgivning skapar tydliga skill-
nader i tillgänglighet, karaktär och funktion. 
Stationen på mark, men god synlighet, planö-
vergångar och utan påverkan på stadens to-
pografi har varit det traditionella. Men nu gör 
ökade krav på säkerhet, med exemplvis plan-
skilda passager, och problematiken i konflikter 
med redan etablerade stadsmiljöer att stationer 
under mark eller på bro blir allt vanligare. 

5.3.1 Station på mark
Ett stationsläge i markplanet är det som vi ge-
nom erfarenheten uppfattar som det naturliga, 
ofta med ett stationshus i gatunivå vid sidan av. 
Kopplingen till stationen är begriplig och syn-
lig, om än inte alltid så funktionell.

Med en sidoplattform mot stadssidan får man 
en direkt angöring och det är en fördel om 
bussbyte kan ske i plan direkt över plattformen. 
Oftast finns fler plattformar och då blir korsan-
det ett hinder. Plankorsningarna blir allt färre 
och för de som är kvar innebär det bommar 
eller andra säkerhetsarrangemang. Planskild 
koppling innebär två höjdförflyttningar, under 
eller över järnvägen.  

Många äldre stationshus har anpassats eller 
kompletterats för att ansluta till planskilda 
kopplingar. En följdverkan av detta är att rese-
närerna kan vänta närmre plattformarna.
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Station på mark med planskild övergång på bro, Lund centralstation
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Bland fördelarna finns att broläget automatiskt 
ger bra annonsering av stationen och att det 
finns goda möjligheter att skapa effektiva tra-
fiklösningar, väderskyddade angöringar, parke-
ringar och väntytor under.

5.3.2 Station på bro
Med nya järnvägsdragningar följer ofta långa 
bropassager, eller tunnlar, som effekt av 
linjeföringskrav eller som konfliktundvikande 
åtgärd i landskapet. I de fallen kan en station 
placeras i broläge många meter över omgivan-
de mark. 

En tydlig fördel med det är att barriärverkan 
i marknivå minskar och stationsläget blir lätt 
att nå från många håll. Svårigheten kan vara en 
god integration med stadsmiljön, särskilt på 
mindre orter, och en resenärsmiljö på plattfor-
men som ofta är vindutsatt och känns isolerad. 

Stationsläget på bro ställer krav på att det 
sammantagna byggnadsverket station-bro får 
en utformning som möjliggör att det blir en 
integrerad del av stadsmiljön i centralare lägen, 
eller skapar sitt eget omland med kvaliteter i 
mer perifera lägen. Nackdelen blir då att den 
eftersträvade intensiteten i stadslivet aldrig 
infinner sig, trots stora resenärsströmmar, om 
det saknas urbana kvaliteter. Södertälje Syd är 
ett exempel som visar på dessa svårigheter. 
Stationslägen på bro i mindre samhällen kan 
också dominera orten på grund av en större 
skala än omgivningen. 
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Resecentrum Husum, station på bro. Stationen har väderskyddad angöring då trappor och hiss  
är placerade i entrébyggnaden. 
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flyttning upp eller ned ger en känsla av kontroll 
och trygghet. Möjligheten att ta ned dagsljus 
betyder dessutom mycket för miljön.

Den underjordiska stationen medför möjlighe-
ter att exploatera på marken, både i stations-
läget och längs anslutande järnvägssträckor. 

5.3.3 Underjordiska stationer
Nya stationer i större städer byggs i allt större 
utsträckning under marken. Det är ett an-
nat sätt att undvika konflikten med befintlig 
bebyggelse och ett sätt att skapa goda omstig-
ningsmöjligheter. Exemplen på byggda och 
framförallt planerade underjordiska stationer 
är många: Citytunneln Malmö, Helsingborg C, 
Arlanda C, Citytunneln i Stockholm och Väst-
länken i Göteborg.

En underjordisk station annonserar sig inte 
lika självklart som en traditionell station. För 
att lätt hitta till tåget när man befinner sig ovan 
jord bör entrén markera sig tydlig och vara 
en samlande punkt för både trappor, rulltrap-
por och hissar. Hissarna blir ett allt viktigare 
transportmedel när djupen blir stora och rese-
närerna har mycket bagage som då kan tas på 
bagagekärra hela vägen till tågdörren. Med his-
sar ökar antalet transportvägar vilket minskar 
trängseln och ökar säkerheten.
En viktig gestaltningsaspekt är att om möjligt 
etablera en visuell kontakt mellan markytan 
och plattformsrummet. Det skapar ett över-
blickbart sammanhang mellan de underjor-
diska plattformarna och det som sker ovan jord. 
Att ana målet redan när man påbörjar sin för-

Det stationsnära läget kan utnyttjas på ett 
medvetet sätt för att öka kollektivtrafikandelen 
av resandet. Utveckling över tid visar att det på 
underjordiska stationer ställs allt högre krav 
på säkerhet, luftmiljö etc. Detta leder också till 
stora merkostnader och större restriktioner för 
godstrafiken.
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Station Triangeln i Malmö är ett exempel på en underjordisk station som trots sitt djupa läge, ger ett ljust intryck 
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5.4 För vidare läsning
Stationsnära läge, Länsstyrelsen i Skåne/Skå-
netrafiken/Region Skåne/Trafikverket

Risk och nytta, Trafikverket publikation 
2010:074

Den goda staden

K2020 Målbild för Kollektivtrafiken i Göteborgs-
regionen

TRAST, «Trafik för en attraktiv stad». Det är ett 
planeringsdokument som utarbetats i samver-
kan mellan Banverket, Vägverket, Boverket och 
Sveriges kommuner och landsting och be-
skriver bl a hur en lokalt anpassad kommunal 
trafikstrategi kan utvecklas. Ljusintag skapar en visuell kontakt med planet ovanför, Hyllie station, Malmö
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6. Stationsgrupper och flöden
En välfungerande stationsmiljö innebär att den erbjuder funktioner, utrustning och komfort 
efter typen av station och resenär samt mängden av resenärer. Synen på vad som är rätt 
utrustning och utformning varierar dock stort både geografiskt och mellan olika stationsaktö-
rers förhållningssätt.

Med ökad diversifiering av trafikupplägg, aktörer och resenärstyper ökar även kraven som 
ställs på stationen. För att Trafikverket ska kunna omsätta kraven i olika utformnings- och ut-
rustningsnivåer har man gjort en indelning av landets stationer efter parametrarna resande-
mängder, tätortens storlek samt antalet bussturer som angör stationen. Detta utgör underlag 
för stationsklasser.  
 
För den välfungerande stationen handlar det i hög grad om att utforma för olika flöden av 
främst resenärer  men också av fordon och varor, i och genom stationsanläggningen. 

Kapitlet beskriver inledningsvis hur grupperingen görs samt hur den bör användas. Därefter 
beskrivs vad som är viktigt att tänka på när det gäller resenärsflöden.
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Resenärsströmmar och flöden på och genom stationen varierar med dygnets timmar. Bilden är tagen under rusningstid på Stockholm Centrals pendeltågsplattformar.

STATIONSHANDBOK  -  STATIONENS ORGANISATION OCH SAMMANHANG  -  6. STATIONSGRUPPER OCH FLÖDEN 53



6.1 Stationsindelning
Vilka funktionella krav som ställs på en station 
beror i hög grad på stationens storlek, belast-
ning och typ av trafikering. Stationen bör er-
bjuda en rimlig kvalitativ utformnings-, utrust-
nings- och service/tjänstenivåer i förhållande 
till dess storlek och funktion. Trafikverket 
ska också som  infrastrukturförvaltare tydligt 
kunna redovisa vad som ingår i infrastrukturen, 
dvs. vad man erbjuder sina kunder. 
Detta kan ske bland annat i Trafikverkets JNB 

– Järnvägsnätsbeskrivning. Det är Trafikverkets 
offert till järnvägsföretag och andra kunder 
inom järnvägssektorn och redovisar Trafikver-
kets erbjudna tjänster.

Med ökad diversifiering vad gäller trafikupp-
lägg, aktörer och resenärstyper samt stationer-
nas karaktär ökar också krav, behov och för-
väntningar på exempelvis på vilken utrustning 
som finns. 

För att på ett enhetligt sätt och tydligt sätt 
kunna omsätta och beskriva krav och förut-
sättningar är det nödvändigt att dela in landets 
stationer i olika grupper utifrån någon form av 
objektiva kvantitativa kriterier. 
 

En indelning av stationer kan göras utifrån 
parametrar såsom resandemängd, storlek på 
kommun/ort, antal tåg per dag eller typ av tra-
fikering. Metoden i Banverkets handbok BVH 
726* ”Arbetsmetod för gruppering av statio-
ner” bygger på parametrarna antal påstigande 
resenärer, antal invånare i tätorten samt antal 
bussturer som angör stationen. Syftet med att 
använda antal bussturer är att det indikerar 

vilken tyngd en station har som kollektivtra-
fikknutpunkt medan det potentiella resandet 
ringas in av tätortens storlek. *Skall uppdateras.

Värdena för respektive gräns är viktiga så att 
indelningen blir så rimlig som möjligt. För 
respektive stations placering i en grupp är det 
alltid viktigt att göra en bedömning om den är 
befogad exempelvis utifrån lokalkännedom.  

Tabell för stationsklasser *En översyn av gränsvärdena skall göras

Parametrar för grupptillhörighet

Antal påsti-
gande*

Invånare i tätort Klass Beskrivning

> 30 000 1 Största stationerna på mycket starkt trafikerade stråk i cen-
trala lägen. För alla typer av resenärer, hög resenärsservice.

> 3000 eller > 20000 2 Stor station på mycket trafikerade stråk i centrala lägen. 
Alla typer av resenärer, långväga (och pendlare). Utvecklad 
resenärsservice.

> 1000 och/
eller

>5000 3 Mellanstor station på starkt trafikerade stråk i mellanstora 
orter. Alla typer av resenärer, främst pendlare. Begränsad  
resenärsservice

>200 eller >1000 4 Mindre bytesstation på mindre trafikerade stråk på mindre 
orter. Resenärer mest pendlare. Begränsad resenärsservice.

<200 eller <1000 5 Liten bytesstation på lågt trafikerade stråk på små orter. Låg 
resenärsservice.
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En station kan också tillhöra något särfall som 
beskrivs i handbokens sista kapitel. Grunden 
för indelningen som BVH 726* bygger på be-
döms vara generellt applicerbar och hålla över 
tiden. *Skall uppdateras.
För en användbar och pålitlig indelning är 
resandemängder (i detta fall antalet påstigande 
resenärer per dygn) som är så aktuella som 
möjligt, en viktig parameter. De olika stationer-
nas belastning står i relation till antalet rese-
närer. I dagens läge är uppgifterna om resan-
demängder svåra att samla in och i sin kvalitet 
varierande mellan olika järnvägsföretag. 
Utgångspunkten är att stationen ska uppnå en 
viss funktionsnivå utifrån ett helhetsperspektiv. 
Nivån är relaterad till användning och belast-
ning på en station och för att enkelt kunna 
omsätta kraven har landets stationer indelats i  
fem stationsklasser.

Stationsklasser kan betraktas som ett verktyg 
för en systematisk, smidig och enhetlig hante-
ring, då den funktionella nivån är relaterad till 
stationsklass. 

Systemet ska ge en stabilitet och en långsiktig-
het gällande vad en välfungerande station eller 
bytespunkt av viss storlek innehåller och hur 

den är uppbyggd, samt bidra till ett effektivare 
infrastruktursystem. Metoden för indelning i 
klasser skall också ska ses som ett hjälpmedel 
som finns tillgängligt att använda för alla aktö-
rer som hanterar stationsmiljörelaterade frågor, 
i syfte att underlätta det dagliga arbetet. Det 
kan gälla vid planering av ny- och ombyggnad 
av stationer, vid förvaltning, vid utarbetandet 
av tjänster och avgiftsdiskussioner.  

Systemet bygger också på att man definierar 
de basfunktioner som är aktuella för respek-
tive stationsklass, dvs vilken standard en viss 
station bör ha. Dessa basfunktioner återfinns 
i olika omfattning på landets stationer och ska 
motsvara den  nivå som resenären kan förvänta 
sig. Basfunktioner för olika stationsklasser 
underlättar realiserandet av  funktionella och 
enhetliga stationsanläggningar. (se vidare kap 
7)
 
Grupperingen kan användas som en indelning 
av landets stationer, dvs. vilken grupp och där-
med vilken standard en viss station bör hålla. 
Det är dock viktigt att ett övervägande och 
bedömning görs från fall till fall. Vid en större 
om- eller nybyggnad av en station ska framtida 
prognostiserat resande användas.
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6.2 Flöden
En grundläggande förutsättning för stationens 
uppbyggnad är att den ska hantera aktuella flö-
den, primärt av resenärer, men även de flöden 
som uppkommer på grund av andra funktioner 
på stationsområdet. Tåg-, bil- och bussrörelser 
ger styrande geometriska förutsättningar, men 
det är hur rörelsemönstret ger överblickbarhet, 
framkomlighet och enkelhet för resenären som 
är avgörande för det slutliga upplevda värdet 
av stationsmiljön, vilket påverkar viljan att resa 
från stationen. Att minimera gångtiden inom 
stationen är viktigt för resenärens bild av ett 
enkelt resande.

Komplexiteten skiljer sig givetvis markant 
mellan Stockholms Central och en liten lands-
ortsstation. Frågans betydelse i stationsutform-
ningen varierar därför, men det är i grunden 
samma aspekter som alltid måste hanteras.
Att se målet är resenärens självklara fokus, 
och hänvisningsskyltning det primära medlet 
för denna orientering, men även rumsformer, 
ljud, ljusföring och lukt fungerar som informa-
tionsbärare om vad som ligger bortom det nu 
synliga. 

6.2.1 Väntan – vistelse
Den tid som resenären spenderar på en station 
består till stor del av väntan. Man vill att statio-
nen ska vara klimatskyddad, lugn eller erbjuda 
förströelse. Oavsett vilket ska den alltid ge 
bästa möjliga trafikinformation så att kontrol-
len över resan inte går förlorad.  
 

Rummen och miljöerna att vistas i är ofta delar 
av rum för flöden. När konflikten blir stor 
upphör båda att fungera – man kommer var-
ken fram eller kan uppehålla sig. Att vistas på 
stationen innebär ofta olika former av möten, 
både önskade som att möta en vän eller familj 
som anländer och oönskade som när man i 
nattmörkret tvingas vänta tillsammans  med en 
främmande person.
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Väntande resenärer på Stockholms Centralstation
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6.2.2 Orientering – överblick
Människan i rörelse uppfattar omgivande 
miljö på ett helt annat sätt än en stillastående 
person. Man fokuserar, läser av och registrerar 
det som är väsentligt för att nå vidare – till en 
annan plats än den man är på just nu. För att 
både rörelse och vistelse ska fungera på ett till-
fredsställande sätt önskas god orientering och 
överblick över stationens olika delar. Känslan 
av trygghet går snabbt förlorad om man inte 
vet var man befinner sig eller hur man ska ta 
sig vidare. Att snabbt kunna röra sig och enkelt 
kunna orientera sig ökar känslan av trygghet. 
God hänvisningsskyltning är givetvis alltid ett 
krav men genom en lyckad stationsarkitektur 
kan möjligheten att orientera sig och hitta bli 
en självklarhet.  
 
En större station har ofta större flöden. Det är 
då viktigt att sprida resenärsströmmarna över 
en större yta, att stationen exempelvis har flera 
entréer, att resande med olika målpunkter en-
kelt hittar sin väg, utan alltför stor blandning av 
flöden. På en mindre station är det mer viktigt 
att koncentrera resenärsflödena till färre angö-
ringspunkter. 

6.2.3 Flöden – märks när det inte fungerar
Ett flöde, av t.ex. människor, fordon och/eller 
material, är en konsekvens av hur man har län-
kat samman och dimensionerat de funktioner 
som ingår i en process. Även om processen i 
sig kan te sig enkel med få ingående funktioner 
kan flödet bli komplext beroende på hur man 
organiserat, styrt och strukturerat.

Man kan börja med att tänka sig primära och 
sekundära flöden: 
 
Primärflöden:

• Passagerarflöden från olika angöringar, via, 
för resandet kritiska funktioner, till platt-
form/avgående tåg.

• Passagerarflöden från ankommande tåg till 
olika anslutningar för vidare resande eller 
för avslutande av resa.

• Serviceflöden nödvändiga för att upprätt-
hålla trafiken.

Sekundärflöden:

• Personer som besöker stationen i andra 
ärenden, t.ex för att möta eller lämna en 
resenär

• Andra besökare; kunder till restauranger, 
butiker, kiosker etc.

• Försörjningsflöden; gods till restauranger, 
butiker, kiosker
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Resenärsflöden får fysisk gestaltning i form av rulltrappor 
mellan de olika planen, Umeå Östra
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6.2.4 Mål och förutsättningar
Vid utformning av ett fungerande flöde är det 
viktigt att man redan vid arbetets start känner 
till utifrån vilka mål och prioriteringar man 
arbetar. I fallet med ett stationsområde är detta 
en synnerligen viktig punkt då det är många 
och olika aktörer involverade:

• Resenärer

• Tågoperatörer

• Fastighetsägare

• Kommunen

• Trafikverket (staten)

• Externa kommersiella aktörer

När många olika parter tillsammans ska nå 
syftet med ett utvecklingsarbete behöver man, 
för att undvika suboptimeringar och flaskhal-
sar, enas om innebörden av ett antal centrala 
begrepp.
Några av dessa är:  

• Trafikering; volym och frekvenser

• Anslutningar och alternativ

• Nödvändiga funktioner; trafik och service

• Vilken standard som gäller; t.ex. max vänteti-
der vid biljettautomater, m2 per passagerare 
i olika funktioner

• Stationsområdets/stationsbyggnadens förut-
sättningar och möjligheter ur ett flödesper-
spektiv

• Utvecklingsplaner, expansion och flexibilitet

• Robusthet; hur mycket störningar skall 
kunna hanteras under en viss tidperiod 

Dessa olika flöden är i vissa fall helt delade 
både vad gäller vilka resurser/funktioner de 
utnyttjar och när på dygnet/veckan de inträf-
far och i andra fall är flödena i varierade grad 
desamma.
Exempelvis äter både resenärer och övriga sta-
tionsbesökare lunch på samma restaurang vid 
ungefär samma tid. En renodlad kioskbesökare 
använder inte biljettautomat, men väl samma 
gångstråk som en tågresenär. 
 
Redan här kan vi se att några tillsynes enkla 
funktioner kan generera flöden som kan vara 
nog så komplexa att analysera inför en pro-
jektering eller dimensionering. Man bör vara 
noggrann och påläst då man ger sig i kast med 
att utforma sina flöden så att man i så stor ut-
sträckning som möjligt kan skapa de effektiva 
primärflöden man strävar efter men samtidigt 
ge förutsättningar för attraktiva sekundärfunk-
tioner.  
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• Den tid det tar att utföra olika funktioner 
varierar stort mellan olika personer.

• Personer ställer krav på miljö, service, be-
kvämlighet och säkerhet.

• Hela flödet präglas av stor dynamik.

För att skapa fungerande och effektiva person-
flöden i ett sammansatt system av processer så 
är den dynamiska aspekten en viktig faktor.
Detta kan exemplifieras med vad som kan 
hända runt en biljettautomat när olika rese-
närer tar varierande tid på sig att köpa biljett 
samt att tidpunkten för resenärernas ankomst 
till automaten varierar.  Här uppstår mycket 
lätt köer och folksamlingar och illustrerar att 
det är viktigt att i ett tidigt skede känna till 
vilka person flöden och vägar man kan förvänta 
sig, för att man ska kunna utforma funktioner, 
ytor, kommunikationer och rum på ett sätt som 
fungerar för alla flödesfaser.

 

6.2.6 Helhetssyn
Det är väldigt vanligt att olika funktioner i en 
process har utformats och dimensionerats 
individuellt, utan hänsyn till vad som händer 
vare sig före eller efter den aktuella funktio-
nen. Ökade krav på effektivitet, rationalitet och 
service samt det faktum att resandet i många 
avseenden har ändrat karaktär ställer sam-
mantaget högre krav på effektiva flöden. För 
att lyckas med detta behöver man studera hela 
flödet och förstå vilken inverka de olika delarna 
har på helheten.

• Orientering: Om en passagerare inte vet var 
han/hon skall ta vägen för att köpa biljett 
eller kliva på tåget skapas osäkerhet. Funk-
tioner bör vara utformade och placerade så 
att de möjliggör ett intuitivt och naturligt 
flöde av resenärer som har olika syften med 
sin aktivitet.

• Separering: Man bör vara uppmärksam 
på att man inte skapar situationer där en 
aktivitet hindrar eller försvårar en annan. 
Förflyttning, köande och väntande bör hållas 
åtskilda så att de inte stör varandra. 

6.2.5 Personflöden
Inom olika verksamheter i samhället arbetar 
man idag med att förbättra flöden. Det är dock 
stor skillnad mellan att planera och styra ett 
materialflöde jämfört med ett personflöde.

En av de största skillnaderna är att man i 
många sammanhang försöker skapa jämna 
flöden som ger enklare styrning . För person-
flöden finns inte denna möjlighet i alls samma 
utsträckning

Personflöden skapar i allmänhet ett större 
behov av att dimensionera resurser efter peak- 
situationer, exempelvis i de fall man är kopplad 
till tidtabeller.

Utmärkande för personflöden är bl.a. :

• Stora variationer i flödet (kopplat till dels 
resenärens behov och till tidtabeller) över 
dag, vecka och år.

• Passagerare rör sig fritt mellan olika funktio-
ner och ytor och följer inte alltid för proces-
sen definierade flödesvägar

STATIONSHANDBOK  -  STATIONENS ORGANISATION OCH SAMMANHANG  -  6. STATIONSGRUPPER OCH FLÖDEN 59



• Prioritera primärflöden: Målet är att möjlig-
göra tydliga flöden som fungerar för olika 
passagerartyper med stationsområdets ut-
talade mål i åtanke.  

Det är inte fel att primära- och sekundära flö-
den, men det kräver god planering av den totala 
verksamheten.

Belastningen av stationens olika funktioner 
och ytor samt vad som är belastande varierar 
starkt över dagen och för olika stationstyper. 
Belastningsprofilerna för olika stationer skiljer 
sig naturligtvis mycket från varandra beroende 
av tidtabeller, stationstyp, placering, årstid etc. 
För att skapa fungerande flöden är det viktigt 
att utgå från den trafik som stationsområdet 
skall betjäna, inte bara volymmässigt utan 
också när på dagen den inträffar, i samband 
med övrig trafik, vilken typ av resenärer man 
har etc. Hur samverkar och interagerar de olika 
flödena med varandra och vilka konflikter och 
synergier skapar de?

Att beräkna och skaffa sig en helhetsbild över 
flödena är nödvändigt för att kunna dimen-
sionera och utforma rätt, förstå vad som kan 
samutnyttjas men också för att inte överdimen-
sionera.

Då förutsättningar och volymer ändras konti-
nuerligt är det nödvändigt att inte bli beroende 
av en enstaka faktor för flödet utan behåller 
rimlig flexibilitet. Vissa ändringar orsakar inga 
problem alls. Att generellt beskriva hantering-
en är svårt då de råder så skiftande förutsätt-
ningar för olika stationsområden . En aspekt är 
dock viktig – enkelhet.

Enkla lösningar är i allmänhet lättare att 
anpassa till förändrade förutsättningar som är 
mer sofistikerade.  

• Att skapa ett effektivt och snabbt flöde är 
generellt sett viktigt men kanske speciellt på 
stationstyper där inslaget av pendlingspas-
sagerare är stort.

• Det faktum att passagerarflödena är kopp-
lade till en avgångstid gör att det är viktigt 
att kapacitet inte saknas i de nödvändiga 
funktionerna då detta kan leda till att passa-
gerare missar tåget, ådrar sig extra kostnader 
eller får ändra sin egen planering på ett för 
passageraren mindre bra sätt.

• Om man som stationsområde vill erbjuda 
sina resenärer god service och i slutändan 
verka för ett ökat kollektivt resande är det 
sannolikt att man i många funktioner får 
dimensionera i närheten av maxbelastning.

• Det är alltid den funktion med minst kapaci-
tet i förhållande till flödet som sätter be-
gränsningarna för det totala flödet.  
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Bil- och taxiangöring utanför station är en potentiell flaskhals och bör dimensioneras så att trafiken kan flyta på för att 
undvika att resenärsflöden till tåg blir lidande. Taxiangöring utanför Göteborg Centralstation

FO
TO

: K
A

SP
ER

 D
U

D
ZI

K

6.2.7 Typiska flaskhalsar och potential- 
områden:
Parkering av fordon; parkeringsområdet som 
sådant kan vara väl dimensionerat för att här-
bärgera nödvändig volym bilar. Dock brukar 
problemen uppstå i in- och utfart till området. 

• Om sekundära serviceflöden blandas med 
resenärsflöden kan det ge problem med 
framkomlighet.

• Annan anslutande kollektivtrafik som buss 
eller tåg ger ofta större resenärsmängder vid 
samma tillfälle och gör det viktigt att exem-
pelvis planera entréfunktioner så att man 
undviker trängsel eller onödig väntan. Även 
rulltrappor och hissar kan bli begränsande. 

• Med alla resenärer i samma stråk så belas-
tas många kritiska områden i onödan. Om 
resenärer beroende på typ direkt kan an-
vända ”sina” funktioner och stråk så minskar 
totalbelastningen.  
 
En van pendlingsresenär med månadskort 
som anländer strax innan avgång skall inte 
med nödvändighet behöva passera butiker, 
väntområden, köer och automater utan skall 

enkelt och snabbt kunna ta sig direkt från 
angöring till perrong. Detta gynnar både pas-
sagerare och stationsområdet.

• Genom väl anpassade anslutningar från an-
nan kollektivtrafik, god planering och sam-
ordning av de olika flödena kan man undvika 
onödigt behov av väntutrymmen och även 
underlätta och förenkla för passagerarna.
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Biljettkontor och utrymme för köbildning skall sidoordnas huvudstråk med viktiga resenärsflöden.
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• God kapacitet i biljettförsäljning/automa-
ter är en viktig del av ett effektivt flöde. Då 
detta är en central del av det primära flödet 
bör det vara placerat i direkt anslutning till 
huvudflödet (angöring till plattform). 

• Information till resenärer är viktigt för att 
dessa skall kunna orientera sig och resa på 
ett bekvämt och tryggt sätt. Det är också ett 
stöd för stationsområdet att uppnå effekti-
vitet i sin verksamhet, i sina flöden och för 
resenären.
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Tydlig information och biljettautomater i anslutning till rörelsestråk, men sidoordnat, Triangeln, Malmö 
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6.3 För vidare läsning
BVH 726 Arbetsmetod för gruppering av statio-
ner 
 
Trafikverkets rapport - Stationens uppbyggnad, 
basfunktioner och klassindelning
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7. Delområden och funktioner 
Den välfungerande stationen upplevs som en sammanhängande miljö av resenären där alla 
områden och funktioner funnit sin naturliga plats, där man bäst behöver dem. Hur det är 
arrangerat skiljer sig från den ena stationen till den andra, men det går att spåra ett underlig-
gande mönster som kan beskrivas som stationens byggklossar eller delområden; Ankomst, 
service, kommunikation och plattform – delarna som bygger helheten. 
 
På nästa nivå kan man beskriva stationens olika funktioner, som kan vara inom ett eller flera 
av delområdena. 
 
I detta kapitel beskrivs stationens delområden översiktligt följt av introduktion till basfunktio-
ner, som sedan utvecklas i de följande kapitlen 8-12. 
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Kommers, biljettservice, väntytor och kommunikationsstråk samsas på samma ytor på Stockholm Centralstation
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7.1 Stationens grundläggande uppbyggnad 
De flesta resenärer vill inte vänta eller byta mer 
än nödvändigt och efterfrågar därför en fy-
siskt logiskt organiserad station med enkel och 
snabb orientering.  
 
Vid väntetider eller vid störningar är behovet 
av andra funktioner eller verksamheter som 
kan underlätta resan viktigare. Stationen ska 
vara den naturliga platsen som binder samman 
de olika delresorna kopplade till en resa.
 
För att vara en välfungerande länk i resan 
måste de basfunktioner som finns på statio-
nen leda till så stor nytta för resenären och 
samhället som möjligt. Bytespunktens fysiska 
uppbyggnad, de verksamheter och tjänster som 
stationen kan erbjuda måste följas åt och ske 
i växelverkan. Basfunktioner har ofta karak-
tären av fasta fysiska anordningar som inte så 
lätt kan differentieras utifrån olika behov och 
efterfrågan. 

Vid utformningen bör stor vikt läggas vid de 
funktioner som skapar en tydlig uppbyggnad 
och logik som gör att resenären enkelt, smidigt 
och säkert kan ta sig till tåget, vänta och byta 

mellan olika trafikslag. Gångtider ska minime-
ras, varför plattformar i relation till planskilda 
passager är en väsentlig funktion och del i en 
stationsanläggning. 
 
Den välfungerande stationen består av många 
byggstenar som måste sammanfogas till en 
funktionell och välutformad miljö. Om statio-
nen förr var lika med ett stationshus är det idag 
ett helt område som räknas in. Stationsområdet 
ska dock ha en tydlig tyngdpunkt, en huvuden-
tré som underlättar orienteringen och hjälper 
till att hålla ihop funktionerna till en genom-
tänkt helhet.

7.2 Stationens delområden
Vid uppbyggnad av stationen är det viktigt att 
det logiska rörelsemönstret hos olika resenärs-
typer följs upp. En av de avgörande faktorerna 
är resenärens vana respektive ovana att resa, 
vilket ger olika behov och därmed olika krav på 
stationsmiljön. En logisk och enkel uppbygg-
nad av stationsmiljön, där närhet mellan trans-
portmedlen ger överblick och förståelse för hur 
stationen skall nyttjas är mycket viktig.  
 

Genom att beskriva stationen i fyra delområ-
den som nästan alltid återfinns oavsett statio-
nens storlek och typ, kan man förstå dess form 
och sammanhang. De ska fungera väl var och 
en för sig, men framförallt samverka till en bra 
helhet. Övergången mellan delarna ska uppfat-
tas som självklar och smidig.  
 
Dessa fyra delområden är:

• Ankomstzon

• Serviceytor

• Kommunikationszon

• Plattform 

I den ideala situationen vid nybyggnad kan 
varje dels krav på funktion och gestalt i bästa 
fall uppfyllas. Oftast handlar det dock om att i 
ombyggnads- och moderniseringsprojekt göra 
förnuftiga avvägningar mellan konkurrerande 
önskemål utifrån alla de begränsningar som 
verkligheten ger. 
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Ankomst- respektive plattformsområdet är 
ofta väl avgränsade områden inom en station. 
Kommunikationszoner respektive serviceytor 
framstår inte alltid som utskiljbara delar inom 
stationsområdet.

7.2.1 Ankomstzon
Ankomstzonen är det yttre område där sta-
tion och omgivning möts, stationens angöring. 
Ofta innehåller området cykelparkering, buss-
hållplats/bussterminal, spårvagnshållplatser, 
taxiangöring, av- och påstigning från privatbil 
och parkering, samt gångvägar från dessa funk-
tioner i riktning mot tågen. Området omfattar 
i vissa fall även körväg för servicetrafik till 
plattformar och tåg.  
 
Angöringen till stationen med olika färdme-
del skall ske på ett så smidigt och effektiv sätt 
som möjligt. Detta kan innebära att stationen 
medvetet anläggs så att angöring kan ske från 
stationens båda sidor. Exempelvis kan statio-
nen delas i en huvudsida med angöring och 
busshållplats samt en sekundär sida med kom-
pletterande angöringar och parkeringar.  
En uppdelning förbättrar möjligheten att få 
plats med funktioner för hela resan även i 
trängre stadsmiljöer. 

Detta underlättar för ortens trafik- och rörelse-
mönster runt stationen men är också viktigt för 
den enskilde resenärens möjlighet till eget och 
snabbt val av väg till tåget.   
 

För vaneresenären kan kompletterande genvä-
gar vara ett effektivt sätt att fördela ut flödena 
på fler punkter och korta ledtiderna. 
För sällanresenären är det istället viktigt med 
stor tydlighet, en tyngdpunkt i angöringen: Var 
kliver man av bussen, var tar man bagagekär-
ran, var går man till tågen, etc. En tydligt orga-
niserad angöring behöver inte skyltas i någon 
större utsträckning. 

Diagram över stationens delområden

1. 2. 4. 

3.

1. ANKOMSTZON 
2. SERVICEYTOR
3. KOMMUNIKATIONSZON
4. PLATTFORM
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På stationer med byte direkt över plattform 
mellan tåg och buss ligger angöringen intill 
plattformsområdet utan förmedlande ser-
vice- och kommunikationsområden, vilket ger 
direkta och snabba gång- och resvägar. 
 
Historiskt anlades ofta stationsparker eller sta-
tionstorg utanför stationsbyggnaden. De fyller 
även idag funktionen att signalera angöringen 
och att exponera stationsläget mot omgivning-
en. Detta kan gälla i än högre grad om huvud-
entré saknas på stationsområdet.

7.2.2 Serviceytor
Det finns service som i olika omfattning är 
direkt kopplad till resan, men även funktioner 
som inte är nödvändiga men ger resenären 
mervärden i samband med resan. Primärfunk-
tioner är biljettförsäljning, biljettautomater, 
informationsdisk, trafikinformation, toaletter 
och väntutrymmen. Sekundärfunktioner är ba-
gageförvaring, kiosker, matställen, bankomater, 
växlingskontor, biluthyrning, hotell och butiker. 
Inom serviceområdet bör det endast finnas 
gångtrafik och detta gäller även alla kommuni-
kationsytor fram till och mellan funktionerna.  
 

Stationshuset, som många tidigare likställde 
med Stationen, ger platsen en identitet som 
målpunkt men är utöver detta främst till för 
servicefunktioner. För stationer utan stations-
hus kan serviceutbudet vara en plats för en 
biljettautomat. Idag finns dock även stora sta-
tioner utan stationshus, men med omfattande 
serviceutbud. Vilken service stationer av olika 
storlek rent konkret bör ha beskrivs i avsnitt 

8-12. Inom serviceområdet ska resenärerna 
främst hitta primär men även sekundär service, 
varför primära servicefunktioner bör förläg-
gas i direkt anslutning till huvudgångstråk och 
knutpunkter medan sekundära servicefunktio-
ner kan lokaliseras till andra gångstråk på sta-
tionen. På större stationer finns ofta intresse av 
att integrera mer omfattande kommers, kultur 
och andra typer av sekundärservice i stations-

Tydlig och generös kommunikationszon,
Amsterdam Biljmer Arena Station

Biljettservice på Uppsala Centralstation
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miljön, vilket gör att den primära trafikfunk-
tionen kan hamna i skymundan. Detta ställer 
högre krav på en aktiv planeringsdialog för 
att både tågresenären och andra besökare ska 
kunna få bästa möjliga funktion och helhets-
upplevelse. På större stationer kan separering 
av resenärsservice respektive kommersiell ser-
vice på olika våningsplan fungera. Renodling av 
funktioner ger bra integrering. 

7.2.3 Kommunikationszon
Kommunikationszonen förbinder angöringar 
med plattformar, ibland via serviceområdet. 
Tydligast framstår kommunikationsområdet 
som en avgränsad zon där det finns planskilda 
gångar eller broar för att nå plattformen. På 
större stationer utgör kommunikationsytan 
ofta en sammansatt struktur av många kopp-
lingar, gångtunnlar, broar etc. På små lands-
ortsstationer kanske det bara rör sig om en kort 
gångyta mellan angöringsvägen och sidoplatt-
formen. 
Med högt ställda krav på framkomlighet för 
alla resenärsgrupper blir kommunikationszo-
nens utformning med visuell tydlighet, ljus och 
belysning, flacka lutningar, hissar, rulltrappor 
och generösa trappor avgörande för stationens 
helhetsfunktion.  

Plattform, Uppsala Centralstation

Stationen bör vara organiserad med en struktu-
rell klarhet, både vad gäller kommunikationer 
och rumsligheter. Detta för att stationen skall 
upplevas så tydlig och tillgänglig som möjligt.

7.2.4 Plattform
Plattformsområdet ligger naturligen närmast 
spåren och innehåller plattformar för av- och 
påstigning på lokaltåg, regionaltåg och fjärrtåg 
samt ibland direktbyte till buss eller t.ex. spår-
vagn. Här ska även finnas plats för väntan med 
kort avstånd till och god överblick över aktuella 
tåg för resenärerna. Inom plattformsområdet 
tillåts i princip endast gångtrafik, men nödvän-
dig servicetrafik måste ges möjlighet att köra i 
delar av zonen. 
 
Med korta bytestider och ett mer effektiviserat 
kollektivtrafiktänkande kring hela resan till-
bringas mer av väntetiden på plattformen, nära 
tågen. Det leder i sin tur till att fler service-
funktioner efterfrågas även här och att kraven 
på klimatskydd och komfort ökar. Möblering, 
utrustning och service får dock inte försämra 
framkomligheten i gångstråk eller säkerheten 
i skyddszonen. Av det skälet bör man i plane-
ringen sträva mot att plattformarna organise-
ras i zoner – skyddszon, gångzoner där både 

snabba och långsammare resenärer ska samsas, 
möbleringszoner för sittplatser, väderskydd för 
väntan och trafikinformation så att platsen för 
att gå blir så fri som möjligt.  
Plattformens mått (och utrustning) styrs även 
till stora delar av olika krav på personsäkerhet 
och geometriska krav. Se BVS 1586.26.
Vilken utrustning som krävs styrs också av 
EU-regelverk för funktionsnedsatta – se vidare 
kapitel 8.
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7.3 Stationens funktioner
Stationsmiljöerna runt om i landet utformas 
och utrustas idag ofta olika från fall till fall.
Med en avreglerad trafikmarknad måste by-
tespunkten behandlas utifrån ett enhetligt och 
operatörsneutralt synsätt. För att garantera en 
nivå på funktioner för respektive station har 
Trafikverket ett system för basfunktioner som 
är kopplat till de fem stationsgrupper presente-
rade i tidigare avsnitt.

Vilka basfunktioner som ska finnas på olika 
stationer är ett resultat av sammanvägningar 
och avvägning av resenärernas och järnvägsfö-
retagens behov och förväntningar. Det påver-
kas också av regelverk (såväl internationella 
som nationella), säkerhetsaspekter (såsom 
halkrisk, spårspring och suicidrisk) och förval-
tarperspektivet (såsom skötsel, snöröjning och 
underhåll).

Basfunktionerna är uppbyggda efter ett grund-
utbud och till den nivån kan tilläggsfunktioner 
läggas till. Det kan betraktas som ett långsiktigt 
mål att uppfylla de senare, som ett varierat 
utbud över landet eller som rena tilläggs-
tjänster. Med olika ansvariga aktörer så finns 

samtidigt utrymme för ansvarig aktör att göra 
särskilda satsningar på stationen vilket gör 
att stationsmiljön kan se olika ut över landet. 
Utgångspunkten är dock att stationsanlägg-
ningen totalt ska uppnå en viss kvalitetsnivå ur 
ett helhetsperspektiv för resenären. (se vidare 
Trafikverkets rapport ”Stationens uppbyggnad, 
basfunktioner och klassindelning”)
 
Stationerna är varierat uppbyggda från den 
enklaste bestående av en plattform utanför ett 
litet samhälle till den komplexa och integre-
rade med flera trafikslag. Det är i dag också 
större variation av olika resenärstyper. Spannet 
sträcker sig från den mer sällan åkande fjärre-
senären till den som reser kortare sträckor dag-
ligen (pendlar). Stationen ska kunna tillgodose 
alla dessa resenärers behov.  
 
Förutom regelstyrda samhällskrav som res-
pektive aktör är skyldig att genomföra (t ex 
ledstråk, ramper och säkerhetsåtgärder), finns 
behov och förväntningar på en rad funktioner 
som bidrar till att göra resan smidig, enkel och 
komfortabel.  
 

Funktionerna kan delas in i följande huvud-
grupper:

Trafikverkets ansvar
Tabell 1. Funktioner för plattformar 
Tabell 2. Funktioner för planskilda förbindelser 
Tabell 3. Funktioner för informationsknut-
punkt 
Tabell 4. Funktioner för bytespunkten generellt
Tabell 5. Möjliga TrV tjänster

 
Övriga aktörer
Tabell 6. Funktioner för angöring och stations-
byggnad
Tabell 7. Funktioner för resenärsservice

Varje tabell visar vad som är en basfunktion 
(X). De flesta funktioner styrs i olika omfatt-
ning även av TSD, Tekniska specifikationer för 
driftskompatibilitet, som är framtagna för att 
uppfylla krav enligt EU-direktiv samt säker-
hetsaspekter. Färgkoderna avser ansvarsfördel-
ning. Vissa funktioner förekommer i flera lägen 
i stationsmiljön. Därför beskrivs exempelvis 
Trafikinformation samlat i kapitlet om infor-
mation och säkerhet (10). 
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Trafikverkets ansvar

Branschens ansvar (RKM, Opera-
törerna m fl)

Fastighetsägarens ansvar

Övrig aktör/kommun

Kommersiell aktör

Stationsgrupp Styrs av TSD 1 2 3 4 5 Kommentar

På
plattform Plattformstak x x x

Väntutrymme inklusive 
utrustning TSD x x

Uppvärmning om det bedöms rimligt p.g.a. lokala 
förhållanden, t.ex. på komplexa stationer där det är 
långt till stationshus/väntsal eller stationer utan an-
nat väntutrymme i norra Sverige.

Väderskydd inklusive utrust-
ning TSD x x x x x Olika antal beroende på grupp.

Sittplatser TSD x x x x x Har högt kundvärde. Måste vara fasta (fastskruvade, 
platsbyggda el. dylikt).

Belysning TSD x x x x x
Armaturen ska finnas på själva plattformen och place-
ras ut med hänsyn till trygghetsaspekter. Lättåtkomlig 
för lampbyte. Endast om tillgång på el i grupp 5.

Plats för biljett-/validerings-
automat x x x x x Endast vid entré till plattformen. Om det finns plan-

skild förbindelse ska automaten främst placeras där.

Grindar/avgränsning vid 
plattformsslut x x x Ökad säkerhet och suicidprevention.

Dynamisk 
trafikinfor-
mation

Klocka x x x x x

Högtalare TSD x x x x x
Kan undantas vid smärre icke TSD-styrd ombyggnad 
av stationer inom grupp 5 om t.ex. elanslutning till 
plattformen saknas.

Plattformsskylt TSD x x x En flertågsdisplay är att föredra i grupp 4-5, framför 
en plattformsskylt som enbart visar nästa tåg.

Varning passerande tåg x x x När det finns plattformsskylt.

Display el motsv. för realtids-
information om tågtrafiken TSD x x x x x På plattformen i grupp 4-5 bara om separat informa-

tionsknutpunkt saknas inom övrga stationsområdet.
Fast skylt-
ning Stationsnamn TSD x x x x x

Spårnummerskylt x x x x x

Hänvisningsskyltar TSD x x x Skyltning enligt lokalt behov i grupp 4-5, t.ex när det 
finns flera utgångar.

Vagnlägesskyltar  x x x

Påskyndar och underlättar påstigning. Används i 
kombination med dynamisk info om vagnläge via t.ex. 
plattformsskylt eller högtalare, för att indikera zoner 
med vissa vagnar, inte statiskt en specifik vagn per 
skylt. Kan användas för t.ex. långa nattåg/kopplade 
x2 men även gälla läge för handikapptillgänglig vagn.

Tabell 1. Funktioner för plattformar

X = Basfunktion - grundutbud som skall finnas inom 
respektive grupp 
 
TSD= Funktion som är reglerad av TSD (Tekniska 
Specifikationer för Driftskomatibilitet), EU direktiv
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Stationsgrupp Styrs av TSD 1 2 3 4 5 Kommentar

Planskild
förbindelse
inkl. upp-
/nergångar*

*grupp 4-5 har 
sällan planskild 
förbindelse till 
plattformen

Inbyggd om över spår x x
VIktig ur förvaltningsperspektiv. Utformas för god 
överblick, säkerhet och trygghet, t.ex. med glasade 
sidor.

Inbyggda trapp- och 
hisspaket TSD x x x Viktig ur förvaltnings- och säkerhetsperspektiv.

Trappa TSD x x x x x Ramp som avser mer än 3 trappsteg bör komplet-
teras med trappa och tvärtom.

Hissar som förbinder plan-
skildheten med markplan och 
plattform

TSD x x x Så länge inte hiss anordnas måste det finnas ramp 
istället.

Ramp mellan planskildheten 
och markplan/plattform om 
ej trappa + hiss

TSD x x x x x Lutning max 1:20. Minst en hinderfri entré/passage 
till/från plattform

Rulltrappa TSD x x

Beror på stationens funktion och läge, om det är en 
stor bytespunkt, höjdskillnaden(oftare vid bro än 
tunnel) el. kapacitet i uppgången. Ska vaar inbyggd. 
Bör hanteras restriktivt p.g.a. den svåra driften i 
plattformsmmiljö.

Plats för biljett-/validerings-
automat x x x x x

Sittplatser TSD x x

Belysning TSD x x x x x

Fast 
skyltning Taktil spårnummerskylt TSD x x x x x

Hänvisningsskyltar, inklusive 
till ersättningstrafik x x x x x

Dynamisk 
trafikinfor-
mation

Display el. motsvarande 
för realtidsinformation om 
tågtrafiken

TSD x x x

Entréskylt vid resp. trappa/
hiss till plattformarna TSD x x Om det finns upp-/nedgångar till fler än två plattfor-

mar från gångförbindelsen.

Tabell 2. Funktioner för planskilda förbindelser

I funktionskraven finns några tilläggsfunktio-
ner som kan betraktas som kvalitetshöjande 
åtgärder. Baskraven ska motsvara en garante-
rad nivå som resenären kan förvänta sig på en 
bytespunkt av en viss storlek. På de minsta by-
tespunkterna förefaller det exempelvis rimligt 
med en viss grundnivå bestående av t ex bänk, 
trafikinformation, klocka, belysning, cykelställ 
och eventuellt vindskydd. På de största bytes-
punkterna är det rimligt att basnivån omfattar 
ett rikt  utbud av information och resenärsser-
vice. 
 

72 STATIONSHANDBOK  -  STATIONENS ORGANISATION OCH SAMMANHANG  -  7. STATIONENS DELOMRÅDEN OCH FUNKTIONER



73

Stationsgrupp Styrs av TSD 1 2 3 4 5 Kommentar

Bytespunkten 
generellt Åtgärder för användbarhet 

för funktionshindrade x x x x x
Rymmer en rad utformningskrav som ska genom-
föras t.ex ledstråk för synskadade (se BV Råd och 
riktlinjer)

Nödtelefonnummer x x x x x Finns på alla stationer. Går till av fastighet upphand-
lad entreprenör.

Övervakningskamera x x x
Behov varierar från ort till ort och har inte samband 
med grupp. Förutsätter organisation/rutin för 
hantering av bilderna.

Rondering x x x

Är kostsamt. Behov varierar men har inte alltid 
samband med grupp. Låsning av väntsak sker alltid 
manuellt för att säkerställa att sista tåget gått 
och att ingen blir inlåst. Upplåsning sker oftast 
automatiskt.

Fast rondering (heltid) x
Ersätt-
ningstrafik

Angiven hållplats för 
ersättningstrafik och hän-
visningsskyltning som leder 
fram till denna genom hela 
bytespunkten

x x x x x

Högtalare vid hållplatsen 
som möjliggör information 
från TLC till tågresenärerna

x x x x x

Stationsgrupp Styrs av TSD 1 2 3 4 5 Kommentar

Informations-
knutpunkt*

*Grupp 5 
behöver inte 
ha separat 
info-knutpunkt, 
den finns då på 
plattformen

Fast 
skyltning

Taktil, kontrastrik oriente-
ringskarta (över stationsom-
rådet)

TSD x x x
TrV ansvarar om utomhus. Fastighetsägarens ansvar 
inomhus. Uteckling av förenklad variant pågår. Kan 
undantas på utpräglade pendeltågsstationer i grupp 3.

Hänvisningsskyltar till spår m. 
fl. järnvägsfunktioner x x x Ansvaret för fasta skyltar följer respektive fastig-

hetsägare.

Tågtidsanslag x x x x Oklart f.n. tidigare via Samtrafiken

Dynamisk 
trafikinfor-
mation

Display el. motsv. för realtids-
information om tågtrafiken TSD x x x x I form av s.k. Stortavla i grupp 1 och eventuellt även 2. 

Endast på plattformen i grupp 5.

Prator/Interaktiv terminal TSD x x

Klocka x x x x Endast på plattformen i grupp 5

Högtalare TSD x x x
Realtidsinformation om an-
slutande regionbussar/lokal 
kollektivtrafik

x x x

Mötes-
punkt för 
ledsagning

Markeringsskylt och sittplats TSD x x x x x På stationer där ledasgning erbjuds. Idag TrV:s ansvar 
utomhus.

Lokala förutsättningar måste alltid vägas in 
vid ny- och ombyggnad av en bytespunkt. För 
bytespunk ter i orter med ett kallare klimat 
kan t.ex. uppvärmt väntutrymme behövas även 
på relativt småstationer. En annan sådan lokal 
faktor kan vara stationer med säsongstrafik 
eller mycket turister och långväga resenärer 
vilket skulle kunna innebära komplettering 
med extra utrustning såsom trafikinformation 
på engelska, förvaringsboxar och bagagekärror. 
 
I den helhet som stationsanläggningen ska 
utgöra kan man ändå bryta ut enskilda delfunk-
tioner och beskriva dem var för sig. Ibland fö-
rekommer de oftast bara på en plats i stationen, 
som t ex mötespunkt för ledsagning, ibland 
utgör funktionen ett system över hela stations-
anläggningen, som t. ex. hänvisningsskyltning. 
Ansvaret för finansiering, drift och underhåll 
av stationen eller bytespunktens olika delar är 
uppdelat på flera aktörer. 

Tabell 3. Funktioner för informationsknutpunkt

Tabell 4. Funktioner för bytespunkten generellt
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Stationsgrupp Styrs av 
TSD 1 2 3 4 5 Kommentar

Möjliga TrV 
tjänster Varuautomat Att tekniskt möjliggöra utplacering.

Stationsvärd - hjälp med 
biljettköp, orientering m.m.

Event på plattform

Reklam

Teleslinga i stationshus

Stationsgrupp Styrs av TSD 1 2 3 4 5 Kommentar

Resenärs-
service Bagagevagnar

Kan behövas även på en mindre station om den har mycket 
långväga och internationella resenärer, ligger i anslutning till 
färjeläge eller annat turistmål t.ex. skidanläggning

Biljettautomater TSD x x x

Ledsagning x x x TrV ansvar upphör i december 2012

Karta över orten med viktiga 
telefonnummer

Uthyrning/lånecyklar

Telefonautomater

Bankomat

Internet

Eftersom Trafikverket ansvarar för plattformar 
och plattformsförbindelser (vägen till och från 
tåget) är Trafikverket en aktör på alla stationer. 
På de mindre stationerna kan även länstrafik, 
RKM eller och kommunerna vara aktörer. På 
de större stationerna är en mängd aktörer och 
intressenter inblandade. Detta gör att det för 
utveckling av stationen blir ett tydligt behov 
av ett enhetligt och grundläggande utbud av 
funktioner, tjänster och förvaltning. 
 
Det viktiga är trots olika delansvar att helheten 
präglas av ett branschövergripande förhåll-
ningssätt som utgår från resenärens behov. 
Då kan också enhetlighet i både standard och 
utformning förstärkas. Gränssnitt för ansvars-
områden och samverkansformer som är tydliga 
är viktigt för detta. 

Tabell 5. Möjliga TrV tjänster

Tabell 7. Funktioner för resenärsservice
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Stationsgrupp Styrs av TSD 1 2 3 4 5 Kommentar

Angöring Korttidsparkering/allmän 
parkeringsyta
Handikapplats TSD x x x x x

Kiss-n-ride

Pendlarparkering

Infartsparkering vid lokaltågsstationer kring 
storstäderna respektive p-platser avsedda för daglig 
arbetspendling med regionaltåg vid stationer i mindre 
orter. Bör inkludera platser reserverade för bilpool.

Långtidsparkering
/Bevakad parkering

Parkering flera dygn för t.ex. fjärrtågs- och säl-
lanresenärer. Kan vara avgiftsbelagd och drivas av 
kommersiell aktör.

Cykelparkering Totala antalet platser på en station utgör kvot av 
resande 0,1 grundstandard och 0,2 målstandard.

Slutet bevakat cykelgarage Förutsätter finansiering/kommersiell aktör.

Lokalbuss-hållplats med skylt
Väderskydd och/eller skärm-
tak vid busshållplats
Bänkar vid angöringsytorna
Taxi-hållplats med skylt och 
telefon
Telefonnummer till taxi

Belysning

Dynamisk 
trafikinfor-
mation

Klocka På de mindre stationerna om plattformsklockan inte 
är synlig från angöringarna

Realtidsinformation om
anslutande 
tåg/regionbuss vid 
lokalbussangöring

Fast infor-
mation

Hänvisningsskyltar
Markeringsskyltar vid viktiga 
funktioner i ankomstzonen
Översiktskarta över stationen

Generellt Åtgärder för användbarhet 
för funktionshindrade TSD x x x x x

Rymmer en rad utformningskrav som ska genom-
föras t.ex. ledstråk för synskadade. (se BV Råd och 
riktlinjer)

Stationsbygg-
nad

Väntsal Toalett, varav minst en 
handikappanpassad och med 
skötbord

TSD x x x

Manuell biljettförsäljning TSD x x

Bagageboxar Även övriga grupper om turist/säsongstrafik eller stor 
andel långväga resenärer.

Mat 
Om ej café, pressbyrå el. dyl. inom eller i nära anslut-
ning till stationsområdet. Om möjligt p.g.a. t.ex. klimat, 
tillgång på el.

Butiker
Tabell 6. Funktioner för angöring och stationsbyggnad

I de följande kapitlen (8-12) utvecklas resone-
mangen kring delfunktionerna på en station, 
samt exemplifieras med konkreta exempel. 
Beskrivningen följer i stort Trafikverkets rap-
port ”Stationens uppbyggnad, basfunktioner och 
klassindelning

7.4 För vidare läsning
Trafikverkets rapport ”Stationens uppbyggnad, 
basfunktioner och klassindelning”

BVS 1586.26 Plattformar - Geometriska krav vid 
ny och ombyggnad 
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8. På plattform
Plattformen har fått en ökad betydelse för resandet. I sig är vistelsen på plattformen inte ett 
självändamål då bytestiden i en resa ska vara så kort som möjligt. Men miljön närmast tåget 
blir ändå ofta en plats att vänta på, särskilt för många äldre eller bagagetyngda resenärer. De 
flesta resenärer önskar visuell kontakt med spåret/platsen där tåget/bussen avgår ifrån, och 
då blir ofta plattformen den naturliga platsen att vänta på. En annan orsak till plattformens 
ökade betydelse är en minskning av alternativa väntutrymen, matställen etc.

Plattformen ska alltså möjliggöra effektiv och säker på- och avstigning samt fungera för vän-
tan och då erbjuda resenären nödvändig information. 
 
Att plattformsmiljön utformas och sköts med omsorg inger resenären trygghet och skapar 
en positiv upplevelse. I basfunktionstabellen som avslutar föregående kapitel framgår att 
plattformen och dess utrustning är Trafikverkets ansvarsområde (blåmarkerat). I kapitlet på 
följande sidor utvecklas tabellens delar.

STATIONEN DEL FÖR DEL
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Plattformarnas utformning med infärgat gult betonggolv skapar en stark och sammanhållen rumsupplevelse. Regionaltågsplattformen på Arlanda

FO
TO

: K
A

SP
ER

 D
U

D
ZI

K

STATIONSHANDBOK  -  STATIONEN DEL FÖR DEL  -  8. PÅ PLATTFORM 77



8.1 Funktioner för plattformar
Plattformen som funktion och fysiskt element 
är en av de mest avgörande byggstenarna i ska-
pandet av en fungerande, överskådlig helhet.  
 
Möjligheten att ta sig till plattformen och till 
tåget via fler vägar än en (via mindre sekun-
därentréer), gör att resenären kan välja väg 
oberoende av från vilket håll i orten han/hon 
kommer. Därmed förkortas vägen till tåget och 
resan väsentligt. Att själv kunna välja väg ger 
också resenären en trygghet. Fler entrévägar är 
bra för vaneresenären men för sällanresenären 
är det viktigare med en huvudentré.

Entrén till plattformen kan ske utmed hela dess 
längd om det är en sidoplattform eller koncen-
trerat till en punkt, en huvudentré, om det är 
en mittplattform. Hur entréförhållandet ser ut 
påverkar hur väl stationen är integrerad i sin 
omgivning.  
 
Plattformsområden är storskaliga anläggningar. 
Med längder på flera hundra meter är de stora 
både som rum i stadens struktur och som plats 
för resande att vistas på. Plattformar, framför 
allt sidoplattformar som möter omgivningen 
direkt, saknar ofta tydlig avgränsning. Var 

En sådan avgränsning av plattformsområdet 
kan exempelvis göras med hjälp av: 

• plattformstak över delar eller hela plattfor-
men håller ihop det långsträckta området

• omslutande låga murar avslutar stationsom-
rådet (om sidoplattform)

slutar och böjar stationen, var kan resenären 
förvänta sig att funktioner och komfort ska fin-
nas? Asfalten på plattformen flyter ut i asfal-
ten på parkeringar, vägar, busshållplatser och 
cykelparkering. Kan man definiera plattfor-
men som en egen plats, och därmed även ofta 
stationsplatsen, förmedlas en känsla av omsorg 
och trygghet som ger en positiv upplevelse av 
platsen.  

FO
TO

: K
A

SP
ER

 D
U

D
ZI

K

Plattform med direktbyte mellan tåg och buss, Kungsbacka
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• väderskyddens placering som rygg mot om-
givningen, en inramning

• byggda element på plattformen, där exem-
pelvis hissar och trappor kan ingå 

Beroende på om stationen har mittplattform 
eller/och sidoplattformar ges här möjlighet 
att dela upp stationsområdet i mindre delar, 
anpassade efter stationens skala. Väderskydd, 
sittbänkar, belysning och information bör inte-
greras i utformningen för att ge stationsmiljön 
karaktär och de resande komfort. 
På plattformen samsas många funktioner och 
händelser. Dels ska resenären kunna vänta, 
byta, få information, röra sig snabbt och lång-
samt men också delar av tågproduktionen ska 
ske där. Plattformen har olika betydelse bero-
ende på om den ingår i ett större komplexare 
bansystem eller ett mindre med endast en 
plattform. 
Bredden på plattformen är viktig för att alla 
verksamheter (zonindelning) och funktioner 
(trappor, hissar, möblering etc.) ska rymmas 
utan att äventyra säkerhet och trygghet. Till-
tagen bredd balanseras mot nyttjande av mark 

– ju bredare plattform, desto bredare spårom-
råde. 

Plattformens bredd bestäms av:

• största tillåtna hastighet (sth)

• gångutrymme för resenärer

• antal resenärer

• förekomst av fordonstrafik 

• förekomsten av föremål och utrustning på 
plattformen (hinder)  

Plattformstak som rumsbildare

Låga murar som avslut mot omgivning. 

Väderskydd  bildar gräns mot omgivning.

Trappa och hiss definierar rum på plattform.
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Ett tydligt gångstråk markerat i plattformens 
markbeläggning, på en mittplattform gärna 
centralt på plattformen, bidrar till logiska och 
trafiksäkra rörelser till och från tågen. Inom 
denna kommunikationszon finns också ledytor 
för personer med nedsatt syn och blinda.  
 

Pelare för skärmtak, utrustning som biljettau-
tomater och rullstolslyftar, samt möblering si-
doordnas i förhållande till gångstråket – till en 
möbleringszon. Plattformens utformning och 
utrustning regleras också av TSD för funktions-
nedsatta både vad gäller vad som ska finnas 
men också hur de olika ingående elementen 
ska utformas.

8.1.1 Plattformens zonindelning 
Skyddszonen fyller en säkerhetsfunktion och 
ska alltid finnas på plattformar. Skyddszonens 
bredd är viktig i plattformens uppbyggnad 
och bestäms av passerande tågs högsta tillåtna 
hastighet. Den ska markeras så att man ej vistas 
där.
Denna zon närmast plattformskanten ska ha 
halkreducerande egenskaper för att begränsa 
olycksriskerna, varför uppbyggnad och val av 
material är viktigt. Utformningen av skydds-
zonen är reglerad i TSD för funktionshindrade. 
Nationell lagstiftning (Boverket ALM) har 
skärpt utformningsföreskrifterna gällande kon-
trast och halkreducering relativt TSD, vilket är 
en anpassning till nordiskt klimat (se även BVS 
1586.26). 
 
Tåg som passerar stationen i hög fart kan ut-
göra en fara för resenärer som befinner sig nära 
plattformskanten (vindkrafter, is eller snö som 
lossnar från tåget, utskjutande last m.m.). Pas-
serande godståg kan oftast utgöra större fara än 
passerande snabbtåg. Att skyddszonen är mar-
kerad och att det finns varningsskyltar (även 
dynamiska, som bl.a. varnar för passerande tåg) 
är viktigt.  

Skyddszon och ledstråk på plattform i Alvesta Skyddszonens bredd är beroende av hastigheten på 
intillliggande spår enligt tabell ovan.

Hastighet  (km/h) 0-140 >140-200 >200-240

Skyddszon (m) 1,0 1,5 2,0
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Skyddande utrymmen för väntan på plattfor-
men minskar mängden människor vid platt-
formskanten. Utformningen av plattformstak 
och placering av pelare kan inbjuda till att 
resenärer väntar längre från plattformskanten. 

Trängsel och risker är som allra störst vid 
trafikstörningar/trafikstopp. Även vid högtrafik 
kan i vissa fall trängseln på plattformen bli så 
stor att det finns risk för att någon trängs ut 
eller ramlar över plattformskanten. En dåligt 
utformad miljö kan också bidra till att stressa 
resenärer, vilket i sin tur leder till ett riskfyllt 
beteende, särskilt när en plattform skall ”töm-
mas” på resenärer. Även här är det viktigt med 
markerad skyddszon och varningsskyltar. Pla-
cering av entréer, trappor, rulltrappor, hissar 
etc. inverkar på resenärsflödet och kan med-
verka till en jämn spridning av resenärer utmed 
plattformen. Inredning som bänkar, pappers-
korgar , biljettautomater och validerare ska ej  
placeras vid upp/nedgångar då dessa hindrar 
flödet. 
 
En plattformsmitt som tydliggörs av pelare i 
par snarare än mittpelare kan påverka resenä-
rers uppfattning om var de ska befinna sig på 
perrongen.

8.1.2 Väderskydd 
Plattformarna ska utformas och utrustas så att 
de är användbara, säkra och komfortabla, men 
hållas så fria som möjligt från utrustning som 
inte är nödvändig. Öppna ytor är väsentligt 
för drift och underhåll, snöröjning, säkerhet 
mm. Dock efterfrågas plattformskomfort, t.ex. 
skärmtak, väderskydd och sittplatser, enligt 
resenärsundersökningar som genomförts.  

Ett plattformstak ska främst fungera som 
regn- och snöskydd för resenären, men skyddar 
även själva plattformen, trappor och trapphus. 
Plattformstak bidrar på så sätt till att minska 
risken för halka på plattformen, och underlät-
tar samtidigt förvaltningen, genom att behovet 
av snöröjning minskar.  Skyddet från ett tak är 
dock begränsat då det enbart skyddar mot regn, 
snö och sol rakt uppifrån, och det bör därför 

Diagram zonindelning samt olika placeringar av  pelare och stråk på plattform.

VÄNTZON  

SKYDDSZON  SKYDDSZON  

VÄNTZON  VÄNTZON  VÄNTZON  

SKYDDSZON  SKYDDSZON  

 KOMMUNIKATIONSZON 
MED LEDSTRÅK

MÖBLERINGSZON MÖBLERINGSZON MÖBLERINGSZON

 KOMMUNIKATIONSZON 
MED LEDSTRÅK

VÄDERSKYDD MED EN PELARE VÄDERSKYDD MED TVÅ PELARE
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kompletteras med någon form av vindskydd. 
Lösningarna kan variera beroende på lokala 
förutsättningar. Plattformstak kan kombineras 
med vindskydd i form av väggar eller skärmar 
eller hela väntkurar. Det kan också finnas be-
hov av uppvärmda väntkurar på stationer med 
längre period av kyla och/eller blåst. Skärmtak 
och väderskydd ska finnas på större stationer 
och endast skärmtak eller väderskydd på min-
dre stationer.
Plattformstak liksom placering av andra vä-
derskydd utmed en större del av plattformen 
gör att resenärerna fördelar sig utmed hela 
dess längd. På så sätt blir det ett jämnare tryck 
på plattformen, trängsel undviks och på- och 
avstigningen på tåget underlättas. Minskad 
trängsel leder också till säkrare plattformar 
eftersom man undviker knuffolyckor. 
 
Väderskydd bör vara glasade, så att de ger 
möjlighet att se omgivningen samt att bli sedd 
utifrån för ökad trygghet. I väderskydd ska 
finnas plats för bänkar och rullstol. Skydden 
ska utformas i material eller kulörer så att de 
kontrasterar mot sin omgivning. Väderskydd 
ska dimensioneras för vindlaster och lufttryck 
från passerande tåg, vilket ställer krav på ingå-
ende material, dimensioner, förankring, mm.     

( BVS 1583.10  enligt SS-EN 1991-2 och SS-EN 
1991-1-4). Antalet väderskydd, sittplatser mm är 
beroende av vilken grupp stationen tillhör, dvs 
i princip resenärsmängder. Som referens kan 
nämnas att Storstockholms lokaltrafik kräver 
skärm tak utmed hela plattformen om det finns 
utgångar i båda ändarna, 75 % av längden om 
endast en entré.

8.1.3 Sittplatser
Då plattformen allt oftare ligger på långt av-
stånd från väntrum och eventuellt stationshus 
och många resenärer är i situationen att de vill 
eller måste vänta närmare tåget, förväntas sitt-
platser på plattformen (vilket även finns som 
krav i TSD).  Sittmöjligheter utmed plattfor-
men är därför ett baskrav, även utanför väder-
skydd och oavsett stationstyp. Utformningen 

Glasade väderskydd på Falkenberg station skapar visuell  kontakt med omgivningen och ökar trygghetskänslan
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av soffor och bänkar ska följa de nationella 
kraven BFS ALM 1 och 2, samt TSD för funk-
tionsnedsatta. Vid sidan om sittplatsen bör det 
finnas plats för rullstol. Sittplatser på plattform 
måste vara fastskruvade (fasta, ingjutna eller 
liknande).

8.1.4 Belysning 
Ljuset på plattformen är mycket viktigt för 
säkerheten och tryggheten, men även för att ge 
resenären en positiv upplevelse av stationsmil-
jön. Belysning utgör ett komplement till dags-
ljus, som tillvaratas med öppna och glasade 
väderskydd. Öppenhet och dagsljus i stationen 
och utmed vägen till plattformen ökar rese-
närens möjlighet att orientera sig väsentligt, 

vilket gör det lättare att hitta samtidigt som 
vägen till tåget blir tryggare. Att som resenär 
kunna se och bli sedd, att kunna läsa, att genom 
belysningen kunna identifiera målpunkter och 
riskområden, är av stor betydelse för säkerhe-
ten och tryggheten. 

Hur utvecklas olika typer av väderskydd 
anpassade till plattformstak och till små sta-
tioner utan tak?

 
 

PLATTFORMEN UPPGRADERING 13

Med en gemensam pro l kan elementen kombineras utan skarvar.

En stödmur som också är sittmöbel och fundament för plattformsutrustningens 
stolpar.

Hur utvecklas olika typer av väderskydd 
anpassade till plattformstak och till små sta-
tioner utan tak?

 
 

PLATTFORMEN UPPGRADERING 13

Med en gemensam pro l kan elementen kombineras utan skarvar.

En stödmur som också är sittmöbel och fundament för plattformsutrustningens 
stolpar.

Kombinationslösning med bänk och väderskydd Belysningsprincip av plattform

1. ALLMÄNLJUS
2. FÖRSTÄRKT BELYSNING AV PLATTFORMSKANT 
3. POSITIONSLJUS SOM MARKERAR SÄKERHETSZON

1.

3.3.

2. 2.
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Belysningen ska tydliggöra, binda ihop och för-
stärka plattformens stråk och zoner som 
gångytor, entréer och för resan viktiga mål-
punkter. Belysningen ska vara jämn och inte 
bländande (inte heller för tågföraren) och ut-
formas så att information och skyltar är läsbara 
även för resenärer med dålig syn. 

Förutom allmänljus i plattformstak eller på 
stolpar, krävs ett förstärkt allmänljus i skärm-
takets framkant riktat mot plattformskanten, 
eventuellt kompletterat med positionsljus 
utmed kanten som markerar säkerhetszonen. 
Armaturen ska finnas på själva plattformen och 
vara lättåtkomlig för lampbyte. 
God belysning och dagsljus är krav i TSD då 
rätt ljuskvalitet är mycket viktigt för synska-
dade personer. Vilka nivåer mätt i lux som 
krävs redovisas i TSD. LED är att föredra p.g.a. 
driftskostnader.

Plattformstak används som reflektor för indirekt belysning, Rydebäck
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8.1.5 Användbarhet för funktionshindrade 
Att plattformen är tillgänglig (eller användbar 
för funktionshindrade) är en grundförutsätt-
ning. Man ska kunna lita på att den fungerar för 
en småbarnsfamilj med barnvagnar och väskor, 
personer med nedsatt rörelse- eller oriente-
rings förmåga eller någon annan form av funk-
tionshinder. Detta är reglerat i lag (nationell 
lagstiftning BFS 2003:19, HIN och BFS 2004:15, 
ALM). Dessa anpassningsåtgärder ger alla 
resenärer en förbättrad komfort samtidigt som 
den återverkar positivt på den allmänna säker-
hetsnivån på plattformen. Vid väggplacering av 
utrustning måste exempelvis höjden avvägas 
så att den blir nåbar för rullstolsburna utan att 
komma i vägen för synnedsatt/ synskadad som 
använder väggar som naturliga ledstråk.  
 
Skyddszonen ska kontrastera mot övrig platt-
formsbeläggning och bör utföras så att den 
minskar halkrisk t.ex. genom att utformas med 
betongplattor med grängade ytor. Mot platt-
formsmitt avslutas skyddszonen med en visuell 
och taktil markering för att varna synsvaga och 
blinda personer.  

På plattformen ska även finnas ledstråk som 
visar den synsvaga en säker väg till tåget. Ut-
formning av dessa beskrivs i HIN/ALM, samt i 
Trafikverkets Råd och Riktlinjer.

8.1.6 Material
Att robusta material väljs är mycket viktigt för 
förvaltningen av stationsanläggningen. Det är 
viktigt att materialvalen är väl genomtänkta för 

att ge långsiktiga och effektiva lösningar.
Asfalt eller exempelvis prefabricerade betong-
plattor kan användas som markbeläggning på 
plattformen. Plattor bör ha viktklass som klarar 
snöröjningsfordon. Att välja exempelvis färgad 
asfalt eller infärgad betong som plattformsbe-
läggning kan bidra till funktionsindelning men 
även till att skapa en identitet för stationen. 
  

Diagram över princip för ledstråk på plattform enligt HIN/ALM och TSD.  En eller två ledytor är beroende 
av plattformsbredd.

MÖBLERINGSZON

SKYDDSZON

VARNINGSYTA

VARNINGSYTA

SKYDDSZON

SKYDDSZON

SPÅROMRÅDE

LEDYTOR

LEDYTA

LEDYTA

VALYTA

SPÅRPASSAGE

VARNINGSYTA

VARNINGSYTA

LEDYTOR
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Stationsbyggnaden kan bidra till att förstärka 
eller dämpa ljud som reflekteras mot fasa-
den, så som inbromsande eller passerande tåg. 
Detta bör beaktas vid utformning och val av 
material.  

Även material i skärmtakens undersida har 
en betydelse för ljudmiljön på plattformarna. 
Många gånger är det bäst att försöka komma 
tillrätta med akustikproblem så nära bullerkäl-
lan som möjligt, varför plattformskanter kan 
förses med ljudabsorbenter. Ljudfällor med 
absorbenter kan alternativt byggas mellan spår, 
vilket dock kan utgöra ett säkerhetsproblem 
vid spårarbeten och snöröjning.

8.1.7 Övrig utrustning 
För resans genomförande och en säker platt-
formsmiljö krävs utrustning som kan vara 
placerad på plattformen, men i övrigt bör den 
möbleras så lite som möjligt. På många statio-
ner som också har karaktären av pendeltrafik 
krävs utrustning som biljettautomater, kortlä-
sare, m.m. 

Placering och utformning av platsen för den-
na utrusning måste finnas med på ett tidigt 
stadium i planeringen av en station. Detta är 

Trafikverkets ansvar, medan respektive ope-
ratör eller järnvägsföretag bär ansvaret för 
utrustningen som biljettautomat och valide-
rare. Idag har olika operatörer olika system 
och automater gör att mängden apparater kan 
bli stor. En neutral plats bör väljas, på väg till 
plattform men inte i den direkta flödesvägen, 
för att utrustningen varken ska bli ett hinder 
för funktionsnedsatta eller en säkerhetsrisk. 

Biljettautomater bör dock placeras väl synligt, 
med tanke på passagernas trygghet när de ska 
betala, samt för att minska risken för vanda-
lisering och inbrottsförsök. I första hand bör 
automaterna placeras i plattformsförbindelse 
i en direkt anslutning till plattform, då rese-
nären ofta har bråttom vid biljettköp.  Man 
bör också placera dem så att service (laddning 
och tömning) kan ske utan att resenärsflödena 
störs. Platsens förutsättningar som plattforms-
bredden och upp- och nedgångars placering är 
styrande. 
 
Varuautomat på plattformar har ibland nämnts 
som en service som kan vara värdefull för en 
stressad resenär. Funktionen är beroende av en 
kommersiell aktör och de kommersiella förut-
sättningar som finns på respektive station – se 
avsnitt nedan om kommersiell service. 
 
Trafikinformation och skyltning är nödvändig 
och viktig på plattformen och behandlas samlat 
i kapitel 10.

Biljettautomat och trafikinformation på 
station Hyllie, Malmö
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8.2 Plattformsgeometri
Spårgeometri och resenärsbehov är viktiga för-
utsättningar vid dimensioneringen av plattfor-
mar. Bredd på eventuella anslutande planskilda 
passager påverkar exempelvis plattformens 
bredd och därmed spårens läge i stor utsträck-
ning, och blir styrande för en stel spårlayout. 
Upptäcks det sent under projekteringen att 
trapphuset är för smalt kan det vara omöjligt 
och dyrbart att förändra spårens läge.  
 
Trafikverket saknar i nuläget fasta anvisningar 
för hur en resandemiljö ska utrustas i form av 
standarder för lyftpaket (hissar och trappor) 
etc. Det finns dock vissa dimensionerande krav 
som påverkar stationsmiljön, vilka beskrivs i 
BVS 1586.26, Plattformar-geometriska krav vid 
ny- och ombyggnad.

8.2.1 Plattformslängd
Idag finns det ingen enhetlig standard för hur 
långa plattformarna ska vara. Det gäller såväl 
nationellt som regionalt och anges sällan i Tra-
fikverkets projektrelaterade styrdokument som 
exempelvis Tekniska Riktlinjer. Resultatet blir 
att plattformslängderna varierar från projekt 
till projekt eller blir olika beroende på vilken 
banregion projektet ligger i.  

Det är viktigt att plattformslängden inte anpas-
sas efter, just för tillfället aktuell trafikering. 
Istället behövs utblick och anpassning för 
framtida trafikupplägg och andra fordonskom-
binationer. För respektive trafikupplägg ska 
enhetliga plattformslängder eftersträvas. 
Plattformslängden anpassas efter de vanligaste 
tågsätten och trafikuppläggen och varierar 
mellan 200 och 340 m. Längden är också av-

hängig av nattågs- och godstågstrafik. Tågets 
längd i förhållande till plattformens påverkar 
kapaciteten i systemet. Ju mindre marginal 
desto mer exakt måste tåget kunna stanna och 
kortare inbromsningssträcka kräver lägre has-
tighet innan stationen. Längre plattform inne-
bär större behov av överblick och skyltning.  
För ny internationell höghastighetsstandard 
(TSD) är 400 m långa tåg dimensionerande, 
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men än så länge är Danmark och Sverige be-
viljade avsteg från detta krav. Tidigare fanns 
ett regelverk (SJF 541.7) med standardiserade 
plattformslängder 155 m, 255m, 355 m, och 455 
m. Val av standardlängd utgick från linje och 
tågkategori. Exempelvis skulle plattformar för 
fjärrtåg på sträckan Stockholm-Göteborg vara 
355 m låmga. Överslagsmässigt så relaterades 
plattformslängden 155 m till lokaltåg, 255 m till 
regionaltåg, 355 m till fjärrtåg och 455 m till 
nattåg till Norrland.

8.2.2 Plattformsbredd
Plattformens bredd bestäms av största till-
låtna hastighet på närmaste spår (Sth), gång-
utrymme för resande, antal resande, förekomst 
av fordonsttrafik på plattformen (t.ex. fordon 
för gods-, catering eller snöröjning) och utrust-
ning/föremål på plattformen. Se BVS 1586.26 
Plattformar - geometriska krav vid ny- och 
ombyggnad. Skyddszonens bredd varierar bero-
ende på Sth mellan 1 och 2 m. En gångyta på 2 
m läggs till detta samt:

• Tillägg för antal resande: För plattforms-
längd under 200 m: 1 m²/resenär, för längre 
plattformar tillägg på 0,5 m/påbörjat 100-tal 
personer som vistas på plattformen sam-

tidigt. För större stationer har parametern 
”antalet resande” stor betydelse när man ska 
beräkna erforderlig plattformsbredd. Samti-
digt finns det ingen styrande eller stödjande 
dokumentation för hur man bestämmer eller 
beräknar antalet resande.  
 
 
 

Det blir därför godtyckligt från fall till fall 
och från projekt till projekt. Stor påverkan 
har plattformsentréerna (änd- och/eller 
mittutgång) för den slutgiltiga dimensione-
ringen av plattformsbredden.  

1435 MM

0-140 KM/H 1 M
145-200 KM/H 1,5 M
205-240 KM/H 2 M

SKYDDSZON (1-2M)

1700 MM

550 MM

760MM (HÖG PLATTFORM)

R.Ö.K (RÄLS ÖVERKANT)

GÅNGYTA 2M

FORDONSTRAFIK 1M

ANTAL RESANDE 0,5M / 100 RESANDE

FÖREMÅL (L<1 m minsta avstånd till skyddzonens innerkant 1,2 m)
                     (L 1-10 m minsta avstånd till skyddzonens innerkant 1,6m)

                      (L>10 m minsta avstånd till skyddzonens innerkant 2 m)

INGEN ELEKTRISK FRILEDNING

Mått för mellanhög (normal) plattform
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• Tillägg för fordonstrafik: En breddökning på 1 
m krävs om fordonstrafik förekommer.

• Tillägg för föremål och utrustning: För före-
mål med längdutsträckning 1 m eller mindre 
får avstånd mellan föremål och skyddszo-
nens innerkant inte vara mindre än 1,2 m. 
Föremål med längd 1-10 m ger minsta av-
stånd 1,6 m till skyddszonens innerkant.  
Vid föremål som är längre än 10 meter skall 
det vara minst 2 m till skyddszonens inner-
kant.

Plattformen skall utformas så att det alltid 
finns en hinderfri gångväg på minst 1,6 m från 
den hinderfria tillfartsvägen till plattform, se 
vidare TSD-PRM. Den hinderfria vägen skall 
ha en fri höjd på minst 2,3 m. Det är tillåtet att 
ha små hinder kortare än 1 m i den hinderfria 
gångvägen. Det ska dock finnas en hinderfri 
gångväg på minst 0,8 m mellan skyddszonens 
innerkant och dessa hinder.  

Hur bred plattformen behöver vara påverkas 
också av vilken typ av plattform det är. Ett 
trapphus på mitten (mellanplattform med mitt-
uppgång) kräver exempelvis att plattformen 
är bredare där. Lyftpaket (trappor, rulltrappor 

och hissar) och plattformsutrustning detaljut-
formas först i ett sent skede i projekteringspro-
cessen och kan leda till krav på att plattformen 
behöver breddas. (Mer om plattformens delar 
och utrustning i kapitel 11 om plattformens 
funktioner.) 

8.2.3 Plattformar och spårgeometri
Spårgeometriregelverk reglerar vad som bör 
känneteckna spår förbi stationen, men här 
nämns några förhållanden som kan vara bra att 
känna till angående kurvradier, vertikalradier 
och lutningar. Raka plattformar är att föredra, 
men en radie kan öka flexibiliteten om en sta-
tionsplats ska passas in i en befintlig bangårds-
miljö t.ex.  

Plattform i kurva innebär minskad sikt och överblickbarhet, samt ökat avstånd mellan plattformskant och insteg i tåg,   
Hässleholm Centralstation
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Plattformar får inte placeras i kurva med 
horisontalradie mindre än 500 m enligt BVS 
1586.26 Plattformar - geometriska krav vid ny- 
och ombyggnad. Plattformar i kurva försämrar 
sikten utmed tågets hela längd, vilket kan med-
föra krav på kameraövervakning för att tåg-
personalen ska kunna se alla dörrar innan de 
stängs (lättare utmed insida kurva än utsida). 
Plattformar i kurva bör undvikas, eftersom 
den nedsatta sikten medför risk att personer 
kläms i stängande dörrar eller fastnar i glappet 
mellan plattform och tåg. De kurvradier som är 
rimliga i sammanhanget ska vara så stora att de 
endast ger ringa påverkan på ”glappet” mellan 
fordon och plattform. 
 
Särskilt i tätbebyggda områden kan det minska-
de markintrång som blir vinsten om stationen 
läggs i kurva väga tyngre än sänkt max-hastig-
het för passerande tåg (samt säkerhetsproble-
met beskrivet ovan). Kurvradien ska dock så 
långt man kan förutse aldrig vara, eller tänkas 
bli, hastighetsbegränsade för genomgående tra-
fik. Vid Kolbäcks station har spåren exempelvis 
radien 1770 m, men den kan ändå passeras i 
200 km/h.  

Om kurva inte kan undvikas är det spårgeome-
triskt bättre att lägga en radie utmed plattform 
följt av rakspår efter plattform åt respektive 
håll för placering av (eventuella) växlar. Spår 
med växlar mellan behöver dock inte ligga 
parallellt. 
 
Vertikalradie vid plattform bedöms inte vara 
något problem eller huvudtaget relevant efter-
som kraven för andra spårgeometriska para-
metrar alltid ger tillräckligt stora vertikalradier. 
Tågen får inte komma i rullning när det stannat 
på stationen, varför spårlutning vid plattform 
får vara max 10 ‰, helst inte mer än 5 ‰ i 
längdled. Att lägga i handbromsen försenar 
tågets start.

8.2.4 Plattformshöjd
Hög plattform är i Sverige 0,76 m. Mellanhög 
plattform är 0,55 m. (detta stämmer överrens 
med TSD) Låga plattformar förekommer sällan. 
Pendeltågen i Stockholm (X60) som är anpas-
sade för hög plattform kan angöra medelhöga 
plattformar, men det blir då ett steg för resenä-
rerna mellan plattform och tågets golvhöjd. 

8.2.5 Plattformslutning
Vid nybyggnad ska plattformar ha tvärlutning 
på 2 % från spår, för att undvika att exempelvis 
barnvagnar kan komma i rullning mot spår-
området. Avvattningen som sker mot platt-
formsmitt bör tas väl om hand, för att undvika 
vattenansamlingar på det område där rese-
nären helst skall uppehålla sig. Uppvärmning 
av plattformen med markvärme är ett sätt att 
minska isbildning och halkrisk vintertid.

LUTNING MOT PLATTFORMSMITT

Diagram tvärlutning på plattform
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8.3 Plattformens läge och placering
Vilket som är att föredra av alternativen att 
bygga upp stationen med en sidoplattform eller 
mellanplattform, påverkas av om det är ett en-
kelt, litet spårsystem eller ett mer komplicerat.
Placering av plattformarna, vid sidan av el-
ler mitt i spårsystemet (ofta både och), styrs 
av många faktorer, bland annat spårsystemets 
utbredning och uppbyggnad, och påverkar re-
senären och flödena på stationen olika:

8.3.1 Sidoplattform
Sidoplattformen ger en enkel och snabb kopp-
ling mellan bussangöring, taxi, parkeringar och 
tåg. Plattformen kan göras tillgänglig i hela sin 
längd relativt omgivningen vilket medför att 
resenärerna sprids för effektivare rörelsemöns-
ter och på- och avstigning. Detta fungerar väl 
när inte förändringar i tågens lägen sker. Viss 
risk finns att plattformens goda integration 
med omgivningen gör att resenärer eller andra 
passerande inte uppmärksammar att de kom-
mer ut på en plattform och trillar ner på spåret. 
En balans mellan tillgänglighet och säkerhet 
(viss avgränsning av stationsområdet) bör ef-
tersträvas.  

På en sidoplattform är det ofta enklare att an-
ordna tillgänglighetsåtgärder för funktionsned-
satta av typen hissar och ramper vid eventuell 
nivåskillnad, då det finns mer utrymme/längd 
att klara av åtgärden (än på en mellanplatt-
form). 
 
Sidoplattform vid enkelspår: Här finns inga 
växlar som kan krångla, men inte heller möjlig-
het för tåg att passera. Ett sidospår lokalt vid 

stationen skulle möjliggöra passage och inne-
bära högre säkerhet för personer som vistas på 
stationen (men å andra sidan innebär växlar en 
störningsrisk och lägre hastighet). Med tan-
demplattformar, där extra spår placeras i änden 
på sidoplattformen kan fler tåg betjänas på ett 
för resenären optimalt sätt. Detta är ej flexibelt 
ur tågplaneringssynpunkt då antalet genomgå-
ende passager minskas. Längre gångavstånd är 
en annan nackdel med denna lösning.

Plattformsprinciper

ENKEL SIDOPLATTFORM  BREDVID SPÅR

SIDOPLATTFORMAR PÅ VARDERA SIDA SPÅR
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Passage till och från plattformarna sker endast 
via en eller några få kommunikationspunkter 
som därför måste vara väl dimensionerade för 
att undvika trängsel på större stationer.  
Restiden (dvs. tid på tåget och gångtid till spå-
ret) förlängs. Tillgängligheten blir sämre för 
alla resenärer och anslutning till omgivningen 
blir svagare. 

 
En sidoplattform i anslutning till stationshuset 
kan kompletteras med en sekundär plattform 
på ett sidospår för att möjliggöra tågmöte. För 
att nå denna andra plattform måste några korsa 
spåret. Detta är en ganska typisk station vid 
enkelspår med persontrafik och finns i t.ex. 
Rävlanda. Vid dubbelspårstrafik förekommer 
motsvarande situation med en sidoplattform 
på vardera sidan, med god tillgänglighet från 
denna sida, men behov att korsa spåret för att 
nå tåg på andra spåret (exempelvis vid tågbyte).

8.3.2 Mellanplattform
Mellanplattformen, belägen mellan spåren, ger 
möjlighet till ett smidigt byte mellan två tåg. På 
mindre stationer sker tågbyte ofta på samma 
plattform, vilket gör att plattformstypen är att 
föredra där resenärer byter tåg snarare än stan-
nar på orten. Mellanplattformen kräver dock 
i de allra flesta fall en planskild korsning med 
ramper, trappor och hissar som ställer krav på 
plattformsbredden. 

Mellanplattformens stora fördel är dock en 
ökad flexibilitet i trafikeringen. Snabba spår-
byten är möjliga vid störningar som spår- och 
signalfel. Färre växlar krävs vilket ger ett 
enklare system. Plattformsbredden gör å andra 
sidan att ett större avstånd mellan spåren 
krävs vid stationen, vilket ger en mer kompli-
cerad spårgeometri med övergångskurvor och 
cirkulärkurvor på en i övrigt rak dubbelspårs-

Plattformsprinciper

MELLANPLATTFORM

FLERA PLATTFORMAR
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linje. Spårgeometrin låser konstruktionen och 
är svår att bygga i ett befintligt mötesspår, svår 
att förändra samt medför nedsatt hastighet för 
passerande tåg.

8.3.3 Flera plattformar
För stationer med flera plattformar är det inte 
ovanligt att trafikkategorier separeras på olika 
plattformar. Vid fyrspår förekommer kombi-
nationer av en central mittplattform (t.ex. för 
pendeltågstrafik/regional/lokaltrafik), omgi-
ven av sidoplattformar (för fjärrtågstrafiken). 
Alla spår är då nåbara från plattform, och 
tillgängligheten till orten är god från sidoplatt-
formarna. Byten mellan fjärrtåg och pendeltåg 
kräver dock byte av plattform (via planskild 
spårkorsning). Ett alternativ i denna situation 
är två mittplattformar för snabba byten, men 
sämre anslutning till orten och osäkrare miljö 
för människor på plattform då tåg passerar. 
 
Ett exempel på detta är Flemingsbergs station. 
I ett nationellt lokaltågsperspektiv är det en 
mycket stor station, med en mycket bredmel-
lanplattform för pendeltåg. Fjärrtågens sido-
plattformar är däremot smala eftersom statio-
nen som fjärrtågsstation är relativt liten. 

Det horisontella avståndet från spårmitt till 
brokonstruktion ska på rakspår vara minst 3,0 
meter. I kurvor och vid rälsförhöjning krävs 
större avstånd. Normalt rekommenderas dock 
ett minsta avstånd på 5,5 meter från spårmitt. 
Det möjliggör byggnation och framtida under-
håll av brokonstruktionen utan att trafiken på 
järnvägen måste stängas av.  

8.4 Det fria rummet 
Järnvägstrafiken ställer vissa krav på fritt ut-
rymme utmed banan. Det fria rummet i höjdled 
från översta rälskant är i normalfallet 6,5 meter. 
Kravet kan dock variera beroende på hastighet 
på banan, om den är elektrifierad, kontaktled-
ningarnas konstruktion samt överbyggnadens 
utsträckning i järnvägens längdled. (se vidare 
BVF 583.20 Broprojektering). 
 

Normalsektion för fria rummet ovan 50 mm över r.ö.k.

SEKTION N - GÄLLER I ALLMÄNHET
 
SEKTION N3  - GÄLLER VID LÅNGSTRÄCKTA HINDER LÄNGRE 
ÄN 1 M OCH KORTARE ÄN 15 M
 
SEKTION N3.5 - GÄLLER VID LÅNGSTRÄCKTA HINDER LÄNGRE ÄN 15 M

SEKTION Ne - GÄLLER FÖR ELEKTRISKT FÖRANDE KONSTRUKTIONER

SEKTION K - UTRYMME FÖR STRÖMAVTAGARE PÅ ELEKTRIFIERABNDE LINJER

SEKTION U - UNDERSÖKNINGSSEKTIONEN 

INOM STRECKAT OMRÅDE FÅR ENDAST FINNAS ANORDNINGAR SOM ÄR NÖDVÄN-
DIGA FÖR JÄRNVÄGSDRIFTEN
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I föreskriften (BVF 586.20) skiljer man på korta 
hinder >1 meter och långa hinder t.ex. stödmu-
rar, som också är högre än 500 mm. Vid hinder 
längre än 15 meter gäller 3,5 m som minsta av-
stånd från spårmitt. För vägar som passerar un-
der järnvägen ska den fria höjden normalt vara 
minst 4,7 meter från vägbana till underkant bro 
(tung konstruktion). För gång- och cykelbanor 
krävs normalt minst 2,5 meter. (se vidare VGU) 

8.5 Säkerhet i plattformsmiljön
Förutom kraven på fritt rum finns även elsäker-
hetsföreskrifter som ska följas vid byggande i 
närheten av (elektrifierad) järnväg. Större de-
len av det statliga järnvägsnätet är elektrifierat 
(ca 9400 km). Högspänningsledningen sitter 
4,8-6,0 meter ovanför rälsen. Elsäkerhetsver-
kets föreskrifter Elsäk 2008:1 gäller för järnvä-
gens högspänningsledningar.  

I föreskrifterna står att av elsäkerhetsskäl får 
byggnader eller någon byggnadsdel normalt 
inte förekomma närmare än 5 meter från del av 
järnvägsanläggning som kan föra högspänning. 
För höga byggnader kan större avstånd alterna-
tivt särskilda skyddsåtgärder krävas. (Se figur 
35 s 28 ”Järnvägen i samhällsplaneringen”) 
 

Enligt Elsäk 2008:1 ska det horisontella avstån-
det mellan spänningsförande del och vägkant 
uppgå till minst 4 meter. Förutom detta grund-
värde påverkas dock minsta möjliga avstånd 
dels av det fria utrymme som järnvägen kräver, 
dels av hastigheten på väg respektive järnväg.  

Om kontaktledningsstolpar står mellan spår 
och väg uppgår dock minimiavståndet spårmitt 

– vägkant till 9 meter. (se vidare BVF 586.20 
Fritt utrymme utmed banan). 
 

Säkerhetsavstånd för byggnader 
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Ur elskyddssynpunkt får det horisontella 
avståndet från spårmitt till plattformstak inte 
understiga 2,0 m. Vid avstånd mellan platt-
formstak och spänningsförande ledning på 
mindre än 3,0 m ska särskilda elskyddsåtgärder 
vidtas enligt BVF 054 Komplement till Elsäker-
hetsverkets starkströmsföreskrifter för kontakt-
ledningsanläggningar. 

Sannolikheten för att vanliga resenärer ska 
komma så nära kontaktledningen att det 
innebär risk för en olycka är mycket liten. Det 
kan dock hända att någon har långa föremål i 
bagaget som skulle göra det möjligt att i olyck-
liga fall komma för nära kontaktledningen. Det 
inträffar också olyckor när barn och ungdomar 
klättrar på fordon som står uppställda under 
spänningsförande kontaktledning. Varnings-
skyltar och övervakning minskar risken för 
allvarliga tillbud.

8.6 Plattformar under jord 
Underjordisk trafikmiljö ställer särskilda krav 
på säkerheten, vilket naturligtvis även gäller 
stationer i tunnlar. Här går vi inte in på denna 
problematik, men risker/problem att beakta 
är sådant som luftmiljö (partiklar) samt brand- 
och utrymningskrav vilka är dimensionerande 
för plattform. 

Plattformsväggar ut mot spåret (så som vid Ci-
tybanan) kan minska brand- och rökspridning 
vid brand i vagnar på spåret. Gångtrappor vid 
sidan av rulltrappor ökar säkerheten, så länge 
inte plattformsytan vid sidan av trappan blir 
alltför smal.

8.7 För vidare läsning
BVS 1586.26 Plattformar - geometriska krav vid 
ny- och ombyggnad
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9. Förbindelser
Stationen utgör ofta en länk som binder samman olika sidor av stationen, överbryggar barriä-
ren och kopplar till omgivande målpunkter. Stationen fungerar som en genväg för omkringbo-
ende, vilket ger fler människor i rörelse och därmed en tryggare plats. 
 
Rätt placering och utformning av förbindelsen är också viktig för att man på ett rationellt sätt 
ska kunna bygga upp en trafikslagsövergripande stationsanläggning med överblick, som är 
lätt att orientera sig i och bidrar till att begränsa spårspring.  
 
Den strategiskt placerade och välutformade passagen gör det också möjligt att smidigt dela 
upp de kringfunktioner som är en del i hela resan, exempelvis angöring för taxi och buss på 
ena sidan stationen och parkeringar och ersättningsbuss på den andra.
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Väderskyddad, glasad och planskild passage, Sunderby station
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9.1 Planskilda passager
I TSD för funktionshindrade är ett av de vikti-
gare kraven att en hinderfri väg alltid ska finnas 
till och från tåget. Om en planskild passage lig-
ger i den hinderfria vägen är det Trafikverkets 
ansvar att se till att ramp eller hiss komplette-
rar trappa. Komplettering med rulltrappor sker 
oftast av kapacitets- och effektivitetsskäl. Ofta 
utgör stationen även en brygga mellan olika 
delar av staden som binder samman de om-
givande delarna samtidigt som den förkortar 
vägen till tåget. Dessa funktioner måste vägas 
samman och samspela för en väl fungerande 
stationsfunktion och effektiv trafikslagsöver-
gripande knutpunkt.  

Passagens placering påverkar resenärens 
rörelsemönster. En felplacerad passage kan  ge 
upphov till farliga genvägar över spårområdet 
och ökad risk för tillbud.  Placeringen påverkar 
också kapaciteten hos plattformen, som kan 
evakueras snabbare om upp-/nedgång ligger 
där flest tåg stannar, nära målpunkter, eller om 
det finns flera upp- och nedgångar. 

Den planskilda vägen till och från tåget kan 
utformas som tunnelpassage eller övergång, 
vilket ger olika kvaliteter. Tunnelalternativet 

medför handikapptillgänglighet via ramper och 
därmed en enklare passage under järnvägsom-
rådet. En tunnel är ofta enklare att passa in i 
stadsbilden. Järnvägsbron (dvs. tunneltaket) 
bör göras så tunn som möjligt för att minimera 
avståndet mellan tunnelnivå och marknivå. 
Tunnelns höjd bör vara minst 3 m. Till detta 
läggs brokonstruktion och bankropp och platt-
form, vilket ger ca 5 m höjdskillnad. 

En tunnel måste utformas så att den upplevs 
som trygg och säker, genom bland annat god 
belysning, ljusintag och överblickbarhet, risken 
är annars att man genar över spåret. Förhål-
landet mellan en tunnels längd, bredd och höjd 
påverkar rumskänslan avsevärt (ungefär bredd 
x höjd = 1,5x1).  

Gångtunnel  under  plattformsområde

MIN. 3M

MIN CA 2M MED GÄLLANDE 
BROKONSTRUKTIONSPRINCIPER
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Ju fler valmöjligheter och kopplingar det finns 
med omgivningen desto säkrare blir en gång-
tunnel, vilket ökar användningen av tunneln 
markant. Det blir lättare att ta sig ur tunneln 
för att undvika konfliktsituationer eller oön-
skade möten. Raka tunnlar och långa siktlinjer 
med bra överblickbarhet gör det lättare att läsa 
av omgivningen. Rundade eller fasade väggar 
vid trappor och öppningar gör att man tidigare 
ser runt hörnet. 

Passage över järnvägen på bro ger en överblick 
och orienterbarhet för resenären och skapar 
förutsättningar för enkla och effektiva byten 
mellan trafikslag. Bron kan fungera som ett 
väntrutrymme nära plattformen. Ur stads-
bildssynpunkt kan dock bron vara svårare att 
hantera. En annan nackdel är att nivåskillna-
den mellan bro och spår blir större på grund av 
tågets krav på fritt rum (normalt 6,5 m – se vi-
dare BVF 586.20). Trappor, rulltrappor och ev. 
ramper blir längre än vid ett tunnelalternativ. 

Många passager har både funktionen att leda 
till tåget och att vara en gång- och cykelpassage 
mellan omgivande stadsdelar. En tydlig upp-
delning mellan gående och cyklister i form av 
kantstenar, färgmarkeringar och materialskill-

nader samt tillräckligt med utrymme och god 
överblickbarhet är en förutsättning för att öka 
säkerhet och tillgänglighet. För att få en bra 
helhet krävs ett nära samarbete mellan ansva-
riga aktörer som Trafikverket och kommuner.  

Med passagen som entré till tåget är utform-
ningen av entrén, med markeringar i mark 
(och tak), belysning mm. viktig för tydligheten. 
Miljön i passagen ska inte upplevas enbart som 
en gatumiljö, utan som en med omsorg genom-
tänkt och utförd resenärsmiljö.

Gångbro  över  plattformsområde

MIN. 6,5M
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9.1.1 Ramp och trappa
Att snabbt, smidigt och enkelt kunna förflytta 
sig är nödvändigt för byten mellan trafikslag, 
varför plattformens koppling till planskildheter 
med ett logiskt och enkelt samband är mycket 
viktig. Mindre nivåskillnader till plattform 
från t.ex anslutande gångvägar, hanteras med 
ramper och/eller trappor. På mindre stationer 
är trappor och ramper ofta utformade utan tak 
eller inbyggnad. Tak kan ändå vara att föredra 
även på mindre platser för att underlätta för-
valtning och snöröjning, öka framkomligheten 
och minska halkrisken för resenären. Att inte 
bara låta taket följa trappans lutning utan istäl-
let öka trapphusets rumshöjd, ger stora miljö-
mässiga och rumsliga kvaliteter som mer ljus 
och överblick. 

Trappor ska vara halkfria och  bekväma att gå 
i. Dimensionerande förutsättningar för trap-
por till utomhusplattformar är personflöden, 
plattformsbredd, plattformens krav på säker-
hetszoner bredvid trappan och annan kom-
munikationsväg som hiss För trappor inomhus 
kan även utrymning påverka dimensioneringen. 
Stora höjdskillnader kräver vilplan: Trappor 
med fler än 18 steg bör delas upp i flera trapp-
lopp med ungefär lika många trappsteg i varje. 

En trappa med fler än 3 trappsteg bör komplet-
teras med en ramp liksom en ramp högre än 
tre trappsteg bör kompletteras med en trappa. 
Rampers bekvämlighet beror på lutning och 
längd. Höga lyfthöjder och allt högre krav på 
tillgänglighet/användbarhet för funktions-
hindrade (lägre lutning) ger långa ramper. En 
höjdskillnad på 7 m mellan bro och plattform 
skulle exempelvis med lutningen 1:20 och vil-

plan ge en 166 m lång ramp. För ramper upp på 
mittplattform tillåts ramper utan vilplan för att 
undvika kapacitetsbegränsningar.  
 
Trappor ska utformas med hänsyn till handi-
kappkrav och personsäkerhet. Detta innebär 
bland annat att handledare ska vara dubbla och 
finnas på båda sidor, samt att trappans början 
och slut ska markeras tydligt. Ytskikt ska väljas 

Exempel på ramplutningar

6 M 2 M

2 M10 M 10 M 10 M 10 M2 M 2 M

2 M 2 M6 M 6 M 6 M

30 M

40 M

RAMP LUTNING 1:12 MED VILPLAN 

RAMP LUTNING 1:20 UTAN VILPLAN 

RAMP  LUTNING 1:20 MED VILPLAN  (BOVERKETS REKOMMENDATION)

46M

H=2 M

H=2 M

H=2 M
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med tanke på halksäkerhet och kan utomhus 
förses med mark-/golvvärme. Se vidare i Ban-
verkets Råd och riktlinjer – vägledning för fysisk 
utformning för funktionshindrade samt TSD för 
funktionsnedsatta.

9.1.2 Hiss och rulltrappa
Hiss kan utgöra ett alternativ till ramp, men 
ramp måste finnas om inte hiss kan anordnas. 
Hiss krävs vid större nivåskillnader och är en 
funktion som ger komfortförbättringar. Hiss 
betraktas inte i samtliga situationer som en 
generell basfunktion, utan kan på de minsta 
stationerna ersättas med ramper. Detta styrs 
också av TSD. 
 
Hissar är stora byggelement som påverkar 
plattformars och planskilda passagers bredd-
mått, planlösningar och flöden. Hisskorgen 
ska minst ha måtten 1,1x1,4 meter (typ 2 enligt 
hissdirektiv), vilket rymmer eldriven rullstol 
för begränsad utomhusanvändning (tillgänglig-
het i offentlig miljö BBR 3:11). Nya hissar bör 
dock ha invändigt mått 1,4x2 m (typ 3 enligt 
hissdirektiv) för att rymma större utomhusrull-
stol (ALM 10§). Genomgångshiss, dvs. hiss med 
entréer på två sidor, är att föredra, men om 
man inte kan vända runt med rullstol (hissar 

Genomsiktliga hissar skapar överblick och ökar tryggheten, Flintholm station, Köpenhamn 

typ 1 och 2, enkelsidiga hissar) bör spegel fin-
nas enligt hissdirektiv. Bygg ikapp Handikapp 
(kap 3) rekommenderar nedfällbar sits i hiss. 
Akustisk och optisk signal bör finnas enligt SS-
standard. 
 
Anropsknapp för hiss bör enligt Bygg ikapp 
Handikapp (kap3) finnas och sitta så att den 
kan nås från rullstol, på höjd 0,9-1m över golv. 

Avstånd till hörn ellar annat hinder bör vara 
minst 0,7 m, helst 1m. (Minimimått enligt BBR 
0,5 meter) Hissdörrar bör utformas som auto-
matiska skjutdörrar med minsta öppningsmått 
0,8 eller helst 0,9 meter. Glasade hissar ger 
bättre sikt och ökad trygghet för resenärerna 
och annonserar på ett tydligt sätt hissens läge.
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Rulltrappor betraktas som en behovsstyrd 
funktion, inte direkt beroende av stationens 
storlek, utan mer av dess funktion, läge, rese-
närsströmmar och höjdskillnader samt anlägg-
ningens kapacitet i övrigt. Rulltrappor planeras 
in med viss återhållsamhet då dessa medför 
stora förvaltningskostnader. De svåra driftsför-
hållandena i plattformsmiljö gör att de alltid 
ska byggas in. Rulltrappan är effektiv vid större 
resenärsflöden och är därför viktigast från 
plattform med större samlade resenärsmäng-
der. Vanligtvis kan det räcka med en rulltrappa 
som kan köras i båda riktningarna. Vid mycket 
högt belastade plattformar kan två rulltrappor 
krävas. För att ge möjlighet till passage i trap-
pan ska rulltrappor ha en bredd om 1,1 m.  

Trappor, ramper, hissar, och rulltrappors pla-
cering och utformning är viktiga för viljan att 
använda passagen. Branta ramper och trappor 
samt för korta mått mellan eventuella dörrar 
och trapp- och hissfunktioner ger upphov till 
anhopningar av människor som kan vara en 
säkerhetsfråga på plattformarna. 

Ramper och trappor längs vägen till och från 
tåget är avgörande för funktionshindrades 
framkomlighet och omfattningen är därför 
reglerad i TSD. Minst en väg till och från platt-
formen ska vara hinderfri, dvs framkomlig med 
rullstol.

9.1.3 Inbyggda passager, trappor och hissar
Den planskilda förbindelsen kan även fungera 
som väderskydd och därmed erbjuda resenären 
möjlighet att vänta närmare tåget, särskilt vid 
störningar i trafiken. Det är en högre komfort 
som efterfrågas av många resenärer. De flesta 
resenärer vill vänta nära, och ha visuell kontakt 
med avgångsplatsen. 

Inbyggd trapphall, Umeå Östra
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Inbyggda planskildheter och trapphus på de 
större stationerna gör det möjligt att vänta nära 
tåget. Att bygga in passager över spår, trappor 
och hissar är en åtgärd som begränsar halka 
och underlättar skötsel som är nödvändig på 
större stationer.

9.1.4 Belysning och ljusinsläpp
En omsorgsfull och genomtänkt ljussättning 
som tar hänsyn till ljusförhållanden både dag- 
och nattetid är en av grundförutsättningarna 
för en inbjudande miljö – en basfunktion i alla 
förbindelser, på alla stationer. Bra och gene-
rösa insläpp av dagsljus påverkar den upplevda 
tryggheten. 

Tillgång till dagsljus i en tunnel innebär ofta 
att man har kontakt med plattformarna ovan-
för och därmed kan göra sig hörd eller bli sedd 
från flera håll. Kontraster i övergångszonen 
mellan dagsljus och konstljus kompenseras 
med hjälp av extra belysning. Materialens ytbe-
skaffenhet och färg påverkar i hög grad ljus-
förhållanden i tunneln och bör samspela med 
belysningsprinciperna. Ett medvetet mate-
rial- och färgval i kombination med en förfinad 
gestaltning är en förutsättning för att skapa en 
inbjudande miljö.

I Banverkets råd och riktlinjer – vägledning för 
fysisk utformning för funktionshindrade sägs 
att vägen till plattformen bör markeras med 
belysning, och att ljusstyrkan ska dimensione-
ras så att skyltar mm. blir läsbara för personer 
med synnedsättningar. I TSD ställs krav på att 
utomhusmiljöer ska belysas med minst 10 lux, 
och ha medelvärdet 20 lux. Dock ska exempel-
vis trappor samt rampbörjan och slut belysas 

Gångtunnel med ljusinsläpp ökar trygghetskänslan, Umeå Östra

med minst 100 lux eller 40 lux över omgivande 
belysningsnivå. För mer hänvisas till BVS 
543.41203. Då revidering av TSD-PRM pågår är 
det viktigt att ha aktuell information vid plane-
ring och projektering. 
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om spårändringar bör ges i god tid, varnings-
skyltar inverkar på resenärens inre barriäref-
fekter. Att vägen mellan plattformar är smidig 
och välskyltad är viktigt för att undvika obe-
hörigt beträdande av spårområdet. Övergångar 
med god sikt för resenärer och tågförare, 
bommar, ljud- och ljussignaler, stängsel mellan 
spåren samt grindar minskar risken.

9.1.5 Sittplatser, användbarhet och material
Planskilda förbindelser åtminstone på de 
största stationerna ska förses med sittplatser. 
På en större station kan avståndet till väntsal 
eller motsvarande vara så långt att förbindel-
sen används för väntan, som då ska erbjuda en 
viss komfort. 
I TSD och nationell lagstiftning för funktions-
nedsatta personer regleras också att man ska 
kunna sitta ner och vila på sin väg till tåget. 
Se vidare i exempelvis Banverkets råd och 
rikt-linjer – vägledning för fysisk utformning för 
funktionshindrade. 
För att öka planskildhetens tillgänglighet och 
användbarhet (för funktionshindrade) är val av 
marklutningar, material, färgsättning, ledstråk 
och handledare några av de viktigare fakto-
rerna. Golvmaterial i vägen till plattformen ska 
vara halkreducerande. Studsande ljud och eko i 
en tunnel bör undvikas för att förbättra orien-
terbarheten och den upplevda tryggheten. 

När vägen till tåget är en planskild passage 
blir platsen intill upp- och nedgång entrén till 
plattformen och ska som sådan förstärkas för 
att tydligt visa entré. Detta kan bestå i marke-
ring i golvbeläggningen, förstärkt belysning, 
m.m.

9.2 Planövergångar
Denna typ av övergångar innebär alltid en viss 
risk för att någon kan bli påkörd. Otillåten 
passage under nedfällda bommar är ett sätt att 
vinna tid med liten ansträngning. Även situa-
tionsfaktorer som att resenären är stressad 
eller att tåget har bytt plattform kan medverka 
till att resenären begår överträdelser som att 
krypa under nedfällda bommar. Information 

Exempel på planövergång med gångfållor, Vänersborg

FO
TO

: K
A

SP
ER

 D
U

D
ZI

K

104 STATIONSHANDBOK  -  STATIONEN DEL FÖR DEL  -  9. FÖRBINDELSER



105

9.2.1 Obehörig vistelse i spår
En otrygg passage bidrar till säkerhetsproblem 
med ökade otillåtna beträdanden av spårområ-
det – att (gen)vägen över spåret verkar mer till-
talande. Att utforma stationer för att undvika 
obehörigt beträdande av spårområde innebär 
att utforma miljön så att resenärer och andra 
naturligt kan och vill använda och röra sig i 
miljön som den är tänkt. Rätt dimensionering 
med plattformsstorlek efter resenärsmängd 
och den utrustning som krävs samt tydlig 
markering av skyddszonen är här viktigt. En så 
enkel och gen väg till plattformen som möjligt 
ska därför eftersträvas. Med åtkomst från flera 
entréer till plattform och därmed möjligheten 
att välja väg, ökar såväl säkerhet som trygghet 
samtidigt som oönskade beträdelser av spår-
området minskar. 

I Järnvägslagen (SFS 2004:519), 9 Kap. 1 § står 
följande: ”Utan infrastrukturförvaltarens eller 
ett järnvägsföretags tillstånd får inte någon 
beträda spårområdet för järnväg utom på plat-
ser där det klart framgår att allmänheten har 
tillträde.” Varje år blir människor ändå påkörda 
av tåg när de försöker ta genvägar över spåren. 
Risken påverkas av stationens placering, platt-
formshöjd och utformning av plattformsändar, 

förbindelser mellan plattformar och omgiv-
ningen samt av stängsel och förbudsskyltar. 
Grindar i perrongens bortre ände utgör framfö-
rallt ett visuellt stopp.

Att personer begår självmord genom obehörig 
vistelse i spår sker frekvent i stationsmiljö, där 
det är relativt enkelt att ta sig ner på spåret. 
Stängsel kan minska tillgängligheten, liksom 

Planskild passage i form av gångtunnel under spårområde, Bollnäs station
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plattformsdörrar. Kameraövervakning och 
rörelsedetektorer som är kopplade till väktare 
på plats, minskar också risken för att någon 
kommer till skada.

9.3 För vidare läsning
BVS 543.41203
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10. Information, säkerhet och trygghet
Trafikverket ansvarar för en väl fungerande trafikinformation på stationen, för alla människor. 
I det följande kapitlet beskrivs behovet av trafikinformation i stationens olika delar samt den 
mötespunkt som ingår i ledsagningstjänsten.

I slutet av kapitlet behandlas trygghet och säkerhet på stationen. 
Den allmänna säkerheten på stationen, och då särskilt på plattformar och plattformsförbin-
delser är viktig att att upprätthålla och förstärka. Detta är trafikverkets ansvar. 
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Hänvisningsskyltar och belysta ytor på Uppsala Centralstation
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10.1 Trafikinformation 
God trafikinformation är betydelsefull för att 
binda samman transportslagen och en av de 
viktigare funktionerna för resans genomföran-
de. Information om tågets avgång, förseningar 
etc. ska göra resandet enklare och tryggare 
samt bidra till att höja kollektivtrafikens att-
raktivitet. Stationens komplexa miljö med flera 
trafikslag och tågavgångar kräver god informa-
tion och skyltning. Trafikinformation måste 
ses som helhet över hela reseanläggningen och 
beskrivs därför samlat i följande avsnitt.  

Trafikinformationen på stationen måste vara 
strukturerad, uppbyggd och utformad på ett 
enhetligt och likartat sätt. Informationen ska 
vara lätt att förstå, använda och känna igen,  
splittrade lösningar bör undvikas.

Trafikverket har ett ansvar för dynamisk in-
formation och utrustning både på plattform, i 
förbindelser samt i huvudstråk i ett stationshus. 
Ansvaret för fast skyltning följer fastighetsä-
garen. På en avreglerad marknad med många 
aktörer ska Trafikverket bygga konkurrens-
neutrala förhållanden. Utrustning och skyltar 
ska vara neutrala relativt marknadens aktörer. 
Trafikverkets grafiska standard för trafikinfor-

mationsutrustning är möjlig att använda för 
alla inblandade aktörer t.ex Jernhusen, kom-
muner m.fl. Syftet är att åstadkomma enhetlig 
skyltning.  
 
Ett välfungerande och attraktivt stationsom-
råde ska vara lättillgängligt, funktionellt och 
flexibelt. Trafikinformationen ska utformas för 
att vägleda resenärer av skilda slag. 

Det finns ett antal generella regler för hur tra-
fikinformation ska behandlas i stationsmiljön:

• Trafikinformationsbärare ska prioriteras 
före kommersiell skyltning. Det gäller både 
skyltning för kommersiella aktiviteter på 
stationen och reklamskyltar för andra kom-
mersiella ändamål. Detta är även ett krav i 
TSD för funktionshinder.
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Trafikinformation, klocka och hänvisningsskyltar integrerade i tunnelvägg under stationsbyggnad, Uppsala Centralstation 
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• Fast trafikinformation ska vara väl genom-
tänkt enligt regeln ”maximal vägvisning med 
minimal skyltning”.

• Trafikinformationsbärare med viktiga 
budskap och som vänder sig till många, ska 
prioriteras när det gäller storlek, placering 
och belysning.

• Trafikinformationsbärare ska ge information 
när den behövs – inte tidigare

• Trafikinformationsbärare ska samverka med 
arkitekturen så mycket som möjligt och 
bidra till en bra stationsmiljö. Att anpassa in-
redning eller byggnaden efter informations-
bärarna är direkt fel, eftersom byggnaden 
har längre livslängd och nästa generations 
informationsbärare kommer att ha en ny 
storlek och utformning.

• Trafikinformationen ska göras tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättningar, t.ex. 
genom att placera visuell dynamisk informa-
tion på lämplig läshöjd för t.ex. rullstolsbur-
na, kortvuxna eller personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar. 

10.1.1 Informationsbehov
Resenärens behov av information varierar 
inom stationens olika delar och mellan av-
resande och ankommande resenärer. Det 
grundläggande behovet av information på 
plattformen och i ankomstzon är lika oavsett 
stationens storlek, men informationsbärarna 
varierar i antal och utförande. 
Den splittrade ansvarsfördelningen i ankomst-
zonen leder ofta till bristande trafikinforma-
tion. Det finns en stor utvecklingspotential när 
det gäller realtidsinformation om anslutande 
trafik, t.ex. information om tågavgångar vid 
bussangöringen. 

10.1.2 Informationsbärare
Utrustning som används för att visa informa-
tion, så kallade informationsbärare, är indelad i 
följande kanaler (sorter): 
Visuell, dynamisk information används i första 
hand för realtidsinformation om ankomst- och 
avgångstider samt störningsinformation. Ny 
teknik för dynamiska tavlor, displayer och 
skärmar kommer vart efter att ersätta befintlig 
utrustning. Därför är det viktigt att fokusera på 
den information som informationsbäraren är 
avsedd för samt dess placering. 

En samlad display eller motsvarande för 
realtidsinformation om tågtrafiken krävs på 
plattform och i den centrala informationsknut-
punkten. På plattform kan också förekomma 
en dynamisk varning för passerande tåg, när 
och om sådan behövs integreras funktionen 
(vanligtvis) i befintligt plattformssystem och 
högtalarsystem.  
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Dynamisk information och biljettvaliderare på plattform på 
Lund Centralstation
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Vid planskilda förbindelser, dvs. trappor och 
hissar, krävs dynamiska entréskyltar som talar 
om vilket tåg som kommer till eller avgår från 
vilken plattform (om det finns fler än två platt-
formar). Realtidsinformation om anslutande 
tåg/regionbussförbindelser underlättar vid 
lokalbussangöring i ankomstzonen. 

Det ska finnas en väl synlig klocka i ankomst-
zonen i alla fall på större stationer samt pend-
lingsstationer. På mindre stationsplatser är det 
troligt att det räcker med klockan vid informa-
tionsknutpunkten, eftersom den ofta ligger i 
ankomstzonen. 

Visuell, fast information omfattar huvudsakli-
gen hänvisningsskyltar och markeringsskyltar, 
i framför allt ankomstzon och på plattformar. 
Stationsnamnsskylt, spårnummerskylt och 
vagnlägesskylt, är alla markeringsskyltar som 
har fasta regler för placering och utförande och 
de är därför mer standardiserade än hänvis-
ningsskyltar och övriga markeringsskyltar. 

På de största stationerna behövs en översikts-
karta över själva bytespunkten i ankomstzonen. 
På de minsta stationerna anses översiktskarta 
inte vara nödvändig, medan lite större får 

bedömas från fall till fall beroende på statio-
nens komplexitet. Att skylta till stationen (för 
bilister, cyklister och gående) ingår idag oftast 
i kommunens ansvarsområde. För att stationen 
ska utgöra en väl fungerande länk i resekedjan 
är såväl gång- och cykelstråkens utformning 
som dragning till stationen av yttersta vikt, och 
även hur väl dessa skyltas.  

Exempel på taktil information är taktila spår-
nummer och taktila orienteringskartor. Kar-
torna är främst till för personer med synned-
sättningar men kan vara användbar för alla. 
Kartan placeras i anslutning till ledstråk vid 
entrén eller i informationsknutpunkten på de 
större och mer komplexa stationerna samt på 
stationer med många resenärer ur den aktuella 
brukargruppen. 
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Samlad display med realtidsinformation, Stockholm Centralstation
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Taktila spårnummer är till för att underlätta 
orienteringen till rätt spår. De placeras där 
ledstråken leder upp eller ned från planskilda 
förbindelser till plattformarna.  
 
Genom högtalare ska ljud och talad informa-
tion om tågtrafiken spridas till resenärerna, 
inklusive störningsinformation och andra 
viktiga meddelanden. Högtalarinformation är 
speciellt viktig i informationsknutpunkten och 
på plattformar. För att komplettera högtalar-
anläggningen inne i stationshuset bör samma 
information skickas ut via teleslinga. Telesling-
an förmedlar ljudet trådlöst direkt till personer 
som använder hörapparat och ökar avsevärt 
deras förmåga att uppfatta informationen.  

En prator är en applikation som i realtid om-
vandlar ett textmeddelande till syntetiskt tal. 
Systemet vänder sig främst till personer med 
syn- och hörselnedsättningar, men även till 
personer med lässvårigheter. Lämplig place-
ring är i ankomstzon – vid informationsknut-
punkt och på plattform, gärna i anslutning till 
dynamisk trafikinformation, kan ersättas av 
interaktiv terminal – se nästa stycke. 

Interaktiv information vid särskilda terminaler 
är till för att underlätta för personer med ned-
satt syn, hörsel eller kognitiva funktionsned-
sättningar. Samtidigt är interaktiv information 
ett utmärkt hjälpmedel för alla resenärer. Via 
interaktiva terminaler kan information om tåg-
trafiken, t ex avgående tåg och trafikstörningar, 
ges både visuellt och audiovisuellt. 

Terminalerna kan i framtiden utrustas med 
flera olika funktioner beroende på stationens 
komplexitet.  

Högtalare i taket, Stockholm Centralstation Den interaktiva terminalens funktioner utforskas av 
personer med synnedsättningar.
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10.1.3 Utbud och placering
Det finns en handbok och en standard för 
utbud och placering av trafikinformation till 
resenärer på stationer. Utgångspunkten i dessa 
är att säkerställa att trafikinformationen till re-
senärerna är användbar, tillförlitlig, lätt att nå 
och förstå. Det innebär att resenären ska finna 
riktig information på rätt plats, i rätt tid och 
med rätt placering. 

Trafikinformationen bör bygga på gemensam-
ma principer för alla stationer och därigenom 
skapa ett enhetligt informationssystem. Vilken 
trafikinformation en station ska utrustas med 
beror mycket på stationens storlek och fysiska 
utformning. Standarden BVS 728 Standard för 
trafikinformationsutrustning – Utrustnings-
nivåer för 15 grundstationer omfattar mängd, 
placering och typ av trafikinformationsutrust-
ning. Stationerna har i denna schematiskt 
delats in enligt de tre grundläggande parame-
trarna fysisk utformning, antalet resenärer och 
trafikering. Indelningen bygger på den gruppe-
ringsmetod som beskrivs i kapitel 6. 
I handboken BVH 728 Trafikinformation till 
resenär på och vid stationer - Hjälp till plane-
ring för ny- och reinvesteringar i stationsmiljöer 
beskrivs hur arbetet med planering för ny- och 

reinvesteringar i trafikinformationsutrustning-
en bör ske. De lösningar, idéer och anvisningar 
som finns i handboken utgår från resenärens 
behov och förmåga att ta till sig information.  

Handboken bör tillämpas på alla stationer som 
byggs nya samt vid reinvesteringar i trafikin-
formationsutrustningen. Vid mindre uppgra-
deringar av befintliga system, såsom utbyte av 
enstaka enheter, bör handboken följas i möjli-
gaste mån avseende t ex mängd och placering. 
Det finns även en grafisk standard, TDOK 
2012:128 och TRV 2012:002. Dessa ska alltid 
tillämpas. Den nya grafiska respektive tekniska 
standarden för fast trafikinformation innebär 
bl.a. att belysningstekniken moderniseras från 
utvändig till invändig belysning. 

10.1.4 Analys och planering 
På många av dagens stationer saknas en sam-
ordning av informationsstrukturen och en 
överblick över helheten. En befintlig station 
kan analyseras med avseende på gångmönster 
för att få en bild av hur den fungerar och vad 
som kan förbättras. Hur en station ska utrus-
tas beror mycket på dess storlek och fysiska 
utformning. För resenärerna finns det ur 
informationshänseende fyra viktiga zoner på 

stationen – ankomstzon, informationsknut-
punkt, fördelningspunkt och plattformszon. 
Rätt information i rätt zon och på rätt sätt, gör 
att resenärerna lätt hittar olika funktioner på 
stationen och enkelt och snabbt kan ta sig till 
och från tåg och andra färdmedel. 

Att enligt BVH 728 och BVS 728 utgå från 
stationens utformning och storlek är ett hjälp-
medel för att uppnå rätt utrustningsnivå men 
framför allt för att informationsstrukturen ska 
bli så enhetlig som möjligt. I grunden gäller 
samma princip, även om mängden utrustning 
varierar med bl.a. mängden resenärer. Det är 
viktigare att informationsutrustningen placeras 
ut på ett riktigt sätt, än i vilken storleksgrupp 
stationen placeras. Andra påverkande faktorer 
är trafikupplägg och principer för trafikled-
ningen.

10.1.5 Informationsknutpunkt
I den mest centrala och naturliga mötespunk-
ten på stationen bör en tydlig informations-
knutpunkt finnas med samlad resenärsinfor-
mation i alla kanaler. Här ska resenärer och 
andra besökare kunna överblicka stationen och 
var dess olika funktioner finns. Det bör finnas 
tydliga hänvisningsskyltar till buss, taxi och 
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parkering. Förutom visuell fast och dynamisk 
samt talad information kan det på de största 
stationerna också finnas interaktiva terminaler 
och personal för personlig information. Om det 
saknas stationshus kan knutpunkten förläg-
gas till någon annan lämplig plats, t.ex. vid en 
plattformsförbindelse. 

10.1.6 Mötespunkt för ledsagning
Enligt en EU-förordning (EG 1371/2007) ska 
ett samordnat system för ledsagning i samband 
med tågresan erbjudas på bemannade statio-
ner. På dessa stationer ska det finnas minst en 
utpekad mötesplats där resenären kan invänta 
ledsagaren. Mötespunkt för ledsagning består 
av en skylt med information, taktila knappar, 
piktogram och symboler för instruktioner om 
ledsagningstjänsten på stationen. Om det finns 
ett stationshus med väntsal ska det finnas en 
mötesplats inomhus och en utomhus. Trafik-
verket har tagit fram särskilda skyltar för 
mötesplatserna.  

När det finns en stationsbyggnad med vänt-
sal är det fastighetsägaren som bekostar och 
placerar ut mötesplatsskylten. Mötesplatsen 
ska gärna ligga lite vid sidan av gångstråk, men 
ändå nära information och eventuell biljettför-

säljning. Vid mötesplatsen bör finnas sittplats 
och utrymme för en rullstol/rollator och 
anslutning till hinderfri väg. Vid utomhuspla-
cering är en samlad lokalisering, gärna i statio-
nens ankomstzon, av information både i form 
av dynamiska skyltar, taktila stationsområdes-
kartor, klocka, biljettmaskiner och mötesplats 
eftersträvansvärd. God belysning och väder-
skydd är självklart ett krav.

Mötespunkt för ledsagning  samt taktil karta över stations-
området samt är placerade nära stationens entré. 
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Närbild på taktil informationskarta på Falkenberg station 
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Exempelvis är materialval och skötselåtgärder 
som begränsar halkrisker viktigt för resenä-
rensupplevelse av  säkerhet och trygghet. Sä-
kerheten ska vara god på alla stationer, oavsett 
storlek.

Tryggheten och säkerheten på stationen påver-
kas av en mängd faktorer och i det här avsnittet 
behandlas de som syftar till att öka resenärens 
trygghet. Järnvägstrafiken i sig ställer järnvägs-
tekniska krav på säkerheten på plattformarnas 
utformning, vilket togs upp i föregående platt-
formsavsnitt. 

10.2 Säkerhet och trygghet 
Att stationen är säker och trygg är en sjävklar-
het då järnvägen i sig ska vara ett säkert trafik-
slag. Säkerhet är också ett av hänssynsmålen i 
de transportpolitiska målen. Av dessa skäl är 
det viktigt att den allmänna säkerheten, särskilt 
på plattformar och planskildheter upprätthålls 
och förstärks. Det gäller exempelvis för att 
förhindra suicid och obehörigt spårbeträdande 
och andra typer av personpåköring. Plattfor-
mar och planskildheter måste utformas på ett 
sätt så att dessa säkerhetsrisker minimeras. 
Viktigt är exempelvis plattformens och utrust-
ningens dimensionering.

Stationsmiljön är en plats där resenären på ett 
tryggt och säkert sätt ska kunna byta, vänta och 
ta sig till och från tåget. Den verkliga och av 
resenären upplevda säkerheten och tryggheten 
är viktig för att tågresandet skall uppfattas som 
ett attraktivt resalternativ. 

Då stationen är en plats där risker förekom-
mer, är det är viktigt att man i planeringen tar 
hänsyn till och/eller undviker dessa så långt 
möjligt.  

Välbelyst entrésituation Falkenbergs station
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Resenärens upplevelse av trygghet och säker-
het är ibland en subjektiv uppfattning som i 
hög grad kan påverkas av själva stationens/sta-
tionsområdet utformning. 
Vid gestaltningen bör stor omsorg läggas vid att 
skapa en miljö som är överblickbar från olika 
ställen på stationsområdet. Detta gäller från 
logisk uppbyggnad som ger trygghet genom 
att alla resenärer enkelt kan hitta vägen, till att 
undvika skymda vrår och passager. 

Öppenhet och överblickbarhet begränsar även 
suicidbenägenheten på platsen samt skapar 
möjlighet att upptäckas. Väderskydd skall 
också vara genomsiktliga.

Mänsklig närvaro är inte alltid positiv. Träng-
sel i högtrafik kan medföra risk eller rädsla för 
att knuffas ner på spåret, för ficktjuvar eller 
mer allmänt obehag över att tvingas befinna 
sig alltför nära främmande människor. Ödsliga 
platser kan å andra sidan ge upphov till en 
rädsla för att bli överfallen eller antastad utan 
att det finns några vittnen. Särskild omsorg 
måste ägnas utformningen av öppna, ljusa och 
överblickbara planskilda förbindelser.

10.2.1 Bemanning och övervakning
Resenärens upplevelse av trygghet och säker-
het påverkas också i hög utsträckning av i vil-
ken utsträckning  människor rör sig i stations-
området samt  hur man uppfattar förekomsten 
av regelbunden tillsyn och närvaro av personer 
knutna till resan eller bevakning. 

Helst ser resenären enligt undersökningar att 
det finns personer på stationen med anknyt-
ning till resan, i andra hand personer i ex-
empelvis kiosker eller liknande och därefter 
medresenärer och allmänhet.  

På vissa stationer förekommer bevakning av 
bevakningspersonal, ofta i form av rondering. 
De olika typerna av bemanning av stationer har 
generellt minskat och av det skälet önskar sig 
många resenärer utökad bevakning.  Låsning 
av väntsal är indirekt en form av rondering, 
vilket alltid sker manuellt för att säkerställa att 
ingen blir inlåst. På de allra största stationerna 
förekommer fast bevakning. Utökade bevak-
ningstjänster kan vara virtuell rondering av 
säkerhetsbolag och/eller larmmöjligheter till 
larmcentral eller säkerhetsbolag.

Övervakning och/eller bevakning samt kame-
raövervakning är i princip inte kopplat till stor-
leken på stationen eller resandemängder. Detta 
är mer styrt av andra faktorer som stationens 
läge och bemanning. Det handlar också om sta-
tionens utsatthet för klotter, skadegörelse och 
annan brottslighet. Behoven och åtgärderna 
bedöms från fall till fall. Användning av över-
vakningskameror kan också vara en tillgång 
t.ex. för att upptäcka personer som är suicidala 
samt som en hjälp för trafikinformatörer. 

Användandet av övervakningskameror är 
kontroversiellt, varför det är reglerat i Lag 
(1998:150) om allmän kameraövervakning. 

Det finns en konflikt mellan behov att skapa 
säkerhet i offentliga miljöer respektive krav på 
personlig integritet. Länsstyrelsen ska lämna 
tillstånd till kameraövervakning där övervak-
ningskameran är uppsatt så att den kan riktas 
mot en plats dit allmänheten har tillträde. 
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Detta innebär att tillstånd inte behövs för över-
vakning av spåranläggningen ur säkerhetssyn-
punkt. Övervakning med inspelning och nödtele-
fon är alternativ till bemanning och bevakning 
med närvarande människor.

10.2.2 Överfall och sabotage
Hos många resenärer är det en upplevt stor risk 
för att framförallt kvällstid utsättas för överfall 
eller liknande, en risk som är svår att förutspå 
och ha kontroll över. Plattformen och vägen dit 
ska upplevas som trygg även kvällstid, vilket 
kräver god belysning och ett antal möjliga för-
bindelser till och från. Ljusa och transparenta 
material är att föredra, och utformningar där 
skymda vrår undviks.  Även övervakningska-
meror kan ses som en säkerhetsbarriär som 
motverkar kriminalitet.
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10.3 För vidare läsning
Samlade planeringsunderlag – Trafiksäkerhet 
Delunderlag personpåkörning 
Publikationsnummer: TRV 2012:189
 
Rapport Åtgärder mot personpåkörningar på 
järnväg, Version 1.0, 2012-06-08.

STATIONSHANDBOK  -  STATIONEN DEL FÖR DEL  -  10. INFORMATION, SÄKERHET OCH TRYGGHET 117



11. Ankomst
Ankomstmiljön kan vara sammansatt av en mängd olika funktioner när det gäller de större 
stationerna. Många anslutande trafikslag och korsande flöden samt stora avstånd måste 
organiseras väl för god funktionalitet och trivsel. För den välfungerande resan är kopplingen 
mellan ”ankomst” och tåg och buss mycket viktig.

I mindre orter och på landsbygden kan den å andra sidan vara av mycket enklare slag, med 
bara en anslutande busshållplats och en liten bilangöring. Komplexiteten är liten och funktio-
nen begränsad.
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Entré till Umeå östra
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11.1 Funktioner för ankomst 
Hela resan måste fungera för resenären och 
det betyder att stationens samtliga funktioner 
måste vägas samman. Ansvaret för de olika 
funktionerna är ofta delat mellan flera aktörer 
som exempelvis kommunen, RKM/länstrafik-
bolag, fastighetsägare och operatörer.
En smidig ankomst och koppling till stationen 
och plattformen ser olika ut beroende på typen 
av station. Vid en pendelstation är infartspar-
keringen exempelvis nödvändig för att resan 
ska fungera till skillnad från på den större cen-
tralt belägna stationen, där ankomsten oftare 
sker med andra trafikslag. 

11.1.1 Bilparkering och bilangöring
För att åstadkomma en tydlig disposition inom 
bytespunkten och en funktionell användning 
där trafiken separeras på ett effektivt sätt bör 
om möjligt bilangöring och -parkering lokalise-
ras till ena sidan av stationen och bussangöring 
till den andra. Detta gäller av naturliga skäl 
oftast inte vid de minsta stationerna.  

Bilparkering bör ges lägst prioritet när det 
gäller närhet till plattformsentréerna. Kort-
tidsparkering och pendlarparkering ska dock 
placeras närmare entrén än långtidsparkering-

en, dock inte på bekostnad av cykelparkering 
och kollektivtrafikangöring. Ett undantag utgör 
handikapplatser, som måste finnas i nära an-
slutning till huvudentrén/-stråket. Handikapp-
lats ska finnas på alla stationer och är reglerat i 
nationell lagstiftning och i TSD. 

Resenärer som nyttjar långtidsparkering, för 
flera dygn, har ofta avsatt mer tid för bytet till 
tåg och den kan därför ligga något längre bort. 
Det är önskvärt att långtidsparkeringen är be-
vakad eller inhägnad.  

Pendlar-/infartsparkering finns främst vid de 
mer utpräglade pendelstationerna. För att de 
ska fungera bra krävs att de är lokaliserade 
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Bilangöring och gåfartsgata framför Gävle station. Markbeläggningen på körytan hänger ihop med gångytan runt omkring 
och markerar att låg hastighet bör hållas. 
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nära stationens entré. Parkeringsplatser med 
motorvärmare kan höja attraktiviteten. Pen-
delparkeringen är oftast ett kommunalt ansvar 
men kan drivas kommersiellt. Någon form av 
korttidsparkering respektive kantstensparke-
ring eller zon där de som skjutsar till tåget har 
möjlighet att släppa av resenärer (kiss-&-ride) 
ska finnas på alla stationer.

11.1.2 Cykelparkering
Cykelparkering bör ha företräde framför såväl 
kollektivtrafikangöring som bilparkering 
när det gäller tillgängligheten till stationens 
entréer, för att sända tydliga signaler om att 
cykling prioriteras. Till skillnad från bussangö-
ringen (som bör vara väl samlad) så är det dock 
en fördel att sprida cykelparkering till samtliga 
entréer, så att tillgängligheten från olika håll 
blir god. Annars riskerar det också att uppstå 
spontana och oordnade parkeringar vid sekun-
därentréerna. 

Att det går smidigt att ställa ifrån sig cykeln och 
att det kan ske så nära plattformen som möjligt 
är A och O för att göra det attraktivt att cykla 
till stationen. Cykelparkering bör finnas inom 
ett avstånd på 200 meter från stationen.
I PBL 15§ punkt 6 beskrivs att det är byggher-

rens ansvar att ordna parkering för fordon, 
även cykel. Att det finns cykelparkering i form 
av en välordnad och tydligt utpekad markpar-
kering med möjlighet att låsa fast cykeln, utgör 
en basfunktion på samtliga stationer. På de 
större stationerna bör även en andel av cykel-
ställen vara väderskyddade.

Generellt bör det finnas cykelparkering mot-
svarande 10 procent av antalet resenärer på be-
fintliga stationer i samtliga grupper. En rekom-
mendation är annars 15 procent, som t.ex. kan 
implementeras i samband med ombyggnader. 
På lång sikt är det rimligt att cykelparkering 
för 20 procent av resenärerna utgör målet. Vid 
nybyggnad bör det åtminstone reserveras yta 
för utökning till denna nivå på sikt.
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Älvsjö Resecentrum innehåller ett cykelparkeringsgarage som sträcker sig över flera plan i stationsbygganden. 
Genom att satsa på goda cykelparkeringsmöjligheter främjas en cykelburen angöring till stationen.
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Viktigt för både smidighet och säkerhet är att 
resenärerna inte behöver korsa en trafikerad 
gata på väg mellan buss och tåg. Av samma 
skäl bör även själva bussangöringen utformas 
så att resenärerna inte heller behöver korsa 
busstrafik. På mindre stationer kan detta lösas 
med hållplatslägen intill en trottoar som löper 
utmed stationen och på större med planskilda 
gångförbindelser. 

som leder till/från plattformarna. I många 
fall innebär det intill entrén till den centrala 
planskilda förbindelsen. På stationer med stora 
terminaler och flera olika typer av bussar (lång-
färds-, regional- och/eller lokalbussar) är det 
även viktigt att själva terminalens utformning 
möjliggör snabba och smidiga byten internt 
mellan bussarna. 

Vid de allra största stationerna är det även 
önskvärt att det finns ett bevakat inomhusga-
rage. Det kan finnas en potential att i framtiden 
utveckla servicekoncept där garagefunktionen 
kombineras med annat utbud. En tumregel sä-
ger att det krävs 2000 cyklar för att det ska vara 
ekonomiskt försvarbart med övervakat parke-
ringshus (i kombination med cykelverkstad).

Viktiga faktorer för att cykelparkering ska 
fungera är att den är ordentligt avgränsad, 
med exempelvis murar. Dimensioneringen av 
cykelparkeringen är avgörande, där varje cykel 
är ca 1,7 m lång och ett optimalt avstånd mel-
lan cyklarna på 0,4 – 0,6 m (även beroende av 
cykelställets utformning – se vidare exempelvis 
Cykelhantering vid järnvägsstationer). Vidare 
är det viktigt att skärmtak släpper igenom ljus 
och att parkeringarna är väl upplysta för att 
de ska upplevas och vara trygga för cyklar och 
resenärer.

11.1.3 Bussangöring
Snabba och säkra byten mellan olika kollektiv-
trafikslag ska ges hög prioritet inom stationen. 
Placering och utformning bör möjliggöra byten 
med en normal gångtid. För detta krävs att buss 
placeras i nära anslutning till det huvudstråk 
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 Bussangöring i Eslöv
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Ytterligare en utformningsfaktor som kan 
förlänga bytestiderna är själva bussangöring-
ens utbredning i längdled. Långa terminaler 
där varje busslinje har ett eget fast hållplats-
läge riskerar att bli väldigt ytkrävande och ge 
upphov till långa gångavstånd. Stora bussangö-
ringsytor ger även andra negativa konsekven-
ser. Det kan bli ödsligt och otryggt på tider då 
bytespunkten inte är så frekvent använd och 
den tar plats från andra viktiga funktioner som 
också behöver lokaliseras så nära entréerna 
som möjligt. Med modern informationsteknik 
går det att underlätta för resenärerna att hitta 
till rätt hållplats även med delade hållplats-
lägen. Terminaler med dockningslösning har 
oftast likartade nackdelar. De kan ta mindre 
plats i längdled men kan i gengäld ge upphov 
till andra ödsliga och avspärrade ytor.  

För bussangöring, inom samtliga stationsgrup-
per, är minimum en specifikt anvisad hållplats 
med skylt (som dock inte behöver vara en unik 
per linje). På samtliga stationer bör det även 
finnas väderskydd och/eller skärmtak vid buss-
hållplatsen. 

Det är viktigt att det finns möjligheter att sitta 
och vänta även vid angöringsytorna men det 
är inte nödvändigt att det finns bänkar som är 
specifikt avsedda för just bussresenärerna på 
de mindre stationerna.

11.1.4 Användbarhet för funktionshindrade 
Det är fastighetsägarens ansvar att sörja för 
god tillgänglighet för funktionshindrade i 
bytespunktens ankomstzon, oavsett stations-
storlek. Parkeringsplatser för personer med 
tillstånd att använda sådan ska ligga i direkt an-
slutning till entrén. TSD-kravet gäller när det 
finns en stationsspecifik parkeringsplats och en 
av eventuellt flera entréer, dvs. den hinderfria 
vägen till plattformen. Europeiska eller natio-
nella regler ska i övrigt gälla för parkeringsplat-
ser. I ALM 16§ ställs krav på halkfri och jämn 
beläggning, en maximal lutning på 1:50 samt att 
platsen bör vara 5 meter bred (om inte närlig-
gande gångyta kan användas). Ankomstzonen 
ska vara väl belyst, ett TSD-styrt baskrav, och 
den hinderfria gångvägen mellan stationsentré 
och plattform belysas med minst 100 lux (se 
vidare TSD) .

11.2 För vidare läsning
Cykelparkering vid resecentrum, Trafikverket 
och Uppsala kommun, Liselott Söderström och 
Malena Möller, 2010 (Togs fram i Den Goda 
Staden och är en ”uppdatering” av Petras rap-
port)
 
Erfarenheter av arbetet med cykelparkering vid 
Uppsala resecentrum, Trafikverket och Uppsala 
kommun, Robin Billsjö och Liselott Söder-
ström, 2010
 
Gör plats för cykeln – Vägledning och inspiration 
för planering av cykelparkering vid stationer och 
resecentra, Boverket, Järda Blix, 2010
 
Vägen till ett cyklande samhälle – goda exempel 
på kommunal cykelplanering, SKL, 2012
 
GCM-handboken 
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12. Service
Vid sidan av de utpräglade resandefunktioner som är Trafikverkets ansvar, och de anslutande 
ankomstfunktioner runt bytespunkten (t.ex. parkeringsplatser) som ofta kommunen, ope-
ratören eller fastighetsägaren står för, tillkommer en rad funktioner som faller in under det 
samlande begreppet service. I det följande beskrivs vad som bör finnas på en stationsplats 
samt vad resenärsservice respektive kommersiell service står för.
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Butik integrerad i stationsmiljön, Flintholms station
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12.1 Väntfunktioner 
För att en resa ska fungera krävs att det finns 
möjlighet att tillbringa eventuell väntetid på ett 
bekvämt sätt oberoende av vilken typ av station 
som är aktuell. För många resenärer betyder 
väntan på stationen att man står några minuter 
på en plattform, för andra betyder det att man 
sitter en timme i en väntsal. Den allmänna ser-
vicenivån på en station är naturligtvis (förutom 
av stationens storlek) beroende av om där finns 
ett stationshus med väntsal. 

Väntsal med allmänna sittplatser ska finnas i 
stationsbyggnad, där sådan finns. Det är vik-
tigt att dessa utformas enligt gällande regler 
för användbarhet. Till detta hör att eventuella 
nivåskillnader ska tas upp med ramp eller hiss, 
ej endast trappa i den hinderfria väg som ska 
finnas till stationshus. Även om rampen är kort 
är det viktigt att lutningen inte är brantare än 
1:12. En ramp på mer än 3 steg bör komplette-
ras med trappa. En lutning på 1:20 eller flacka-
re bör eftersträvas och rampen bör vara minst 
1,3 m bred (se vidare HIN 1 6§ om tillgänglig-
het till publika lokaler). Teleslinga bör finnas i 
stationshusets resenärsutrymmen.

 

12.2 Funktioner för resenärsservice
Service som är nödvändig för eller underlät-
tar resan är mycket betydelsefull för resenären. 
Det gäller exempelvis hanteringen av biljet-
ter, att kunna få hjälp och information och att 
kunna gå på toaletten.

12.2.1 Biljettköp
Trots att många resenärer har biljett när de 
kommer till stationen finns behovet att kunna 
köpa biljett, förnya månadskort, ladda rabatt-
kort eller hämta ut pappersbiljetter. Biljettau-
tomater ska därför finnas på medelstora och 
större stationer. På de allra största stationerna 
bör det även finnas bemannad biljettdisk, en 
lokal för manuell biljettförsäljning. 

Diagram: Informations- och serviceytor på station bör placeras centralt - utan att störa resenärsflöden

HUVUDFLÖDE RESENÄRER

SERVICE

INFO / BILJETTER

PLATTFORMAR
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Vissa operatörer har biljettsystem där rese-
nären validerar sin biljett vid ankomst. Detta 
medför att operatörerna måste sätta upp så 
kallade validerare på berörda stationer. Pla-
ceringen av dessa ska göras så att säkerheten 
eller flödena inte störs (se vidare kapitel 8 om 
plattformar).

12.2.2 Toalett
På större stationer med stationshus skall det 
finnas, och det är önskvärt men inget krav att 
samtliga stationer förses med toalett. Minst en 
toalett ska vara tillgänglig för personer med 
rullstol för begränsad utomhusanvändning (2,2 
x 2,2 m).

12.2.3 Bemanning, bagage och ledsagning
En station bemannad med kunnig personal ger 
trygghet och stöd i resan, vilket efterfrågas av 
många resenärer. På stationer med stor andel 
långväga resenärer med bagage eller i närhe-
ten av turistmål kan bagageboxar, bemannad 
bagageförvaring och bagagevagnar behövas. 
För denna typ av stationer kan det också vara 
aktuellt med information om orten – även en 
bemannad turistbyrå kan behövas. En karta 
över orten med viktiga telefonnummer är 
dock ett baskrav som ska finnas på alla större 

stationer. En stationsvärd som kan hjälpa till 
med biljettköp, orientering mm kan behövas 
på större stationer. Detta behov är extra stort 
i störningssituationer. Ledsagning är en hjälp 
för resenärer för att kunna ta sig mellan tåg och 
angöringen. Det är en tjänst som är angiven i 
EU-förordning (EG 1371/2007) om passagerar-
rättigheter och skyldigheter.  

12.2.4 Service för cyklister och bilister
Service som cykeluthyrning eller tillgång till 
tryckluft, biluthyrning och/eller bilservice är 
beroende helt av de förutsättningar som finns 
på respektive station och kräver oftast ett kom-
mersiellt initiativ. 

Tillgång till förbeställd taxi bör finnas vid de 
största stationerna. På de allra största statio-
nerna bör det även finnas s.k. taxivärdar.
Ansvarig för resenärsservice är fastighetsäga-
ren och/eller järnvägsföretaget/operatören. 
Omfattningen av service är beroende av res-
pektive stations förutsättningar

12.3 Funktioner för kommersiellt utbud 
En stations kommersiella utbud varierar med 
dess storlek och trafik, läget på orten, utbygg-
nad och innehåll i områdets runt omkring, 

lokalt och regionalt engagemang, osv. Omfatt-
ningen av det kommersiella utbudet är bero-
ende av varje stations möjligheter och varierar 
därför från station till station. Det kommersi-
ella utbudet är kopplat till att det finns kunder 
och funktionen kan skapa förutsättningar för 
en trevligare miljö förutsatt att den resestöd-
jande servicen fungerar.  

Kommersiell service av olika slag kan leda till 
att människor söker sig till stationen även om 
de inte ska resa. Att skapa stationsmiljöer som 
attraherar andra människor än resenärer kan 
bidra till att det finns ett folkliv, som befolkar 
och därmed skapar trygghet. Det kan också bi-
dra till att medvetandet om kollektivtrafik ökar 
även hos icke-resenärer. Det är dock viktigt att 
utformningen är sådan att denna typ av kom-
mersiella stödfunktioner inte stör resandet. Det 
ska alltid gå att snabbt orientera sig i stations-
miljön så att det inte uppstår tvekan kring hur 
man ska hitta sitt färdmedel. Detta bör i möjli-
gaste mån åstadkommas utan skyltning.  

Kommersiell verksamhet av olika slag kan 
antingen inrymmas i ett stationshus eller i 
byggnader i nära anslutning. Kommunen kan i 
sin planering aktivt utveckla området kring en 
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bytespunkt med möjlighet för kommersiella 
och sociala verksamheter av det slag som ger 
mervärden för resenären. Detta är beroende 
av de kommersiella förutsättningar som finns 
på platsen och erbjuds därför sällan på mindre 
stationer. Denna service är inte finansierad via 
stationsavgift eller biljettkostnad då den inte är 
nödvändig för att resan skall fungera. 

Det kommersiella utbudet är oftast av typen 
kafé, snabbmatsservering eller på de största 
stationerna en restaurang.  En kiosk och va-
ruautomat vid stationshus eller på plattform 
kan vara ett alternativ på de mindre eller för en 
stressad resenär. På de största stationerna kan 
underlag finnas för butiker av olika slag. Dessa 
tjänster är helt beroende av kommersiella ak-
törer och de kommersiella förutsättningar som 
finns på respektive station. Telefonautomater 
kan ha sin plats även med mobiltelefonens ut-
bredning. Bankomat och Internet är självklara 
önskemål på stora stationer.

 12.4 För vidare läsning kapitel 8 – 12    
Arcadis Nederland BV, Stations en Architectuur 
(okänt år) 

Banverkets råd och riktlinjer – Vägledning för 
utformning av den fysiska miljön för funktions-
hindrade, Banverket HK-SS, Lena Lingqvist 
och Karin Björkman 2005

BFS 2004:15 ALM 

BVF 511 Trafikinformationsutrustning – Dyna-
miska skyltar för trafikinformation 
 
BVS 543.41203 Kraftförsörjningsanläggningar. 
Plattformsbelysning 

FO
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Café med utblick över spårområde, Göteborg Centralstation
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BVF 544.70007 Signalsystem. Projektering av 
plattformsanläggningar.

BVF 586.20 Fritt utrymme utmed banan (1998) 
 
BVS 1586.26 Plattformar - 
Geometriska krav vid ny- och ombyggnad

BVH 583.20 Broprojektering (2007)

BVH 726

BVH 728 Trafikinformation till resenär på och 
vid stationer – Hjälp till planering för ny- och 
reinvesteringar i stationsmiljöer
 
BVS 728 Trafikinformation till resenär på och 
vid stationen Standard för trafikinformationsut-
rustning – Utrustningsnivåer för 15 grundstatio-
ner
 
BVS 728.01 Fasta trafikinformationsskyltar – 
Grafisk standard 

BVS 728.02 Fasta trafikinformationsskyltar – 
Teknisk standard

BVS/BVH 586.40

GD05-4137/TR00 Trafikinformation, Strategisk 
inriktning samt konsekvensbeskrivning
 
Cykelhantering vid järnvägsstationer, Banver-
ket/ Petra Halvarsson

Cykelparkering vid resecentrum, Trafikverket 
och Uppsala kommun, Liselott Söderström och 
Malena Möller, 2010 (Togs fram i Den Goda 
Staden och är en ”uppdatering” av Petras rap-
port)
 
Erfarenheter av arbetet med cykelparkering vid 
Uppsala resecentrum, Trafikverket och Uppsala 
kommun, Robin Billsjö och Liselott Söder-
ström, 2010
 
Gör plats för cykeln – Vägledning och inspiration 
för planering av cykelparkering vid stationer och 
resecentra, Boverket, Järda Blix, 2010
 
Vägen till ett cyklande samhälle – goda exempel 
på kommunal cykelplanering, SKL, 2012
 
GCM-handboken 
 

ELSÄK-FS 2008:1 Elsäkerhetsverkets föreskrif-
ter och allmänna råd om hur elektriska stark-
strömsanläggningar ska vara utförda, 
Elsäkerhetsverket

Framtida marknad, tågtrafik och kapacitet inom 
Stockholms Central, bilaga, 1)  KTH, Institutio-
nen för infrastruktur
 
Handbok stationsmiljöer – utformning av platt-
formar White/Banverket 2004 

Järnvägen i samhällsplaneringen, Underlag för 
tillämpning av miljöbalken och plan- och byggla-
gen (2009) Banverket
 
Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning 

Placering av plattformar – principstudie, Rap-
port 2004-01-26, Lars Lagerström

SJ standard för plattformslängder SJF 541.7  
Banteknik. Bangårdar och bangårdsanordningar 
(utgåva 3 1986)  
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Stationens basfunktioner - grundläggande upp-
byggnad, funktioner och tjänster, Lingqvist & 
Palmlund (2010) 

TSD (EG 2008/164) Tekniska specifikationer för 
driftskompatibilitet avseende funktionshindrade 
i det Europeiska järnvägssystemet 

Vägar och gators utformning (VGU)
Vägverket och Sveriges kommuner och lands-
ting (2004)

Plattformslängder vid Stockholm Central; Oskar 
Fröidh, Olov Lindfeldt, Bo-Lennart Nelldal, 
ISBN 91-7323-116-9, http://www.kth.se/polo-
poly_fs/1.42736!05_010_inlaga.pdf

Råd för gestaltningsprogram och gestaltnings-
arbete i olika skeden, Vägverket, Publikations-
nummer: 2009:161, Utgivningsdatum: 2009-12-
22

Samlade planeringsunderlag – Trafiksäkerhet 
Delunderlag personpåkörning 
Publikationsnummer: TRV 2012:189
 
Rapport Åtgärder mot personpåkörningar på 
järnväg, Version 1.0, 2012-06-08.

TDOK 2012:128 

TRV 2012:002. 
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Trafikverket, 78189 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921

www.trafikverket .se


