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Förord

Detta arbete har gjorts på initiativ av Trafikverkets generaldirektör 
Gunnar Malm. Som tågresenär har han reagerat på hur ofta stations-
miljöerna är i behov av förbättringar av olika slag om de ska leva upp 
till dagens krav på en modern trafikanläggning. 

I rapporten redovisas ett antal problem och åtgärder som är gene-
rella och kända för alla som arbetar med förvaltning och skötsel 
av stationerna. Vi har försökt sortera och prioritera bland möjliga 
åtgärder och förändringar, allt med resenärens bästa för ögonen. 
Ansvarsfördelningen mellan olika aktörer och fastighetsförvaltare har 
inte styrt analysen, istället har en helhetsbedömning eftersträvats. 

Vi har mött ett stort engagemang och intresse från alla involverade 
i detta Trafikverksprojekt. Stationsförvaltarna som blev testpiloter 
och såg till att ord omsattes i handling bör särskilt nämnas; Linda 
Carlén, Göran Andersson och Otto Andersson. Deras gedigna kunska-
per och erfarenheter har varit en förutsättning för det arbete som här 
presenteras.

Ann-Sofie Atterbrand, projektledare och Johnny Hedman, chefsarkitekt
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konkreta åtgärder för att erbjuda stationsmil-
jöer som framstår som välskötta, moderna och 
attraktiva. Det kräver också en vilja från alla 
ansvariga att se och hantera stationsmiljön som 
en helhet. 

Andra initiativ och kunskapskällor som har 
beröringspunkter med det här projektet är:

•	 Attraktiva stationer – ett samarbetsprojekt 
med andra aktörer som gemensamt verkar 
för att utveckla stationerna, 

•	 Stationshandbok – innehåller konkreta 
beskrivningar för bättre utformade, mer 
funktionella och effektiva stationsmiljöer,

•	 Stationernas utformning, basfunktioner 
och klassindelning – rapport som redovi-
sar olika kravnivåer på stationer utifrån 
en indelning som bl.a. baseras på antalet 
resenärer och tätortens storlek.

Det här arbetet har främst fokuserat på fysiska 
miljöaspekter och funktioner som resenären 
enkelt uppfattar och ser. En strävan har varit 
att analyserna ska omfatta helheter, men när 
det kommer till konkreta åtgärder har pro-
jektet valt att endast genomföra sådant som 
Trafikverket styr över. 

Bakgrund
Många brister i våra stationsmiljöer och deras 
omgivningar skapar problem för resenärerna. 
Tågresan kan därför bli mindre trevlig och 
mer krånglig än vad den skulle behöva vara. 
Det handlar exempelvis om dålig informa-
tion och skyltning, slitna och smutsiga lokaler, 
skräpiga plattformar och sly på spårområdet. 
Sammantaget innebär detta att miljöerna upp-
levs som nedgångna, omoderna och otrivsamma. 

Problemen rör också stationernas funktioner. 
En viktig del av resan är att resenären känner 
trygghet i hur man tar sig till, från eller mellan 
plattformarna. En vanlig och allvarlig brist 
är att miljön gör det svårt att hitta rätt på ett 
enkelt och okomplicerat sätt. Det är tydligt att 
det finns åtskilligt att göra när det handlar om 
aspekter som överblickbarhet och vägvisning. 
Varierande skötselnivåer och förvaltnings-
ambitioner är andra kvalitetsbrister som kan 
förekomma inom samma stationsområde på ett 
för resenärerna ologiskt sätt. 

Generaldirektör Gunnar Malm har därför 
uppdragit åt verksamhetsområde Samhälle att 
analysera hur Trafikverket kan förbättra situa-
tionen. Uppdraget handlar om att se över vad 
som kan göras för att motverka den nedgångna 
fysiska miljön som resenärerna möter. Det 
är uppenbart att det finns behov av ett antal 

Utrustning för trafikinformation är en viktig 
del av stationsmiljön där behovet av förbätt-
ringar är stort. Eftersom ett inventeringsarbete 
pågår parallellt med detta projekt har brister i 
informationsutrustningen lämnats utan dju-
pare analys eller åtgärd.
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Syfte
Syftet med projektet är att beskriva, disku-
tera och i begränsad omfattning pröva de 
drift- och underhållsåtgärder som effektivt 
bidrar till trivsamma, trygga och tillgängliga 
stationsmiljöer.
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Varje station har även studerats ur ett vidare 
perspektiv. Med enkla bildmontage visas 
potentiella utvecklingsmöjligheter för var och 
en av platserna. Bildmontagen visar förbätt-
ringar främst ur ett resenärsperspektiv, men 
även aspekter som stadsmiljö och platsens 
karaktär belyses. Dessa förslag vill peka på 
tänkbara möjligheter, de är inte förankrade 
internt eller externt och någon plan för genom-
förande finns heller inte. 

De flesta av de åtgärder som genomfördes i 
pilotprojekten hör till prioritetsnivå 1 i den 
kartläggning av problemområden som gjordes. 
Åtgärderna är enkla och kan genomföras utan 
utredning. De är främst av drift-, skötsel- och 
reinvesteringskaraktär. Valet av åtgärder styr-
des av behovet på respektive plats samt av vad 
som var genomförbart inom projektets eko-
nomiska ramar och tidplan.

Metod
Som ett första steg identifierades ett antal 
problemområden/åtgärdsbehov i stations-
miljöerna, både sådant som Trafikverket själva 
ansvarar för och sådant som sker i samarbete 
med andra aktörer. De identifierade problemen 
delades in i tre prioritetsnivåer. 

Nivå 1 avser främst drift- och underhållsåtgär-
der som är möjliga att genomföra utan vidare 
utredning. 

Nivå 2 och Nivå 3 avser åtgärder av reinves-
teringskaraktär och översyn av avtalsformer 
rörande funktioner i stationsmiljön. 

I ett andra steg valdes tre stationsmiljöer ut 
där behov och åtgärder skulle vara intressanta 
från en generell utgångspunkt.  De utvalda sta-
tionerna har sinsemellan olika förutsättningar 
i storlek, antal resenärer och utformning och 
representerar olika grupper enligt den stations-
indelning som Trafikverket har. Stationerna är 
Nässjö, Sala och Västervik.

Det tredje steget handlade om att genomföra 
åtgärderna. Poängen med pilotprojekten är 
att undersöka vilken effekt förstärkta drift-, 
underhålls- och reinvesteringsåtgärder kan ha 
för att främja stationens trivsel, trygghet och 
tillgänglighet. 
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planeras en omfattande satsning på att upp-
datera och komplettera trafikinformations-
utrustning de kommande åren.

Upphandlingsformer och kontraktskonstruk-
tion skiljer sig åt mellan olika intressenter med 
delansvar för stationsmiljöerna. Det medför 

att samordning av drift och underhåll inte sker 
med automatik. Skillnader i underhållsnivåer 
och åtgärdsfrekvens kan av resenärerna upp-
levas som en brist eller störning.

En stationsmiljö – flera aktörer 
Trafikverkets ansvar i stationsmiljön omfattar 
vanligtvis spårområde och plattformar samt 
plattformsförbindelser. För stationshusen är 
ägarbilden mera splittrad. Ansvaret för byggna-
den varierar mellan privata aktörer, Jernhusen 
eller kommunen. Kommunen har ofta även 
ansvar för övriga intilliggande vistelse- och 
angöringsytor.

Det är inte ovanligt att fastighetsgränserna 
leder till problem. På grund av att ansvaret för 
skötsel och underhåll är uppdelat på flera aktö-
rer uppstår gråzoner längs dessa gränser. Det 
förekommer också skillnader mellan de ansva-
riga när det handlar om ambitioner och frek-
vens av insatser. För resenären innebär det att 
miljön kan upplevas som oordnad eller dåligt 
skött. Ett sätt att motverka detta är att eta-
blera stationsråd, där samtliga ansvariga finns 
representerade. Stationsråd finns på ett antal 
stationer och en viktig del i deras verksamhet 
är samverkan och informationsutbyte.

Trafikverket har i de flesta fall ansvar för 
trafikinformationsutrustningen på stations-
anläggningarna, såväl fast som dynamisk. Det 
finns dock några undantag där andra trafikhu-
vudmän har detta ansvar. För närvarande är 
inriktningen att Trafikverket ska ta ansvar för 
all trafikinformationsutrustning för tågtrafik, 
men den processen är inte klar. Oavsett detta 
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Pilotprojektets tre stationer
De tre stationerna, Nässjö, Sala och Västervik 
presenteras i två delar. Den första delen beskri-
ver kortfattat stationernas förutsättningar 
och brister och de åtgärder som genomförts i 
projektet. Den andra delen beskriver genom 
bildmontage förändringar som skulle förbättra 
miljön. Detta gäller främst ur ett resenärsper-
spektiv, men även aspekter som stadsmiljö och 
platsens karaktär har vägts in. Utgångspunkten 
har varit att presentera förslag som ger stora 
mervärden för resenären samtidigt som de 
bedömts vara ekonomiskt rimliga.

Vad görs idag?
En genomgång av vad som idag görs på de tre 
stationerna vad gäller drift och underhåll visar 
på stora skillnader, något som är rimligt med 
tanke på deras olika storlek och förutsättningar. 
Nässjö städas alla dagar i veckan och där finns 
också kostnader för ordningsvakter, skade-
görelse och stationsvärdar. I Västervik och Sala 
är frekvensen på städning lägre och här finns 
heller inte några andra planerade underhålls-
åtgärder till skillnad från det som genomförs i 
Nässjö.

För en detaljerad redovisning av skötsel och 
underhåll se sidan 44.

SALA

NÄSSJÖ
VÄSTERVIK
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Utrustning
Bänkar, staket, skyltar och pap-
perskorgar är exempel på utrust-
ning som resenären kommer i 

direktkontakt med och som förväntas vara 
hela, rena och funktionella. Det ska finnas rätt 
mängd utrustning i förhållande till antalet 
resenärer men det är också viktigt att den är 
placerad på rätt plats. I Sala finns det exem-
pelvis gott om bänkar men många av dem 
står på platser som naturligt inte används. I 
Västervik finns däremot generellt för få sitt-
platser. Utrustningens funktion och utform-
ning är också viktig för driften av anläggningen. 
Exempelvis ska papperskorgarnas storlek vara 
anpassad till hur ofta de töms och bänkarnas 
utformning klara en normal användning i 
denna typ av miljö. Förändrade funktionskrav 
och slitage gör att utrustningen måste under-
hållas och bytas ut med jämna mellanrum. Det 
är därför viktigt att Trafikverkets riktlinjer 
(exempelvis Stationshandboken) efterföljs vad 
gäller val av utrustning så att miljöerna, trots 
en blandning av gammal och ny utrustning, 
upplevs som en helhet.

Skötsel av vegetation
Det är inte ovanligt att tågrese-
nären, medvetet eller omedvetet, 
möter rester av stationsträdgårdar 

och järnvägsparker. Idag är dessa anläggningar 
ofta utlämnade åt en mer extensiv skötsel 
och omsorg som inte alls stämmer med de 
ursprungliga intentionerna. Då fanns ett uttalat 
syfte att berika och förstärka upplevelsen av 
stationsmiljön. Det finns ett uppenbart behov 
av att bryta den utveckling som skett de senaste 
decennierna. I praktiken handlar det om att 
sköta och förnya vegetationen efter aktörsge-
mensamma idéer och ambitioner. Rätt plane-
rade, anlagda och skötta planteringar är alltid 
tacksamma och av resenärerna uppskattade 
inslag i en miljö präglad av tekniska element 
och hårdgjorda ytor.

Oönskad växtlighet, som ogräs och sly gör att 
miljöerna upplevs ovårdade och eftersatta. 
Främst gäller problemet snabbväxande busk- 
och trädvegetation som exempelvis björk, vide 
och sälg. I vissa fall kan även växternas rötter 
skada plattformar och spår. Att mekaniskt 
avlägsna vegetationen, dvs gräva upp rötterna, 
är oftast inte en rimlig åtgärd vilket medför ett 
behov av röjning med återkommande interval-
ler, helst årligen. 

Renhållning
Rena miljöer, inom- och utomhus, 
är avgörande för att skapa triv-
samma och attraktiva stationer. 

Vissa åtgärder, exempelvis rengöring av golv 
och tömning av papperskorgar, måste ske med 
tät frekvens och ingår vanligtvis i den dagliga 
driften. Andra arbeten, som rengöring av belys-
ningsarmaturer, rulltrappor och hissar, behöver 
utföras mer sällan men även det med regel-
bundna intervaller. Arbetet med Sala, Västervik 
och Nässjö har visat att den vardagliga driften 
fungerar relativt bra medan de åtgärder som 
behöver göras med längre intervaller ofta inte 
blir av alls. 

Underhållsarbeten
För att bibehålla stationernas 
grundskick måste de ständigt 
underhållas. Det kan exempelvis 

gälla målningsarbeten av byggnader och platt-
formstak samt mekanisk service av rulltrappor 
och annan teknik. Utvändiga markbeläggningar 
har en begränsad livslängd och måste återkom-
mande bytas ut eller läggas om. Denna åtgärd 
kan också vara nödvändig för att förbättra till-
gängligheten för personer med funktionsned-
sättning vilket också genomförs kontinuerligt i 
andra projekt.

Generella åtgärder
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NäSSjö
Bakgrund
Nässjö station är belägen i stadens västra 
del, mellan stadskärnan och Runnerydssjön 
och är en stor järnvägsknut med spår från 
sex olika håll. De äldsta byggda delarna är 
från järnvägens öppnande 1864 och ritades 
av Adolf W. Edelsvärd, en arkitekt som stod 
bakom många stationsbyggnader från denna 
tid. Under tidigt 1990-tal gjordes en stor 
ombyggnad av hela miljön. Förutom föränd-
ringar av själva stationsbyggnaden tillkom 
även en klimatskyddad gångbro över spåren. 
Bron har nedgångar till plattformarna 
och leder också över till den västra sidan. 
Stationens entrésida, mot staden, innehåller 
två cykelparkeringar under tak samt angö-
ring för olika trafikslag. På den västra sidan 
finns en pendlarparkering och plats för ett 
mindre antal cyklar.

Fastighetsuppdelning:
        Trafikverket
         Jernhusen
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Illustrationsplan
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Gångbron är för liten för att fungera som väntsal.

Miljön upplevs som svårorienterad.

Trafikinformationen är olämpligt placerad 
innanför entrén.

Rulltrappor delar av rummet i två delar och skapar smala gångar.

Vad behöver göras i Nässjö?
Stationen är som helhet väl underhållen. Det 
finns dock brister som huvudsakligen kan här-
ledas till ombyggnaden på 1990-talet. Miljön 
upplevs trång och svårorienterad och det 
saknas självklara mötes-, informations- och 
väntplatser. Material som åldrats snabbt gör att 
delar av anläggningen framstår som sliten och 
omodern. Förändringarna har också medfört 
att det är svårt att uppfatta stationens histo-
riska betydelse som en av de viktigaste längs 
Södra stambanan. Framsidan kan utvecklas till 
ett aktivt stadsrum och kopplingen till Nässjös 
stadskärna och landskapet i väster förstärkas. 
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Otrygga och ogästvänliga miljöer.

Belysningsarmaturer i behov av rengöring.

Omålade betongfundament.Papperskorgar klarar inte dagens behov.

Trapphusen används ofta som vänthall i brist på väderskydd.

Följande brister har identifierats: 

•	 Stationshusets entré, där även trafikinfor-
mationen är placerad, upplevs som trång.

•	 Det finns för få ytor för väntande resenärer. 
Dessa ytor är särskilt värdefulla eftersom 
Nässjö är en viktig bytespunkt. 

•	 Stationsmiljöns material, tekniska lösningar 
och detaljer är av låg kvalitet och åldras 
snabbt.

•	 Plattformstakens utbredning och höjd gör 
att plattformarna är dåligt väderskyddade.

•	 Kopplingen mot stadskärnan är bristfällig.

•	 Dåliga förutsättningar för bättre service, 
exempelvis café och kiosk.

•	 Eftersatt underhåll och dålig funktion på 
papperskorgar och bänkar.

•	 Smutsiga miljöer, exempelvis rulltrappor, 
golv och belysningsarmaturer.

•	 Stationens västra entré upplevs som en 
otrygg baksida. 

•	 Buskar och sly på spårområdet skymmer 
sikten och ger ett ovårdat intryck.
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Utrustning
Stationen har fått nya större papperskorgar med lock 
som hindrar skräp att hamna utanför. Plattformarnas 
bänkar har underhållits och målats.

Underhållsarbeten
Plattformstakens fundament med tillhörande bänkar 
har målats.

Renhållning
Plattformarnas armaturer, stationens hissar, gångbron, 
bänkar och papperskorgar samt fyra rulltrappor har 
rengjorts. 

Skötsel av vegetation
Buskar och slyuppslag vid den västra entrén har tagits 
bort.

Målning av betongfundament

Underhåll och målning av 
bänkar.

Genomförda åtgärder 
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Nya papperskorgar Rengöring av rulltrappor

Rengöring av trapporRengöring av 
belysningsarmaturer
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Utvecklingsmöjligheter

Entrésidan

Stationens entrésida, mot centrum, är en viktig 
plats för såväl resenärer som för Nässjö som 
stad. Platsen bör utformas som en inbjudande 
och tydlig mötesplats – det är här resan börjar. 
Genom dagens spegelglas och entrésida helt 
utan sittplatser blir inte ytan den mötesplats 
som vore önskvärt. De underdimensionerade 
cykeltaken bör bytas ut mot mer öppna lös-
ningar som tillsammans med häckar, träd och 
bättre belysning ger en mer ombonad och trygg 
plats.
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Plattformar

Plattformstaken på Nässjö station är i jämför-
else med liknande anläggningar väldigt smala 
vilket medför att miljön inte är tillräckligt 
väderskyddad. Bänkar och sittplatser blir lätt 
våta vid nederbörd. Belysningen, runda glober 
i plast, ger inte något bra ljus och upplevs som 
bländande. Plattformarna saknar väderskyd-
dade väntzoner vilket medför att trapphallens 
nedre del används för väntande resenärer, 
något den inte är dimensionerad för. En ny 
lösning, med ett bredare tak, ger möjlighet till 
ett bättre ljus, bland annat på plattformens 
kant, samt ett varmare och trevligare intryck. 
(Taket i bilden är hämtat från Uppsalas nya 
resecentrum.)
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Västra sidan

Den västra sidan, med tillhörande pendlar- och 
cykelparkering, upplevs idag som stationens 
verkliga baksida trots att det är ett stort antal 
resenärer som angör från detta håll. För rese-
nären presenteras här Nässjö station som en 
parkeringsplats med anknytning till stations-
miljön, men det är också allt. Med relativt enkla 
åtgärder skulle platsen kunna göras till en 
inbjudande mötes- och väntplats samt annon-
sera stationen bättre. 
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Slutsatser
De åtgärder som genomförts har förbättrat helhetsintrycket 
av stationen och arbetet har visat att renhållning och åter-
kommande underhåll är viktiga faktorer för att skapa en 
trivsam miljö. Samtidigt kvarstår huvudproblemet; anlägg-
ningens organisation är bristfällig och stationens arkitek-
toniska lösningar och material är inte av tillräckligt god 
kvalitet. Många av bristerna kräver därför så omfattande 
åtgärder att underhållsinsatser bara till en viss del kan för-
bättra upplevelsen för resenären. Stationen är i behov av ett 
nytt helhetsgrepp som bättre svarar upp mot kraven på ett 
modernt resande.  

För en mer detaljerad genomgång av kostnader och åtgärder 
se  sidan 45.

Fler möjligheter

Relation till landskap/omgivning: 
Genom att ta bort vegetationen 
mellan stationsområdet och sjön 
skulle kontakten med landskapet 
öka.

Utöka antalet sittplatser
Erbjud funktioner; laddning etc

Utveckla stationens gröna miljöer



Sala
Bakgrund
Sala station ligger i stadens norra del och 
är en knutpunkt på Dalabanan, med förbin-
delser till Uppsala, Västerås och Borlänge. 
Stationshuset är från tidigt 1900-tal och 
exteriört relativt intakt. Framför anlägg-
ningen finns en trädplanterad stationsplan 
med tidstypisk rundkörning. I öster ligger 
en smal park som ger miljön mycket av dess 
identitet och på västra sidan finns en bussta-
tion och parkeringar. 

Stationen har två plattformar med tre till-
hörande spår som nås via en plankorsning 
med bomfällning och signaler. Dessutom 
finns ett fjärde signalreglerat spår som 
används vid möten och av förbipasserande 
godståg. I anslutning till stationen finns ett 
gammalt lokstall, en mindre bangård och 
Trafikverkets arbetsspår som används av 
underhållsfordon. Lokstallet arrenderas och 
används av SKÅJ, Stockholms Kultursällskap 
för Ånga och Järnväg, som förvarar, renove-
rar och ställer upp museivagnar i området.

Fastighetsuppdelning:
        Trafikverket
         Jernhusen

22 TRAFIKVERKET



SA
LA

Illustrationsplan
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Vad behöver göras i Sala?
Stationsmiljön som helhet är eftersatt och 
fungerar varken som en attraktiv miljö för rese-
närer eller som ett aktivt stadsrum. Tillägg och 
kompletteringar från olika tider gör att platsen 
saknar ett enhetligt uttryck. Bangården, som 
delvis används som upplag för överblivet järn-
vägsmaterial, är skräpig med mycket ogräs och 
slyvegetation. Detta tillsammans med utrust-
ning och material i ett allmänt dåligt skick gör 
att stationen upplevs nedgången.

Plattformen till spår 2 och 3 ger överlag ett eftersatt intryck och 
saknar ett ordentligt väderskydd.

Biljettautomater placerade framför byggnadens fönster.Gränser mellan olika funktioner, som angöring och busstation, 
saknas.

Det tidstypiska taket på plattform 1 förstärker, med viss upprustning, stationens karaktär.
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Följande brister har identifierats: 

•	 Grundläggande funktioner, som fungerande 
väderskydd och sittplatser, saknas eller är i 
dåligt skick. 

•	 Plattformselement och markbeläggningar 
är mycket slitna.

•	 Ytorna för trafik är kraftigt överdimensione-
rade på stationens entrésida. Goda anslut-
ningar och stråk för cyklister och gående 
saknas. 

•	 Rumsliga avgränsningar, exempelvis mellan 
busshållplatsen och stationsplanen hade 
underlättat orienteringen och gjort miljön 
tydligare.

•	 Skräp, överblivet järnvägsmaterial, ogräs 
och sly gör att bangården ser ovårdad ut.

•	 SKÅJs anläggningar, med vagnar täckta av 
presenningar, ser inte omhäntertagna ut.

•	 Nya biljettautomater är okänsligt placerade 
framför några av byggnadens fönster.

Stationens entrésida.

Överblivet järnvägsmaterial på bangården. Museivagn uppställd nära stationen.

Sly och ogräs ger ett ovårdat intryck.
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Genomförda åtgärder 

Utrustning
Stationen har fått nya större papperskorgar med lock som hindrar 
skräp att hamna utanför. Plattformarnas bänkar har målats.

Underhållsarbeten

Teknikhus, plattformstak och pelare har klottersanerats och målats.

Spårövergången och ytan runt biljettautomaterna har fått ny 
markbeläggning. 

Renhållning
Bangården har städats på överblivna sliprar och annat 
järnvägsmaterial.

Skötsel av vegetation
Buskar, ogräs och sly  har tagits bort på bangården.

Övrigt
Arrendeavtalet med SKÅJ sades upp av Trafikverket under hösten 
2012. Syftet är att förändra avtalet och därmed möjliggöra att kraven 
som ställs på föreningen förtydligas.
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Papperskorgar har 
uppgraderats från 40 till 90 
liter samt tillförts en överdel.

Slyröjning, städning och 
ogräsrensning har genomförts.

Järnvägsmaterial har flyttats 
från spårområdet (bild tagen 
under genomförande).

Lagning av sprucken asfalt 
har genomförts vid 
plankorsningen med spåret 
samt vid biljettautomater.
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Entré

För de flesta resenärer är den östra gaveln på 
stationshuset den verkliga entrén till spår-
området. Idag är det svårt att orientera sig, 
entrén är dåligt markerad, och trånga ramper 
och slitna trappor gör området oattraktivt. 
Genom att samla funktioner som biljettauto-
mater, trafikinformation och sittplatser samt 
öka tillgängligheten till spåren skapas en mer 
välkomnande miljö.

Utvecklingsmöjligheter
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Plattformar

Plattformarna som helhet är i dåligt skick. 
Det gäller såväl kantstöd, markbeläggningar, 
utrustning och belysning. Den norra plattfor-
men har dessutom ett tak som varken funktio-
nellt eller arkitektoniskt motsvarar önskvärd 
standard. Nya tillägg i form av väderskydd, 
bänkar, markmaterial, taktila stråk och belys-
ning skapar en trivsammare och mer funktio-
nell miljö för trafikanterna. 
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Parken

Vid en förnyelse av stationsmiljön är det viktigt 
att bevara och utveckla de starka kvaliteter som 
redan idag finns. Det gäller framför allt parken, 
stationsplanen och det välbevarade stations-
huset. Genom att förstärka befintliga kvaliteter 
i kombination med nya funktioner blir området 
en värdefull och naturlig plats för såväl resenä-
rer som för Sala som tätort.
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Slutsatser
De åtgärder som genomförts har bara till viss del förbättrat 
intrycket av stationen. Det nedgångna utgångsläget gör att 
anläggningen är i behov av större insatser för att upplevas 
som attraktiv än vad som varit möjligt i detta projekt. Trots 
det är bedömningen att Sala har goda möjligheter att med 
rätt åtgärder bli en trivsam och väl fungerande stationsmiljö, 
främst beroende på goda grundförutsättningar i stations-
hus, den intilliggande parken och en bra grundstruktur. Sala 
är bytespunkt för många resenärer. Det innebär att utöver 
totalintrycket av stationsmiljön blir också ingående delar 
som plattformar, möbler och väderskydd särskilt viktiga.

För en mer detaljerad genomgång av kostnader och åtgärder 
se  sidan 45.

Fler möjligheter

Förbättrad belysning på 
plattformar.

Skapa en yta att vistas på mellan 
stationshus och spår.

Utveckla ytan framför stationen.



VäStErVIk
Bakgrund
Västerviks station är belägen på höjden i 
stadskärnans östra delar med utsikt över 
Skeppsbrofjärden och Gränsö. Byggnaden 
från 1879 är imponerande och utformad som 
en italiensk renässansvilla. Den byggnads-
minnesförklarades år 2003 och ägs idag av 
en privat fastighetsägare. Från Västervik 
leder Tjustbanan upp till Bjärka-Säby och 
Linköping. Sträckan är inte elektrifierad 
och har åtta avgångar om dagen i vardera 
riktning. Smalspåret mellan Hultsfred och 
Västervik, landets första byggnadsminnes-
förklarade järnväg, trafikeras sommartid av 
reguljär trafik. Stationens två plattformar är 
smala, ca fyra meter breda, och saknar tak 
och väderskydd.  Till den bortre plattformen 
och busstationen söder om spårområdet 
rör man sig över en oreglerad plankorsning. 
Den genomgående spårtrafiken förbi sta-
tionen är godståg till och från hamnen och 
trafik till smalspårets verkstad. En bangårds-   
ombyggnad av bland annat plattformar och 
räls skedde i början av 2000-talet.

Fastighetsuppdelning:
        Trafikverket
         Privat
         Smålandsbanan
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Illustrationsplan
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Vad behöver göras i Västervik?
Stationen ger ett välhållet intryck och är också 
den anläggning i studien som senast renove-
rades. Dess största problem är avsaknaden av 
tydliga gränser mellan olika funktioner runt 
stationsbyggnaden. Idag är det oklart var for-
donstrafik är tillåten, var godshanteringen har 
sin uppställning och vilka ytor som är tänkta 
för oskyddade trafikanter. Även självklara vänt- 
och sittplatser runt stationen saknas.

Ommålning av teknikhuset kommer att genomföras våren 2013. Trasiga staket vid parkering.

Bilparkering under väderskydd.
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Följande brister har identifierats: 

•	 Området, särskilt plattformarna, har för få 
bänkar. Stationens papperskorgar är inte 
funktionella.

•	 Markbeläggningar runt stationsbyggnaden 
är i dåligt skick.

•	 Plattformarna saknar taktila ledstråk.

•	 Fastighetsgränser går över ytor som upp-
levs som gemensamma. Det har skapat 
oklarheter om vem som ansvarar för sköt-
seln och medfört områden som ingen tar 
hand om.

•	 Teknikhusets fasader är nedklottrade.

•	 Utrustning, som anslagstavlor, staket och 
skyltar saknas eller är i dåligt skick.

•	 Högre gräs och buskar på spårområdet ger 
ett ovårdat intryck.

•	 Beläggningen i trä på spårövergången är 
sliten.

•	 Spårområdet är skräpigt på grund av 
godshanteringen.

Otydliga gränser mellan parkering och plattformar
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Slyröjning och städning har 
genomförts på spårområdet.

Trälämmar har bytts ut mot 
Strail, vilket ger en jämnare 
yta vid järnvägsövergången 
samt minskat underhållsbehov. 

Genomförda åtgärder 

Utrustning
Fler bänkar har satts upp och befintliga papperskorgar 
bytts till nya.

Underhållsarbeten
Teknikhuset har klottersanerats och målats om.

Markbeläggningen i trä  på spårövergången har ersatts 
med ett syntetiskt material (Strail).

Renhållning
Bangården har rensats på barkrester och annat material 
som har trillat ner från förbipasserande godståg.

Skötsel av vegetation
Oönskad vegetation, som buskar och högre gräs, har 
tagits bort.
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Stationshus och spårområde

Ytan mellan stationshus och spårområde är 
idag odefinierad och tas till viss del i anspråk 
av godshantering och biltrafik. Genom avgräns-
ningar skapas tydliga områden för respektive 
funktion samtidigt som det skapas mötesplat-
ser, även under befintligt tak. Avgränsningarna 
kan också bidra till att förstärka stationsområ-
dets identitet och öka orienterbarheten.

Utvecklingsmöjligheter
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Entrésida

Stationshusets entrésida, mot norr och med 
utsikt över vattnet är idag dåligt omhänder-
tagen och tar inte vara på platsens potential. 
Genom att arbeta med en tydligare platsbild-
ning med sitt- och väntplatser minskar upple-
velsen att befinna sig i en trafikkorsning samti-
digt som det attraktiva läget tas tillvara. Platsen, 
tillsammans med den karaktärsfulla byggnaden 
ger Västerviks station en egen stark karaktär. 
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Slutsatser
Västervik är en relativt väl omhändertagen stationsmiljö 
med mycket av sin historia och småstadscharm bevarad.  De 
åtgärder som genomförts har förbättrat intrycket och statio-
nens standard. Västervik visar därmed att det är möjligt att 
med små resurser skapa stora mervärden. Västervik påvisar 
tydligt problematiken med olika fastighetsägare inom områ-
det vilket har lett till oklara gränser och utebliven skötsel.

För en mer detaljerad genomgång av kostnader och åtgärder 
se  sidan 45.

Fler möjligheter

Förbättra kopplingen till 
stadskärnan.

Utveckla utsikten mot vattnet.

Utveckla kopplingen till 
busshållplatserna.
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Moderna papperskor-
gar rymmer mer än 
gårdagens modeller och 
är försedda med över-
del. Att byta till sådana 
är en enkel men kost-
sam åtgärd som moti-
veras av resenärernas 
nya beteendemönster. 
Idag konsumeras såväl 
snabbmat som gratistid-
ningar på plattformarna, 

vilket innebär att en större mängd sopor måste 
tas om hand jämfört med tidigare. Med större 
papperskorgar kan också skräp på mark och 
spår undvikas. Åtgärden är därför angelägen. 

Standarden på bänkar och andra möbler i 
stationsmiljön påverkar intrycket. Med ett 
ökande antal resenärer används plattforms-
utrustningen mer vilket gör att den slits snab-
bare. Bänkar av trä ger ett trivsamt intryck men 
kräver mer underhåll än till exempel bänkar 
av metall. Vilka material och utföranden som 
bör ligga till grund för val av utrustning och 
möbler måste underställas en vidare analys. 
Stationsmiljön med dess arkitektur, använd-
ning och andra kvaliteter är utöver inköpspris 
och underhållskostnader en viktig utgångs-
punkt inför en upprustning. 

användas i en framtida utvecklingsdiskussion. 
Gemensamt för förslag och genomförda åtgär-
der är att de förbättrar såväl upplevelsevärden 
som funktioner i stationsmiljön. 

Slyröjning av järnvägsanläggningar är en 
eftersatt åtgärd. Samtidigt är den omedelbara 
effekten stor och bidrar till att förbättra hel-
hetsintrycket. Särskilt viktiga är de stråk och 
ytor som resenären upplever och ser. Dessutom 
är det en angelägen insats för att inte behöva 
tidigarelägga underhåll av spår och plattfor-
mar. De baskontrakt som upprättas för under-
hållsentreprenader för spår bör därför omfatta 
röjning av sly och ogräsbekämpning, vilket inte 
alltid är fallet. Åtgärden ingår exempelvis inte 
i de kontrakt som gäller för Nässjö, Sala eller 
Västervik. 

Pilotprojektet visar att alla tre stationsmiljöer 
har kvaliteter, vilket omfattar både stations-
byggnaden och omkringliggande delar i anlägg-
ningen. Med riktade åtgärder kan dessa värden 
förstärkas och utvecklas. För resenärerna 
skulle det innebära betydligt bättre stations-
miljöer för såväl trivselmässiga som praktiska 
och funktionella aspekter på tågresan. 

Flera av de kvalitetsbrister som har identi-
fierats beror på arbetet med drift- och under-
håll. I många fall är lösningarna på problemen 
relativt enkla och kostnaderna begränsade. Ett 
antal åtgärder har kunnat genomföras inom 
pilotprojektets ram, andra kvarstår. De förslag 
som tagits fram till mer omfattande insatser 
är varken förankrade eller planerade i for-
mell mening. De ska ses som idéer som kan 

kommentarer till genomförda åtgärder
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Till de mer omfattande arbetena i projektet 
hör rengöring av rulltrappor. Åtgärden har 
betydelse för intrycket av stationsmiljön, även 
om det konkret inte uppfattas av varje resenär. 
Framför allt är det en underhållsinsats som 
förlänger rulltrappans livslängd och minskar 
risken för störningar i dess funktion. 

Klotterborttagning på teknikhus och platt-
formar, liksom målning av plattformspelare 
eller fundament till plattformspelare är exem-
pel på enkla och kostnadseffektiva åtgärder 
som helt kan förändra intrycket av en miljö. 
Åtgärden rekommenderas därför att ingå i alla 
baskontrakt.

Andra initiativ och åtgärder inom projektet är 
rengöring av spårområdet (spill från godståg), 
lagning av sprucken asfalt, städning av hissar 
med mera. Detta är exempel på mindre insatser 
som inte kostar särskilt mycket men de bidrar 
till ett gott helhetsintryck av anläggningen och 
ska därför inte underskattas.

En sammanfattande slutsats är att projektet 
visar att även mindre åtgärder i stations-
miljön har stor betydelse. Förhoppningsvis 
kan det beskrivna arbetet ge inspiration till, 
och genomföras på andra stationsmiljöer. Det 
förutsätter en strukturerad inventering av res-
pektive plats som klargör vilka brister som ska 
avhjälpas och behov som ska tillgodoses.

Bilden är tagen på Knutpunkten i Helsingborg. Kontrast mellan 
en rengjord och smutsig plattform är påtaglig. 

41STATIoNSmIljöERNAS UTFoRmNINg och SKöTSEl - PIloTSTUdIER



Stationsmiljön är en helhet
De tre stationsmiljöer som ingick i pilot-
projektet har samtliga fastighetsgränser som 
är problematiska, vilket tydliggörs av ägarnas 
olika skötselambitioner. Utifrån resenärens 
perspektiv ska inte fastighetsgränser spela 
någon roll, denne uppfattar stationsmiljön som 
en helhet. Detta kundperspektiv måste prägla 
hela kedjan – från avtalskonstruktioner till 
skötseln av grönytor – om samordningen ska 
fungera på rätt sätt. 

Vikten av igenkänning 
Det är viktigt att resenärerna kan känna trygg-
het i hur en stationsmiljö är utformad, oavsett 
var den finns i landet. En logisk placering av 
olika utrustningar: biljettautomater, pappers-
korgar, fast skyltning och dynamisk informa-
tion är exempel på inslag i resenärsmiljön som 
vinner på det. Utrustningens utformning och 
lokalisering ska också göras med omsorg om de 
arkitektoniska värden som finns på respektive 
plats. 

Sammanfattande diskussion

I Västervik har dålig samordning mellan fastighetsägare 
resulterat i ojämn nivå på skötsel av till exempel gräsmattor.

Reseinformation i Västervik.

Räcker dagens skötsel och underhåll?
Städning är kanske den viktigaste aktiviteten 
om stationsanläggningen ska uppfattas som 
välskött. I Nässjö utförs städning veckans alla 
dagar, i Sala och Västervik varje vardag. Men 
utöver denna kontinuerliga verksamhet finns 
ingen extra underhållsinsats i form av exem-
pelvis storstädning.  Röjning av sly finns inte 
heller med det löpande underhållet.   

Intrycket från pilotstationerna är att den 
skötsel och det underhåll som utförs i enlighet 
med gällande kontrakt klarar det allra nödvän-
digaste – men knappast mer än så. Slitaget på 
anläggningarna är hårt, och om inte riktade 
större skötselinsatser sätts in så blir följden en 
gradvis försämring. De resurser som genom 
detta projekt förstärkt skötseln har därför 
varit ett välkommet tillskott som förbättrat 
situationen. Det är också viktigt att konstatera 
att de brister som ska avhjälpas förutsätter en 
grundlig analys och inventering av respektive 
plats. Analysen bör även ta fasta på de kvali-
teter och utvecklingsmöjligheter som platsen 
kan erbjuda i form av miljövärden och trivsel. 
Lokala förutsättningar och behov kan vara 
väldigt olika, det visar den här studien. Till sist 
kan det vara värt att återigen betona att mindre 
underhållsåtgärder kan göra stor skillnad i 
stationsmiljön och vara viktiga bidrag till ett 
bättre helhetsintryck. 
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Genom att exempelvis förtydliga hur mark-
ytorna i anslutning till stationshuset ska använ-
das kan en väl fungerande helhet skapas.

Ringar på vattnet 
En erfarenhet är att en kraftsamling av detta 
slag har en tendens att smitta av sig. När åtgär-
der görs på ett ställe eller av en aktör påverkar 
det andra som inspireras. Följden blir fler posi-
tiva initiativ inom angränsande områden. Detta 
är också en positiv signal till trafikanterna – det 
tar emot mer att skräpa ned i en välstädad och 
omsorgsfullt utformad miljö.

Små åtgärder i Nässjö har inneburit ett lyft för stationsmiljön, 
men de arkitektoniska värdena är låga.

Underhåll – eller större tag? 
När städning, lappning och lagning inte löser 
problemen krävs större insatser, mer genom-
gripande renoveringar och moderniseringar. I 
Sala är de arkitektoniska värdena i den befint-
liga miljön något att vårda och vidareutveckla, 
men anläggningen är så sliten att mindre åtgär-
der inte förbättrar helhetsintrycket nämnvärt. 
Här fordras ett mer omfattande arbete. 

I Nässjö är situationen den motsatta. 
Anläggningen är relativt väl underhållen 
men har andra, mer djupgående brister. De 
ursprungliga arkitektoniska värdena är genom 
olika tillägg delvis förvanskade. De tillbygg-
nader som gjorts i modern tid är inte särskilt 
slitstarka. De förhöjer inte heller anläggning-
ens trivselvärden även om vissa funktionella 
samband kunnat lösas genom dem. Här kan 
små åtgärder visserligen lyfta helhetsintrycket 
av stationsmiljön, men det fordras mer än så 
för att möta dagens och framtida resenärers 
behov.

Västerviks station är ett helt annat exempel där 
de åtgärder som vidtagits som en följd av detta 
projekt gjort stor skillnad. Slyröjning, städning 
och komplettering av utrustning har innebu-
rit ett ordentligt lyft. Ytterligare förbättringar 
handlar om att förstärka samband och grän-
ser, i anslutning till och inom stationsmiljön. 

Vidare arbete
Vilka är möjligheterna och begränsningarna 
att gå vidare med detta arbete i större skala? 
En viktig insikt från de tre pilotstationerna 
är att stationsmiljöns kvaliteter och åtgärds-
behov är starkt bundna till den lokala platsen. 
Förutsättningarna skiljer sig starkt åt mellan 
Nässjö, Sala och Västervik där tågtrafikens 
intensitet och sammansättning samt flödet 
av resenärer är viktiga utgångspunkter. Data 
och kunskaper om detta är också relativt lätt 
tillgängliga i Trafikverket. Men detta räcker 
inte för en analys. Stationsmiljön och dess 
relation till omgivningarna, byggnadernas och 
anläggningarnas skick måste också hanteras i 
sammanhanget. Den sortens underlag och kun-
skaper är tyvärr inte alls lika tillgängliga eller 
aktuella – om de ens finns. Från det här arbetet 
kan slutsatsen dras att det åtminstone finns tre 
olika typer av stationsmiljöer att hantera ur ett 
förbättringsperspektiv. I ett nationellt per-
spektiv kan det finnas ytterligare ett antal. För 
att Trafikverket ska ha en bättre överblick av 
åtgärdsbehov och prioriteringsgrunder behö-
ver den frågan utredas vidare.
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Skötsel och planerat underhåll 2012

Skötsel Kostnad 2012 (kr) Planerat underhåll Kostnad 2012 (kr)

NäSSjö NäSSjö

7 dagar/vecka daglig tillsyn och städ, skurning av 
gångbro, ordningsvakter, stationsvärdar mm

Spårstädning inkl säkerhetsarbete 1 gång/månad

Skadegörelse

1 300 000

250 000

300 000

Utbyte radar i rulltrappa, kvalitetshöjande åtgärder. 
Utbyte golvluckor rulltrappor, utbyte automatik 
Automatdörrar mm

1 400 000

Sala Sala

Städas alla vardagar, Skötsel och tillsyn. 

Spårstädning inkl säkerhetsarbete 2 gånger/år

75 000

20 000

Ingen planerat underhåll 2012 0

VäStErVIk VäStErVIk

Städas alla vardagar, Skötsel och tillsyn

Spårstädning inkl säkerhetsarbete 1 gång/månad

120 000

40 000

Ingen planerat underhåll 2012 0
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Sammanställning av åtgärder Pilotprojekt

Åtgärder Kostnad (kr)

 NäSSjö

Utbyte av papperskorgar 193 000

Rengöring av rulltrappor 72 000

Målning av fundament till plattformspelare 41 700

Tvätta armarturer 34 200

Slyröjning vid parkering 28 400

Underhåll av bänkar 22 000

Skurning av gångbro 13 700

Rengöring av papperskorgar och bänkar 11 000

Storstädning av hiss 11 000

totalkostnad 426 900

Åtgärder Kostnad (kr)

 Sala

Slyröjning på spårområdet 146 000

Tvätt och målning av plattformstak 139 000

Målning av plattformspelare 94 000

Klottersanering och målning av teknikhus 90 000

Utbyte av papperskorgar 74 800

Bortförsel av järnvägsmaterial från bangård 63 300

Underhåll av bänkar 30 800

Lagning av sprucken asfalt 27 500

totalkostnad 665 400

Åtgärder Kostnad (kr)

 VäStErVIk

Strail 101 000

Slyröjning på spårområdet 96 000

Målning av skyddszoner 56 400

Komplettering av bänkar 50 000

Utbyte av papperskorgar 50 000

Klotterborttagning och ommålning av 
teknikhus 47 900

Trimning av gräs 13 500

Rensning av bark i spårområdet 7 000

totalkostnad 421 800
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se
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