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1.  Inledning

Resandet utgör en väsentlig del i vår påverkan på klimatet. Ett ökat kollektivt resande är därför ett viktigt 
mål. Trafikverket har här både ett övergripande samhällsansvar och ett ansvar för att anläggningar i 
trafiksystemet stimulerar till fler och bättre kollektiva resor. Järnvägsstationer är viktiga noder i ett system 
av resande. Hur de fungerar och upplevs av resenärerna påverkar det kollektiva resandets utveckling. 

Resandet förändras och därmed också stationernas funktioner. Med växande arbetsmarknadsregioner 
ökar pendling och dagligt resande där stationerna utgör ett nav. Det fysiska resandet påverkas också 
genom den digitala utvecklingen. Mycket av den service och information som tidigare gavs av personal 
på stationen har nu ersatts av virtuella funktioner i dator eller mobil. Det moderna resandet förutsätter 
att resenären klarar sig på egen hand. Detta ökar behovet av att den fysiska verkligheten på stationen 
är tydlig och upplevs som attraktiv av resenärerna oavsett resans art.

Trafikverket har en väl definierad roll på stationerna. Det gäller ansvar för och utrustning av plattformar 
och plattformsförbindelser samt information. Vad som ryms inom Trafikverkets ansvar när det gäller 
dessa platser och funktioner finns angivet i olika riktlinjer. Riktlinjerna är dock i huvudsak kvantitativa 
och säger att objekten och funktionerna ska finnas. Inte hur de ska organiseras och samordnas till en 
gestaltad helhet som är viktig för att uppnå det önskade resultatet. 

Trafikverket gav 2013  ut rapporten ”Stationshandbok” som ett första steg i att utveckla och sprida 
modern kunskap om planering och utformning av järnvägstationer. Denna rapport ger en bred belysning 
av ämnesområdet och riktar sig till såväl verkets egna medarbetare som till andra aktörer som deltar i 
arbetet med stationer. 

Föreliggande rapport ”Stationsmiljö – utformning av stationen med resenären i fokus” är en fördjupning 
som syftar till att ge Trafikverkets medarbetare ökade insikter och förutsättningar att verka för kvalitet 
i utformning av de delar i den samlade stationsmiljön som Trafikverket ansvarar för. I en tredje rapport – 

”Stationens profilprogram” – kommer kvalitetskrav och principutformning av stationens utrustning och 
byggnadsdelar att beskrivas närmare.
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2. Utgångspunkter

En stationsmiljö innehåller många olika delar och funktioner. Flera parter har ansvar för att dessa delar 
och funktioner finns, fungerar tillsammans och att de underhålls. 

För resenären är stationen en helhet. Man byter från tåg till buss, parkerar cykeln, köper biljett och en 
tidning utan att fundera på vem som har ansvar för vad. Resenärens upplevelse av resan är dock i hög 
grad beroende av att alla delar och funktioner är samordnade till en väl gestaltad miljö. Det märks när 
en sådan samordning inte fungerar.

I olika riktlinjer definieras Trafikverkets ansvar för olika funktioner kopplat till olika stationsstorlekar - 
fem stationsklasser.

Avsnittet Utgångspunkter syftar till att ge en bild av Trafikverkets roll och ansvarsområde som 
grund för det som här beskrivs om hur Trafikverket ska arbeta med gestaltad miljö inom verkets 
ansvarsområden på stationen.

STATIONSMILJÖ -  2. UTGÅNGSPUNKTER
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Trafikverkets ägar- och 
förvaltaransvar på stationen ska 
klaras ut tidigt i processen som 
underlag för dialog med övriga 
aktörer.
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2.1 Stationen – navet i ett ökat resande 

Stationsmiljön – en helhet
I och omkring järnvägsstationen möts många 
människor med olika ärenden. Hela stationsmiljöns 
attraktivitet är avgörande för att få fler resenärer till 
kollektivtrafiken vare sig det gäller daglig pendling 
eller andra typer av resor. Trafikverket har, både 
som samhällsutvecklare och som utvecklare och 
förvaltare av stationsanläggningen, en avgörande 
roll i arbetet med att skapa och underhålla bra 
stationsmiljöer. Detta gäller både i redan befintliga 
och i nya anläggningar.

Att planera, projektera och bygga stationsmiljöer är 
en komplex uppgift där tunga tekniska system ska 
samverka med omgivande miljö. Många aktörer med 
olika ansvar ska samverka mot gemensamma mål. För 
framgång gäller det att alla tydligt har resenärerna 

– människorna som på olika sätt ska använda 
stationsmiljön – i fokus för sina ansträngningar. För 
resenären är stationen en helhet. 

Trafikverkets roll och ansvar i helheten
En förutsättning för att skapa en god helhet är 
att varje part har en klart definierad pusselbit att 
ansvara för. Med en sådan grund är det lättare att 
ta det egna ansvaret och att samtidigt tillsammans 
verka för en väl fungerande helhet.

Trafikverket har i Riktlinje TDOK 2015:0085 
”Ägarskap, förvaltningsansvar och fördelning av 
kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde på 
stationer” tydliggjort verkets roll. Här definieras 
Trafikverkets funktionella ansvar till följande 
områden.

• Plattformar och utrustning 
• Förbindelser och utrustning
• Trafikinformationsutrustning

Anläggningar kopplade till detta funktionella ansvar 
ska Trafikverket äga och förvalta.

Finansiering av detta redovisas i TDOK 2015:0085 
som beskriver vad Trafikverket bekostar. Utöver det 
måste en analys göras mellan aktörerna.

Föreliggande rapport ”Stationsmiljö” syftar till att 
definiera kvalitativa krav på de miljöer i stationen 
som är viktiga för trafikanterna och som ingår i 
Trafikverkets ansvar. Tanken är att om Trafikverket 
tar ansvar för goda delmiljöer så underlättar det att 
tillsammans med övriga parter skapa och underhålla 
den goda helheten.

Fokus på resenären och målet att få fler och bättre 
kollektiva resor är gemensamt för alla de parter som 
är engagerade i planering, byggande och drift av 
järnvägsstationer.

STATIONSMILJÖ -  2. UTGÅNGSPUNKTER
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DokumentID Ev. ärendenummer Version  

TDOK 2013:0685 [Ärendenummer] 2.0 

TDOK 2010:21_Mall Riktlinje v. 2.0 

De gränser mellan stationsklasser som baseras på resenärsantal har bestämts utifrån tillgänglig 
statistik över antal resenärer per årsmedeldygn (inte resenärsantal per vardagsmedeldygn, som 
normalt är högre.) 

Ortsstorlek 
De kvantitativa gränserna för ortsstorlek avser befolkningsmängd i tätort. Uppgifter om 
befolkningsmängd i tätort kan i vissa fall vara missvisande eftersom tätorter kan omfatta flera 
kommuner och i praktiken flera stationer. Ortsstorlek kan i sådana fall bestämmas utifrån uppgifter 
om invånarantal i kommunen, eller annan bedömning av stationens upptagningsområde.  

Vid större ombyggnad eller nybyggnad av en station är det viktigt att ta höjd för stationens potential i 
form av framtida ökat antal resenärer, både när det gäller utformning i stort och i utbudet av 
basfunktionerna, t ex omfattning av plattformstak. Både ortens storlek och prognosticerat framtida 
resande bör beaktas.  

Klass Indelningsgrund

1 Landets största stationer i storstad: betjänar alla 
resenärstyper.

2 Större station:

(1) Station med stora resenärsströmmar

och/eller

(2) Station i centrala lägen i större ort

"Stora 
resenärsströmmar" 
(Påstigande ÅMD): 
>3 000

"Stor ort" (tätort):
>50 000

3 Mellanstor station: 

(1) Station med mellanstora resenärsströmmar

och/eller

(2) Station i mellanstor ort

"Mellanstora 
resenärsströmmar" 
(Påstigande ÅMD): 
1 000‐3 000

"Mellanstor ort" (tätort): 
25 000‐50 000

4 Liten station:

(1) Station med mindre resenärsströmmar

och/eller 

(2) Station i mindre ort 

"Mindre 
resenärsströmmar" 
(Påstigande ÅMD):
 250‐1 000

"Mindre ort" (tätort):
5 000‐25 000

5 Småstation:  upprätthåller miniminivå för att 
kunna resa med tåg.

Station med små resenärsströmmar och i mindre 
ort

"Små 
resenärsströmmar" 
(Påstigande ÅMD):
 <250

"Liten ort" (tätort) eller 
utanför tätort:
<5 000

Indikativa kvantitativa gränser 

Utdrag ur TDOK 2013:0685 Stationers basfunktioner och klassindelning 2.0

Stationsklass ska bestämmas i 
tidigt skede i processen för att 
vara underlag i Åtgärdsvalstudie, 
Anläggningskrav järnväg, 
funktionsutredningar, fördjupade 
utredningar, konkretiseringar, 
beställningar samt i Krav och Råd.
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2.2 Järnvägsstationer i olika miljöer –   
 stationsklasser

Om stationsklasser
I  riktlinjen TDOK 2013:0685  Stationers 
basfunktioner och klassindelning 2.0 - reviderad 
2017 - anges vad som ska finnas inom Trafikverkets 
ansvarsområden på stationer indelade i olika 
klasser. Stationerna har här delats in i fem klasser. 
Indelningen utgår från mängden resande och den 
aktuella ortens storlek. Med dessa faktorer som 
bas kan vissa varianter behöva tillämpas för t.ex. 
stationer med stor andel pendlare eller stor andel 
turister.



RIKTLINJE 22 (33)

DokumentID Ev. ärendenummer Version  

TDOK 2013:0685 [Ärendenummer] 2.0 

TDOK 2010:21_Mall Riktlinje v. 2.0 

Funktion/utrustning TSD 1 2 3 4 5 
Planskild
förbindelse
inkl. upp-
/nedgångar

Fasta
anläggnings-
delar

Inbyggd om den går 
över spår 

x x x

Inbyggda trapp och 
hisspaket 

TSD x x x x

Trappa TSD x x x x x
Hissar som förbinder 
planskildheten med 
markplan och 
plattform 

TSD x x x

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

TSD x x x x x

Rulltrappa TSD x x
Plats för biljett-
automat / kortläsare 

x x x x x

Sittplats TSD x x x
Belysning TSD x x x x x

 Förbindelse över spår ska vara inbyggd på stationer i klass 1 – 3. 
o Inbyggda planskilda plattformsförbindelser ger förbättrad möjlighet att vänta 

närmare tåget, vilket ger ökad punktlighet och fungerar som väderskydd. Det är 
samtidigt en säkerhetsåtgärd som motverkar suicid och ger ett skydd mot halka. 
Inbyggnader och inglasning förenklar förvaltningen, till exempel snöröjning, och
skyddar väderkänsliga tekniska funktioner såsom rulltrappor. Inbyggda planskilda 
plattformsförbindelser ska ge resenären god överblick, orienterbarhet, säkerhet och 
trygghet, bland annat genom inglasning. 

 Hissar ska alltid byggas in och trapphus ska byggas in på stationer i klass 1 - 4 (TSD). 
o På stationer i klass 5 byggs trapphus in efter bedömt behov. Inbyggnader och 

inglasning förenklar förvaltningen av väderkänsliga tekniska funktioner, och det är en 
säkerhetsåtgärd som skyddar mot halka och motverkar suicid. Inbyggnaden ska 
utformas för god överblick, orienterbarhet, säkerhet och trygghet genom inglasning.  

 Trappor ska finnas på stationer i klass 1 - 5 (TSD). 
o Trappor ska finnas för att ta upp nivå skillnader enligt nationell lagstiftning. Ramper 

och trappor längs vägen till och från tåget är avgörande för framkomligheten för 
personer med funktionsnedsättning. Enligt TSD-PRM ska det alltid finnas en 
hinderfri väg till och från tåget, och delar av vägen till och från tåget ska vara 
trappstegsfria. Om en planskild plattformsförbindelse ligger i den hinderfria vägen, 
ska det finnas en ramp eller hiss som kompletterar trappor och rulltrappor. Behovet 
av ramper och hissar styrs allmänt av nivåskillnader, resenärsflöden med mera. 
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Funktion/utrustning TSD 1 2 3 4 5 
På
plattform

Fasta
anläggningsdelar

Plattformstak x x x x

Väntutrymme inkl. 
utrustning

TSD x x x

Väderskydd inkl. 
utrustning

TSD x x x x x

Sittplatser TSD x x x x x
Belysning TSD x x x x x
Plats för biljett-
automat / kortläsare

TSD x x x x x

Plats för liftar för 
rullstol

x x x x x

 Säkerhet Grindar/ avgränsning 
vid plattformsslut 

x x x x x

Avgränsning vid 
angöring till plattform 

X X X x x

 Plattformstak ska finnas på stationer i klass 1–4. 
o Plattformstak har en funktion som väderskydd för resenär och skydd för

trappor, rulltrappor och hissar. Utsträckning längs plattformen ger en 
spridning av resenärer som underlättar på- och avstigning och gynnar 
punktligheten. Utbredningen av tak verkar också som en avgränsning för 
förväntade resenärs funktioner Plattformstak påverkar drift frågor,
exempelvis snöröjning.   

o Omfattning av plattformstak ska relateras till stations klass – mängden 
resenärer, antal entréer, trafik lägen på plattform (A- och B- lägen). I 
bedömningen av omfattningen av tak på plattformen kan stationens funktion, 
exempelvis utpräglad pendelstation, vägas in. Större stationer kan ha tak längs 
hela plattformen och mindre stationer kan ha tak uppdelat i flera mindre 
enheter.  

Umeå Ö skärmtak längs plattformarna 
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o Placering av plattformsförbindelse och entréfunktionen påverkar säkerheten och 
kapaciteten hos plattformen. Den kan tömmas snabbare om upp- och nedgångar 
ligger centralt och/eller där flest tåg stannar.  

Trafikinformationsutrustning 
I de mer komplexa spårsystemen och med plattformens ökade betydelse är trafikinformation på 
plattformar helt nödvändig för den trygga och effektiva resan och för bytet mellan tåg. Utrustningen 
för den dynamiska trafikinformationen för resan och utrustning för den vägledande 
skyltinformationen ska vara enhetlig. På stationer där byte sker mellan olika tåg är det speciellt viktigt 
att ha flertågsdisplayer och pratorer i anslutning till resenärsflödet för avstigande resenärer. 

Detaljerad information finns i Trafikverkets styrande och vägledande dokument, såsom BVS 728 
”Standard för trafikinformationsutrustning”, TRV 2012:002 ”Grafisk utformning – Fast 
trafikinformation på stationer”, ”Trafikinformationsutrustning på järnvägsstationer Krav”, 
”Trafikinformationsutrustning på järnvägsstationer Råd” och TRV 2015/66539 ”Projekteringshandbok 
för uppgradering av trafikinformationsutrustning nationellt”. 

Funktion/utrustning TSD 1 2 3 4 5 
På
plattform

Dynamisk
trafikinformation

Ur x x x x x

Högtalare TSD x x x x x
Plattformsskylt TSD x x x
Flertågsdisplay eller 
motsvarande för 
realtidsinformation
om tågtrafiken

TSD x x x x x

Prator/ interaktiv 
terminal

TSD x x x x x

På
plattform

Fast statisk
skyltning 

Stationsnamn TSD x x x x x

Spårnummerskylt TSD x x x x x
Hänvisningsskyltar TSD x x x
Vagnlägesskyltar  x x x

Dynamisk trafikinformation 
På de minsta stationerna kan undantag göras om det exempelvis saknas elanslutning till plattformen. 

 Ur/klocka ska finnas på stationer i klass 1 - 5.  

o För snabba byten och vid störningar i trafiken är ur/klockor nödvändig utrustning. 
Klockan kan i klass 4 - 5 vara inbyggd i flertågsdisplayen. 

 Högtalare ska finnas på stationer i klass 1 - 5 (TSD). 

 Plattformsskylt ska finnas på stationer i klass 1 - 3 (TSD). 

o På stationer i klass 4 - 5 är flertågsdisplay att föredra framför en plattformsskylt som 
endast visar nästa tåg.  

Utdrag ur TDOK 2013:0685 Stationers basfunktioner och klassindelning 2.0.
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Basfunktioner i plattformsförbindelse
Av säkerhetsskäl är planskilda plattforms-
förbindelser en självklarhet vid nya stationer. 
Befintliga stationer har i stor  omfattning 
byggts om och kompletterats med planskilda 
plattformsförbindelser. Planskildheten medför nya 
krav på tillgänglighet men ger också nya möjligheter 
att organisera stationsmiljön och erbjuda kvaliteter 
till resenären.

2.3 Stationernas basfunktioner

Följande tabeller ur riktlinjen visar vad som ska 
finnas som basfunktioner inom Trafikverkets 
ansvarsområden på stationer i de fem olika 
klasserna. Riktlinjen är till sin natur kvantitativ och 
säger att funktionen/utrustningen ska finnas. I detta 
dokument beskrivs hur basfunktioner på plattform 
och i plattformsförbindelser ska organiseras och 
samordnas för att tillsammans ge rumsliga kvalitéer 
och en god upplevelse för resenären.

Basfunktioner på plattform
Plattformsmiljön har fått en ökad betydelse för 
resandet då karaktären på resan idag är ”snabbt 
och smidigt”. Vistelse på plattformen är inte 
något självändamål eftersom bytestiden ska vara 
så kort som möjligt. Med korta bytestider och 
ett mer effektivt resande tillbringas dock alltmer 
av väntetiden på plattformen. Funktioner och 
utrustning på plattform har inriktning på säkerhet, 
information och komfort.

STATIONSMILJÖ -  2. UTGÅNGSPUNKTER
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o Inbyggda planskilda plattformsförbindelser är en säkerhetsåtgärd som motverkar 
suicid, och rätt placerad motverkar den farliga genvägar över spår och ger även ett 
skydd mot halka.  

 Hiss till plattform ska alltid placeras i plattformens längdriktning.  
o För säker in- och utgång ska dörren placeras vinkelrätt mot plattformens 

längdriktning, för att eliminera risken för att rullstolar, barnvagnar eller bagage rullar 
ned i spåret. 

Funktion/utrustning TSD 1 2 3 4 5 
Planskild
förbindelse
inkl. upp-
/nedgångar

Dynamisk
trafikinformation

Flertågsdisplay eller 
motsvarande för 
realtidsinformation
om tågtrafiken 

TSD x x x

Entréskylt vid 
respektive
trappa/hiss till 
plattformarna 

TSD x x

Prator/ Interaktiv 
terminal

TSD x x x x x

Fast statisk 
skyltning 

Taktil
spårnummerskylt

TSD x x x x x

Hänvisningsskylt TSD x x x x x

Dynamisk trafikinformation 

 Flertågsdisplay eller motsvarande för realtidsinformation om tågtrafik ska finnas på stationer i 
klass 1 - 3 (TSD). 

 Entréskylt vid trappa eller hiss till plattformar ska finnas på stationer i klass 1 - 2, om det finns 
upp- eller nedgångar till fler än två plattformar från gångförbindelsen (TSD). 

Prator/ interaktiv terminal finns som flera typer, beroende på graden av visuell och audiovisuell 
information: stor prator med bildskärm för inomhus bruk i stationshus eller 
plattformsförbindelse, stor prator utan bildskärm för inomhus- och utomhus bruk, liten prator 
med tre knappar och liten prator med en knapp. De två mindre utan bildskärm är för utomhus 
bruk. Ledstråk till pratorer ska alltid finnas. För mer information, se ”Pratorer, 
Projekteringshandbok för uppgradering av trafikinformationsutrustning – nationellt”. 

 Prator/ interaktiv terminal ska finnas på stationer klass 1-5 (TSD) 
o Typ av prator och alternativ placeringen på plattform, eller i förbindelse och/ eller vid 

informationsknutpunkt ska bedömas efter vilken station som är aktuell och utifrån 
följande kriterier: 1) Hur mycket information ska förmedlas? 2) Finns stationshus/ 
inomhusmiljö? 3) Vilken är den enklaste vägen, med ledytor, till plattformarna?  
4) Finns förgreningspunkter? 
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o På stationer i klass 4–5 är enkel 3-knapps och/eller 1-knapps utgångspunkten, men 
lämplig typ ska bedömas med utgångspunkt från trafiken. 

o Mer information, se "Pratorer” i ”Projekteringshandboken för trafikinformations-
utrustning”. 

Fast statisk skyltning 

 Taktil spårnummerskylt ska finnas på stationer i klass 1–5 (TSD) 
o Taktil skyltning är en viktig basfunktion för synskadade personer. De får möjlighet att 

hitta vägen till tåget via taktila spårnummerskyltar och med hjälp av en vägvisning via 
en taktil områdeskarta.  

 Hänvisningsskyltar ska finnas på stationer i klass 1–5 (TSD). 
o Om det finns planskild förbindelse på stationer i klass 4–5, ska det också finnas 

hänvisningsskyltar som utgår från platsens förutsättningar, exempelvis att det finns 
flera utgångar.

7.3 Resenärsfunktioner på informationsknutpunkt 

Funktion/utrustning TSD 1 2 3 4 5 
Information-
knutpunkt 

Dynamisk
trafikinformation

Flertågsdisplay el 
motsvarande för 
realtidsinformation
om tågtrafiken 

TSD x x x x

Prator/Interaktiv 
terminal/

TSD x x x x x

Ur x x x x
Högtalare TSD x x x

Fast statisk 
skyltning

Taktil
orienteringskarta 
(över
stationsområdet)

TSD x x x

Hänvisningsskyltar
till spår, plattform, 
hiss, med flera 
järnvägsfunktioner

TSD x x x

Mötespunkt för 
ledsagning

Markeringsskylt för 
ledsagning

TSD x x x x x

Informationsknutpunkten ligger i anslutning till ankomstzonen, så långt möjligt inom Trafikverkets 
ansvarsområde. Funktionen är ”samlade informationskanaler för resan på en plats”. Vilka kanaler 
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Funktion/
utrustning

TSD 1 2 3 4 5 

Ersättnings-
trafik

Fast statisk 
skyltning 

Hänvisningsskylt TSD x x x x x

I Stationshus 
I resenärsflödet* 

Fast statisk
skyltning

Hänvisningsskyltar
till
järnvägsfunktioner

TSD x x

Dynamisk
trafik-
information 

Ur x x x x x

Högtalare TSD x x x x x
Flertågsdisplay för 
realtidsinformation
om tåg 

x x x x x

*Resenärsflöde avser resenärens väg genom stationshuset för järnvägsfunktioner till och från tåg.  

Hänvisningsskylt till hållplats för ersättningstrafik ska finnas på stationer i klass 1–5, och vara inom 
Trafikverkets ansvarsområde. Skyltningen kan uteslutas för stationer i klass 4–5 om hållplatsen är 
tydligt annonserad och lätt att hitta från plattformen. Hänvisningsskylt kan uteslutas även i klass 2–3 
om hållplatsen är mycket tydligt annonserad och mycket lätt att hitta från plattformen.

I stationshus – skyltning i resenärsflödet 

Trafikverket äger och förvaltar inga stationshus. Det är främst aktörer som Jernhusen, kommuner, 
regionala kollektiva organisationer och privata som äger stationshus. För enhetlig skyltning ska 
Trafikverkets standarder för fasta skyltar användas. Trafikverkets ramavtal för skyltar är öppet för 
samtliga aktörer att använda. 

Trafikverket har dock ett ansvar för dynamisk trafikinformation i resenärens väg genom stationshusen 
- till och från järnvägsfunktioner (i resenärsflödet*). 

Fast statisk skyltning 

 Hänvisningsskyltar till järnvägsfunktioner ska finnas på stationer i klass 1–5. 

o Ansvaret för fasta skyltar följer fastighetsägandet, det vill säga att ägaren av 
stationshus ansvarar för fast skyltning i stationshus. Ett undantag kan vara 
stationshus i klass 4–5 med privata ägare, där Trafikverket ansvarar för 
hänvisningsskyltar till järnvägsfunktioner.  

Dynamisk information 

 Ur/klocka ska finnas på stationer i klass 1–5. 

 Högtalare ska finnas på stationer i klass 1–5 (TSD). 

 Flertågsdisplay för realtidsinformation om tågtrafiken ska finnas på stationer i klass 1–5 
(TSD). 

*Resenärsflöde avser resenärens väg genom stationshuset för
 järnvägsfunktioner till och från tåg.
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Basfunktioner – ersättningstrafik och i stationshus
För att man vid trafikstörningar ska kunna 
upprätthålla trafiken finns ofta behov av 
ersättningstrafik. För att detta ska fungera smidigt så 
måste det finnas en tydlig skyltning till den plats där 
ersättningsbussar väntar. 

Basfunktioner på informationsknutpunkt
En informationsknutpunkt är viktig i resenärens 
möte med stationen och kan vara den givna 
mötespunkten för ledsagning av personer med 
funktionshinder.

Basfunktioner i tabeller anger 
miniminivå som ska uppfyllas. Fler 
funktioner kan aktualiseras av 
Trafikverket eller genom samverkan 
med andra aktörer. 



- TDOK 2013:0651 Belysningsarmaturer

- Rapport, Utformning av den fysiska miljön på 
stationen för personer med funktionsnedsättning

 

- TDOK 2013:0685 Stationers basfunktioner och 
klassindelning 2.0

- TDOK 2015:0066 Belysning i järnvägsmiljö

RÅD

Belysning i järnvägsmiljö 
TDOK 2015:0066 
Version 1.0 
2015-04-01

1

KRAV

Belysningsarmaturer
TDOK 2013:0651 
Version 5.0 
2015-06-01
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2.4 Riktlinjer och handledningar

Utöver  de redan nämnda riktlinjerna om 
Trafikverkets roll och om Basfunktioner och 
klassindelning finns ett antal riktlinjer och 
handledningar som styr och ger underlag för 
Trafikverkets arbete med stationsanläggningar. 
Här ges exempel på sådana handlingar. Det bör 
observeras att detta är ett pågående arbete och att 
flera av handlingarna fortlöpande uppdateras och 
revideras.

Gällande riktlinjer och handledningar

- TDOK 2015:0085 Riktlinje för ägarskap 
förvaltningsansvar och fördelning av kostnader 
inom Trafikverkets ansvarsområde på stationer

- TDOK 2014:0686 - Banöverbyggnad - Plattformar. 
Geometriska krav vid ny- och ombyggnad 

- Trafikverkets reklampolicy Framsida - denna sida 
byts ut mot framsi-
despdf

RAPPORT
Utformning av den fysiska miljön på stationer
för personer med funktionsnedsättning 
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- TDOK 2015:0065 Belysning i järnvägsmiljö

- Stationshandbok

- Skyltmanual

- Förbättring av stationsmiljöer

KRAV

Belysning i järnvägsmiljö 
TDOK 2015:0065 
Version 1.0 
2015-04-01

Stationshandbok
 2013-04-02

GRAFISK UTFORMNING

Fast trafikinformation på stationer
2012-05-02

TRV 2012:002

Förbättring av stationsmiljöer
ett antal exempel ett antal exempel 

Senaste version av riktlinjer ska till-
lämpas. Trafikverkets riktlinjer är 
fortlöpande föremål för revideringar.
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För att rätt tillämpa olika delriktlinjer i sitt 
sammanhang så ska kunskap om betydelsen av 
samordning och helhet vara en utgångspunkt. Att 
checka av att alla delar ingår räcker inte för att 
skapa goda miljöer utan det kräver samordning och 
väl gestaltad helhet.

Målet är att skapa väl gestaltade rum för resenären 
att vistas i. Rum som förmedlar trygghet och som 
enkelt leder resenären rätt. De ska också ge en 
känsla av identitet och att man som resenär känner 
igen sig i stationsmiljön.

Förutom att miljön som helhet ger identitet så 
kan den förstärkas genom att vissa objekt och 
funktioner ges en särskild utformning som 
repeteras och ger enhetlighet på många stationer. 
I detta syfte kommer denna rapport att följas upp 
med ett profilprogram i vilket dessa objekt och 
funktioner beskrivs närmare.

2.5 Gestaltad stationsmiljö

Trafikverkets arkitekturpolicy
Trafikverket har ett pågående arbete med 
Handlingsprogram för arkitektur. Inom ramen för 
detta tas en policy fram för hur Trafikverket ska 
arbeta med arkitekturfrågor. Den ambition som 
framhålls är att Trafikverket ska skapa anläggningar 
och miljöer som är välfungerande, hållbara och 
vackra. Vidare betonas att Trafikverkets arbetssätt 
ska säkerställa god arkitektur.

Samordning och gestaltad helhet
Föreliggande handling ”Gestaltad stationsmiljö” 
ska också ses som ett led i arbetet med att 
säkerställa god arkitektur. God arkitektur uppnås 
i huvudsak genom en väl genomförd samordning 
av alla ingående komponenter i en miljö. Det blir 
därför naturligt att här betona helheten i olika 
stationsmiljöer och hur olika ingående delar 
samverkar till en god helhet. Om tidigare nämnda 
riktlinjer om basfunktioner och stationsklass 
har talat om vad som ska ingå på plattform, 
plattformsförbindelse mm så anger denna rapport 
hur dessa hänger ihop och ska organiseras så att de 
tillsammans ger en god miljö för resenären.
Denna rapport ersätter inte något annat dokument 
som handlar om delaspekter som t.ex. tillgänglighet, 
skyltar och information.  
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2.6 Stationens storlek och läge ger olika  
 typsituationer

De aspekter på utforming av stationsmiljöer som 
redovisas i denna rapport ska alltid beaktas vid 
om- och nybyggnad av järnvägsstationer. Hur 
dessa krav och rekommenationer ska tillämpas och 
omfattningen av olika åtgärder är dock beroende av 
i vilket sammanhang stationen är belägen och dess 
storlek. 

Med utgångspunkt i ett tydligt ansvar för vissa 
stationsfunktioner kan Trafikverket tillsammans med 
övriga parter finna väl fungerande helhetslösningar. 
Genom att ha ambition och kompetens när det gäller 
samordning och utformning av de egna funktionerna 
bidrar Trafikverket aktivt till en välfungerande, 
hållbar och vacker stationsmiljö.

Tre typsituationer med avseende på läge 
 i förhållande till mark
Vissa avgörande skillnader för utformning av 
stationsmiljöer kan konstateras beroende på om 
spåren ligger på mark, på bro över omgivande mark 
eller under mark.

Denna rapport behandlar bara den typsituation då 
spåren ligger på mark.
Stationer med spår på bro ger andra förutsättningar 
för bl.a. angöring, entréer och plattformar.
Stationer under mark ger i många avseenden andra 
förutsättningar som kräver speciella kunskaper och 
lösningar.
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PLATTFORMSUTRUSTNING
-PLATTFORMSTAK
-VÄNTUTRYMME INKL. UTRUSTNING
 -VÄDERSKYDD, INKL. UTRUSTNING
-SITTPLATSER
-BELYSNING
-PLATS FÖR BILJETTAUTOMAT

FÖRBINDELSE UNDER SPÅR  
-INBYGGDA TRAPP- OCH HISSPAKET, RULLTRAPPA
-PLATS FÖR BILJETTAUTOMAT/KORTLÄSARE
-SITTPLATSER OCH BELYSNING
-DYNAMISK TRAFIKINFORMATIONSUTRUSTNING, 
T.EX. PRATOR, HÖGTALARE, REALTIDSDISPLAY
-FAST SKYLTNING T.EX. HÄNVISNINGSKYLTAR TILL SPÅR M.M

TSD

TSD

INFORMATION PÅ PLATTFORM
-DYNAMISK 
TRAFIKINFORMATIONSUTRUSTNING

-FAST SKYLTNING T.EX. STATIONSNAMN, SPÅRNUMMER 
M.M.

TSD
TSD

TSD

TSD
TSD

TSD

TSD

TSD

TSD

TSD

Tre typsituationer med avseeende på storlek
Följande tre illustrationer visar på tre typsituationer, 
med utgångspunkt i TRV:s TDOK 2013:0685 
Stationers basfunktioner och klassindelning 2.0.

Stationsklass 2
Den första bilden illustrerar en station i en större stad 
och med betydande resandeströmmar, stationsklass 
2. En fungerande stationsmiljö innehåller här en 
stor mängd funktioner varav Trafikverket svarar för 
vissa delar, bland annat inbyggd passage över spår, 
rulltrappor, hissar m.m.

ANSVARAR FÖR FUNKTIONERNA: 

  Trafikverkets ansvar
 

Andra viktiga funktioner som ansvaras 
för av andra aktörer t.ex:
 Branschens ansvar (RKM, Operatörerna) 

 Fastighetsägarnas ansvar 

  Övrig aktör/kommun 

  Kommersiell aktör 

  Styrs av TSDTSD

STATIONSMILJÖ -  2. UTGÅNGSPUNKTER
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STATIONSHUS 
-MANUELL BILJETTFÖRSÄLJNING
-TOALETT VARAV MINST EN HANDIKAPPANPASSAD
-BUTIK, RESTAURANG ETC.
TRV ANSVARAR FÖR VISS 
TRAFIKINFORMATIONSUTRUSTNING

ANGÖRING TILL PLATTFORM AVGRÄNSAD

HANDIKAPPLATS

KISS-N-RIDE

CYKELPARKERING

BILPARKERING

BYTESPUNKT TILL BUSS MED TILLHÖRANDE
INFORMATIONSUTRUSTNING, BELYSNING M.M.

STÄNGSEL MELLAN SPÅR

INBYGGD PASSAGE ÖVER SPÅR  
-INBYGGDA TRAPP- OCH HISSPAKET, RULLTRAPPA
-PLATS FÖR BILJETTAUTOMAT/KORTLÄSARE
-SITTPLATSER OCH BELYSNING
-DYNAMISK TRAFIKINFORMATIONSUTRUSTNING, 
T.EX. PRATOR, HÖGTALARE, REALTIDSDISPLAY
-FAST SKYLTNING T.EX. HÄNVISNINGSKYLTAR TILL SPÅR M.M

TSD

TSD

INFORMATIONSKNUTPUNKT
-DISPLAY FÖR REALTIDSINFORMATION 
-INTERAKTIV TERMINAL/PRATOR
-UR
-HÖGTALARE
-TAKTIL ORIENTERINGSKARTA ÖVER STATIONSOMRÅDET
-MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING MED MARKERINGSSYLT OCH SITTPLATS
-HÄNVISNINGSSKYLTAR TILL SPÅR M.FL. JÄRNVÄGSFUNKTIONER

ERSÄTTNINGSTRAFIK MED  
HÅLLPLATSSKYLT,TRAFIKINFOR
MATIONSUTRUSTNING M.M.
(TRV ANSVARAR FÖR 
SKYLTNING TILL HÅLLPLATS)

ANGÖRING TILL PLATTFORM AVGRÄNSAD TSDTSD

TSD

TSD

TSD

TSD

TSD

TSD

TSD

TSD

TSD
TSD

TSD

Bilden illustrerar ett exempel på funktioner på en station av stationsklass 2, för kompletta basfunktioner se TDOK 2013:0685 Stationers basfunktioner och klassindelning 2.0
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INFORMATIONSKNUTPUNKT
-DISPLAY FÖR REALTIDSINFORMATION OM TÅGTRAFIKEN
-INTERAKTIV TERMINAL/PRATOR
-UR
-HÖGTALARE
-TAKTIL ORIENTERINGSKARTA ÖVER STATIONSOMRÅDET
-MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING MED MARKERINGSSKYLT OCH SITTPLATS
-HÄNVISNINGSSKYLTAR TILL SPÅR M.FL. JÄRNVÄGSFUNKTIONER

TSD
TSD

TSD
TSD

TSD

TSD

PLATTFORMSUTRUSTNING
-PLATTFORMSTAK
-VÄNTUTRYMME INKL. UTRUSTNING
-VÄDERSKYDD, INKL. UTRUSTNING 
-SITTPLATSER
-BELYSNING
-PLATS FÖR BILJETTAUTOMAT

TSD

TSD

TSD
TSD

TSD

Stationsklass 3
Illustrationen visar en typsituation med en medel-
stor station, klass 3. Trafikverkets ansvar för stations-
funktioner är i stort sett samma som på den större 
stationen men helheten är ofta mindre komplicerad 
och innehåller färre delfunktioner.

ANSVARAR FÖR FUNKTIONERNA: 

  Trafikverkets ansvar
 

Andra viktiga funktioner som ansvaras 
för av andra aktörer t.ex:
 Branschens ansvar (RKM, Operatörerna) 

 Fastighetsägarnas ansvar 

  Övrig aktör/kommun 

  Kommersiell aktör 

  Styrs av TSDTSD

STATIONSMILJÖ -  2. UTGÅNGSPUNKTER
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CYKELPARKERING

HANDIKAPPLATS TSD

KISS-N-RIDE

BYTESPUNKT TILL BUSS MED TILLHÖRANDE
INFORMATIONSUTRUSTNING, BELYSNING M.M.

Bilden illustrerar ett exempel på funktioner på en station av stationsklass 3, för kompletta basfunktioner se TDOK 2013:0685 Stationers basfunktioner och klassindelning 2.0

ANGÖRING TILL PLATTFORM AVGRÄNSADANGÖRING TILL PLATTFORM AVGRÄNSAD TSDTSD

BILPARKERING

STÄNGSEL MELLAN SPÅR TSD

STATIONSHUS
(TRV ANSVARAR FÖR VISS 
TRAFIKINFORMATIONSUTRUSTNING)

INFORMATION PÅ PLATTFORM
-DYNAMISK 
TRAFIKINFORMATIONSUTRUSTNING

-FAST SKYLTNING T.EX. STATIONSNAMN, SPÅR-
NUMMER M.M.

TSD

TSD

FÖRBINDELSE UNDER SPÅR  
-INBYGGDA TRAPP- OCH HISSPAKET, 
-PLATS FÖR BILJETTAUTOMAT/KORTLÄSARE
-SITTPLATSER OCH BELYSNING
-DYNAMISK TRAFIKINFORMATIONSUTRUSTNING, 
T.EX. PRATOR, HÖGTALARE, REALTIDSDISPLAY
-FAST SKYLTNING T.EX. HÄNVISNINGSKYLTAR TILL SPÅR M.M

TSD

TSD

TSD

TSD

TSD

ERSÄTTNINGSTRAFIK MED  
HÅLLPLATSSKYLT,TRAFIKINFOR
MATIONSUTRUSTNING M.M.
(TRV ANSVARAR FÖR 
SKYLTNING TILL HÅLLPLATS)
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BYTESPUNKT TILL BUSS  MED TILLHÖRANDE
INFORMATIONSUTRUSTNING, BELYSNING M.M.

ANSVARAR FÖR FUNKTIONERNA: 

  Trafikverkets ansvar
 

Andra viktiga funktioner som ansvaras 
för av andra aktörer t.ex:
 Branschens ansvar (RKM, Operatörerna) 

 Fastighetsägarnas ansvar 

  Övrig aktör/kommun 

  Kommersiell aktör 

  Styrs av TSDTSD

Stationsklass 5
Den tredje typsituationen med stationsklass 5 
visar på en helhet som är mindre komplex. De 
stationsfunktioner som Trafikverket ansvarar 
för ger erforderlig säkerhet och komfort men 
innehåller inte alla de åtgärder som visas i de två 
andra typsituationerna. Vid stationsklass 5 finns ej 
plattformstak till skillnad från klass 4.

ERSÄTTNINGSTRAFIK MED  
HÅLLPLATSSKYLT,TRAFIK-INFORMATIONSUTRUSTNING M.M.
(TRV ANSVARAR FÖR SKYLTNING TILL HÅLLPLATS)

STATIONSMILJÖ -  2. UTGÅNGSPUNKTER
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INFORMATION PÅ PLATTFORM
-DYNAMISK 
TRAFIKINFORMATIONSUTRUSTNING

-FAST SKYLTNING T.EX. STATIONSNAMN, SPÅRNUM-
MER M.M.

PLATTFORMSUTRUSTNING
-VÄDERSKYDD, INKL. UTRUSTNING 
-SITTPLATSER
-BELYSNING
-PLATS FÖR BILJETTAUTOMAT

TSD
TSD

TSD
TSD

ANGÖRING TILL PLATTFORM AVGRÄNSAD TSD

INFORMATIONSKNUTPUNKT
-DISPLAY FÖR REALTIDSINFORMATION OM TÅGTRAFIKEN
-UR
-MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING MED 
MARKERINGSSKYLT OCH SITTPLATS

TSD
TSD

TSD

BILPARKERING

KISS-N-RIDE

HANDIKAPPLATS TSD

STÄNGSEL MELLAN SPÅR TSD

TSD

TSD

Bilden illustrerar ett exempel på funktioner på en station av stationsklass 5, för kompletta basfunktioner se TDOK 2013:0685 Stationers basfunktioner och klassindelning 2.0
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3. Stationen med resenärens ögon

Resenären ska i en väl fungerande stationsmiljö inte känna några administrativa gränser. Resan eller 
bytet ska både vid avresa och ankomst flyta så enkelt och naturligt som möjligt.  
 
I kapitel 3 ges kvalitativa aspekter på stationsmiljö utifrån resenären oberoende av vilken huvudman 
som svarar för olika funktioner. Ambitionen är att Trafikverket med sitt ansvar för resenären ska 
ha god kunskap om vad som bidrar till den goda helheten även om Trafikverkets primära ansvar för 
stationens anläggningar och funktioner är begränsat till vissa väl definierade delar.

I kapitel 4 ges mer ingående förslag vad avser plattformar och plattformsförbindelser. För dessa delar 
av den samlade stationsmiljön har Trafikverket ansvar för anläggning och underhåll.

STATIONSMILJÖ -  3. STATIONEN MED RESENÄRENS ÖGON
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God miljö med väderskydd och ljussättning för väntan på plattform, Umeå Östra Resenärsflöde som ställer krav på god framkomlighet i plattformsmiljön, Uppsala station
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3.1 Att komma till stationen vid avresa

Platsen – del av staden
Stationer är mötesplatser. I många städer har 
stationen och dess läge präglat stadens utveckling 
och fungerat som en urban drivkraft. Även i mindre 
orter är stationen en viktig servicepunkt.

Stationens placering i staden har betydelse för 
resenärens upplevelse av närhet och tillgänglighet. 
En stationsmiljö som präglas av stadsliv under stora 
delar av dygnet skapar trygghet. Stationen bör därför 
integreras i sin omgivning så att den samverkar med 
och förstärker naturliga flöden i staden och på orten. 
Perifert lokaliserade stationer kräver särskilda 
insatser för att ge tillgänglighet och trygghet.

Vid nybyggnad och ombyggnad av stationer ska 
stationsentréer och passager till plattformar 
lokaliseras i relation till omgivande gator och platser 
för att skapa tydlighet och stimulera både till resande 
och till ett ökat stadsliv i anslutning till stationen. 
Med strängare krav på planskildhet minskar antalet 
korsningar med järnvägen och de passager som sker 
vid stationen blir allt viktigare för stadens liv.

Angöring med smidiga byten
Många  resor  är  vad  man kallar trafikslags-
övergripande. Det vill säga att resenären byter 
mellan t.ex. tåg och buss eller blir körd till stationen 
av taxi eller privatbil. Det är avgörande för resenären 
att dessa byten kan ske smidigt. Det förutsätter att 
bussar och bilar kan stanna i stationens närhet 
och att det från dessa stopp är tydligt hur man tar 
sig till och från tåget. Skyltar måste finnas men en 
utgångspunkt i utformning av stationsmiljön ska 
vara att resenären naturligt ser vart man ska gå.

Bil och cykel parkeras nära
Till externt belägna stationer kommer många 
resenärer med egen bil och behöver parkering 
i anslutning till stationen. För stationer centralt 
belägna i större städer kan parkering av privata 
bilar bara erbjudas i begränsad utsträckning och 
till en högre kostnad. Här är det istället angöring 
med cykel som blir allt vanligare och som behöver 
lösas. Detta har traditionellt skett genom större eller 
mindre ytor för parkering utanför stationen. Med en 
förväntad ökning av antalet cyklister blir det aktuellt 
att söka nya lösningar med cykelparkering inomhus 
eventuellt kopplat till cykelservice.

En utveckling som stimulerar till en önskvärd ökning 
av antalet cyklister och koppling mellan cyklist 
och kollektivtrafik förutsätter att cykelparkering 
kan ske i omedelbar närhet av stationsentré och 
plattformsförbindelse.

Synliga entréer till stationen
Stationens entréer ska utformas i relation till 
omgivningen så att de blir synliga och tydliga. Vid 
entré och plattformsförbindelse under spåren kan 
detta kräva särskild uppmärksamhet på utformning 
av omgivande mark. 

Stadens gatunät leder mot stationsentréer
Stationen ska på ett naturligt sätt relatera till stadens 
omgivande gator och platser. När man går på en gata 
i staden mot stationen ska det vara naturligt att ha 
stationen i fonden.
Från busshållplats och angörning för taxi och 
privatbil ska gångstråk leda direkt mot stationens 
entré. Detta kan utformas som en särskild gångväg 
eller som stråkmarkering i platsens beläggning.
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Schematisk skyltplacering.

1. INFORMATIONSSKYLTAR PLACERAS        
TVÄRS RÖRELSERIKTNINGEN FÖR ATT 
TYDLIGT LEDA RESENÄRERNA MOT 
SITT MÅL.

2. EVENTUELL REKLAM PLACERAS 
LÄNGS MED RÖRELSERIKTNINGEN, 
FÖR ATT INTE STÖRA FLÖDET.
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Tydlig skyltning
Även om utformningen leder mot stationen så behövs 
skyltning av entré och information om anslutande 
trafik. Allt för att göra bytet så effektivt som möjligt.

Tydliga, välbelysta gångstråk leder fram till stationen, Falkenberg. 
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3.2 Entré och plattformsförbindelse   
 under spåren

Entré med identitet
För de flesta resenärer blir passagen under spåren 
också entrén till stationen. Stationshus i traditionell 
bemärkelse kanske saknas eller har en sidoordnad 
funktion. Om passagen under spåren har en funktion 
både som plattformsförbindelse och som allmän 
passage i staden krävs särskild uppmärksamhet på att 
göra funktionen av stationsentré tydlig. Trafikverket 
måste här överväga om och i så fall hur man ska 
skapa identitet som station och hur stationen möter 
staden.

Information och biljetter
Passagens funktion som stationsentré förutsätter att 
här finns nödvändig information om tågavgångar och 
plattformsnummer. Denna information är primär 
och får inte störas av exempelvis reklamskyltar och 
information som inte berör resandet. 
Biljettautomater kan finnas i passagen eller i andra 
hand på plattform. När de finns i passagen är det 
viktigt att de placeras så att de inte stör vare sig 
resenärsflöden eller det allmänna flödet genom 
passagen. Biljettautomater från olika operatörer ska 
samordnas så att funktionen blir tydlig och får en 
god utformning.

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet
Passager under mark i stationsmiljö ska vara 
inbjudande och stimulera till användning under alla 
delar av dygnet. Trygghet och säkerhet förutsätter 
att det finns genomsikt och att det inte finns några 
dolda hörn i passagen. Ljus är avgörande för 
upplevelsen. Dagsljus ska, där så är möjligt, tas ned 
i passagen. Det bidrar till öppenhet, orienterbarhet 
och trygghet. Armaturer ska ge god belysning och ha 
hög driftsäkerhet.

Föremål i passagen ska medge genomsikt. Det 
innebär att hissar i passagen ska utformas med 
glasväggar som ger fri sikt längs passagen.
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Samordning med andra flöden och funktioner
Flödet genom en passage som både är stationsentré 
och stadspassage kan locka kommersiella intressen. 
Om man vill utnyttja läget för reklam och kommersiell 
service så måste det ske på ett sådant sätt att det 
inte försvårar för resenärer att ta del av information 
och att förstå situationen. Reklambudskap ska inte 
placeras i resenärens huvudriktning, utan ska vara 
sidoordnad eller placeras på andra platser som är 
lämpliga för ändamålet. Stadspassage med cykel 
kräver särskild omsorg för att undvika kollisioner 
mellan cyklister och de resenärer som vistas i 
passagen.

Gångpassage och plattformsanslutning i ett gemensamt, tydligt rum, Uppsala 
station
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3.3 Entré och plattformsförbindelse   
 över spåren

Tydlig entrébyggnad
Plattformsförbindelse med bro över spåren syns i 
omgivningen och stationen annonseras på det sättet 
på avstånd. Var entrén till förbindelsen är kan dock 
variera. I vissa fall kan man förbinda passagen med en 
äldre stationsbyggnad och utnyttja den gamla entrén 
till stationen. I andra fall ges passagen en egen entré 
på mark. Denna kan vara mer eller mindre markerad 
som byggnad. I båda fallen gäller att stationens entré 
ska vara placerad och utformad så att den blir tydlig 
och har en naturlig relation till anslutande trafikslag 
och rörelsestråk.

Trygghet, säkerhet, tillgänglighet
Passage över spåren ger överblick och orienterbarhet 
för resenären. Det förutsätter att passagen har god 
genomsikt. Passagen kan ge klimatskydd och en 
inomhuskänsla. Dagsljus och belysning är viktiga 
delar i upplevelsen av trygghet. Inomhusklimatet 
kan locka även ickeresenärer att vistas i passagen. 

Det är viktigt för upplevelsen av säkerhet att 
passagen har genomsikt och inga dolda utrymmen. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas placering och 
utformning av hissar.

Väntutrymme med överblick
Möjligheten till överblick och inomhusklimatet gör 
att många resenärer väntar i det längsta på bron och 
tar sig till plattformen strax innan tåget kommer. 
Detta ställer krav på brons funktion som en plats där 
man kan vänta. På de största stationerna ska finnas 
sittmöjligheter och information om tågavgångar. 
Passagens dimensionering måste då ta hänsyn till det 
antal väntande resenärer som kan förekomma i olika 
situationer.

Information och biljetter
Resenären ska möta information om tågavgångar vid 
stationens entré innan man med trappa eller hiss tar 
sig vidare upp till bron. Biljettautomater placeras vid 
entré eller på bron. Den senare placeringen kan vara 
lämplig om stationen inte har en huvudentré utan 
resenärer i lika hög grad kommer från båda hållen.

Information ska placeras så att den är tydlig och 
inte störs av annan skyltning. Biljettautomater 
placeras så att de inte stör vare sig resenärsflöden 
eller om det finns ett allmänt flöde genom passagen. 
Biljettautomater för olika operatörer ska samordnas 
så att funktionen blir tydlig och medvetet utformad.
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Samordning med andra flöden och funktioner
Passager på bro leder inte till stadspassage med 
samma självklarhet som en passage under spåren. 
Om det finns intresse för kommersiell service, riktar 
den sig främst till resenärerna. Kommersiell service 
som riktar sig till resenärer som väntar på bron 
ska placeras och utformas så att den inte stör den 
primära resenärsinformationen och inte heller blir 
alltför påträngande.

Bred passage med vistelseytor över spår och väl gestaltad plattformsmiljö, Umeå Östra. 
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3.4 På plattformen vid avresa

Mötet med plattformen
Mötet med plattformen skiljer sig väsentligt om 
det är en sidoplattform eller mellanplattform. Till 
sidoplattformen kan resenären komma utmed stora 
delar av plattformens längd. Var entrén ligger och var 
stationsplatsen övergår i plattform kan vara oklart. 
Detta ska göras tydligt genom en avgränsning som 
markerar plattformen och som skapar entrépunkter. 
En fysisk gräns mellan sidoplattform och omgivande 
angöring hindrar att fordon av misstag kommer ut på 
plattformen med risk att hamna på spåret. Ett sådant 
hinder ska alltid finnas.

Med mellanplattform koncentreras mötet med 
plattformen till en huvudentré med trappor och 
hissar med mera.  I denna ankomstzon ska inte finnas 
några hinder eller anordningar som uppehåller 
trafikanter och skapar trängsel. Här ska trafikanten 
snabbt få överblick och lätt kunna ta sig vidare på 
plattformen.

Entréer på plattform
Särskilt på mellanplattform är det angeläget att 
placeringen av trappor och hissar skapar en entré 
till plattformen som naturligt ger en spridning av 
människor utefter plattformens längd. Entréer 
till plattform från flera håll ger en närhet från 
omgivningen och skapar spridning på plattformen. 
Vaneresenären, som inte är beroende av en 
huvudentré, ges alternativa och kortare vägar till 
plattformen.

Vistelse på plattform i väntan på tåg
Trängsel på plattform undviks genom att 
utformningen gör det tydligt var man ska gå och var 
man kan stå. Plattformen indelas i olika zoner. På 
mellanplattform kan gångzon och möbleringszon 
bestämmas av om plattformstaket bärs av en eller två 
pelare. Gångzonen ska ha ledstråk för personer som 
har nedsatt syn.

En skyddszon ger resenären en tydlig varning 
mot spåren. Skyddszonens bredd bestäms av de 
passerande tågens högsta hastighet.

Med nya resmönster har plattformen blivit rum 
för flera stationsfunktioner och alltfler resenärer 
tillbringar alltmer av sin vänttid på plattformen. 
Detta ger behov och krav som ska tillgodoses på 
plattform. Med resenärer som vistas längre tid på 
plattform ökar kraven på plattformstak, väderskydd 
och sittplatser. 

Mer utrustning och möblering på plattformen kräver 
tydlig zonering och riktlinjer för placering och 
utformning. Saknas detta skapas risk för trängsel 
i vissa delar av plattformen och möjligheterna till 
effektivt underhåll försämras.
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3.5 På plattformen vid ankomst

Överblick
Resenären som går av tåget ska snabbt kunna få 
en överblick av plattformsmiljön och förstå hur 
plattformsförbindelse mot utgång är ordnad.

Att gå mot utgång
Resenären ska direkt efter avstigning få information 
om utgångar och möjliga anslutningar. Skyltning 
ska visa mot utgång. Vid pendlarstationer och vid 
fjärrtågens slutstationer kan det bli en mycket 
stor mängd resenärer som samtidigt ska lämna 
plattformen. Hissar och trappor bör finnas centralt 
på plattform för att minska gångavstånd och 
gångtiden till utgång. Resenären ska tryggt kunna 
gå mot utgång samtidigt som tåget kör vidare. 
Tillräcklig plats ska finnas inom säker gångzon så att 
ingen ska gå inom skyddszon. 

Gränsen mellan gångzon och skyddszon ska bla. 
göras tydlig med en visuell och taktil markering. 
Ytterligare åtgärder finns i Trafikverkets rapport 
Utformning av den fysiska miljön på stationen för 
personer med funktionsnedsättning.Väntutrymme med god överblick över plattform, Kungsbacka



En passage med dagsljus och enhetlighet i materialen skapar en 
tydlig riktning från plattform, Örnsköldsvik C
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3.6 Utgång via passage under spåren

Överblick, förståelse av resmålet
Med en utgång under spåren tar sig resenären med 
trappa/hiss ner under mark och förlorar därmed 
möjlighet till naturlig överblick. Man hamnar i 
en passage som för till stationens utgång men 
som ibland också kan vara en del i stadens gatuliv. 
Vaneresenären är snart ute i stadslivet medan den 
som besöker stationen första gången behöver stöd 
genom skyltning för att gå åt rätt håll. Upplevelsen 
av resmålet blir också starkt beroende av ljuset i 
passagen. Dagsljus i de inre delarna av passagen 
och från öppningar ger orientering samtidigt som 
belysning med armaturer ska ge välkomnande och 
trygghet.

Omsorg och identitet
Då passagen under spåren kan vara första mötet med 
stationen/orten är det viktigt att den utformas på 
ett sätt som bidrar till ett positivt och välkomnande 
möte. Genom omsorg i material och belysning samt 
inslag av konstnärlig bearbetning kan passagen ge 
resenären ett bättre första intryck och ge stationen 
och platsen en identitet.
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Ljus och genomsiktlig trapphall  mellan plattform och bro, 
Umeå Östra
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3.7 Utgång via passage över spåren

Överblick och information om utgång
Flödet av resenärer kommer via trappa/rulltrappa 
eller hiss upp till bron som går över spåren. 
Vaneresenären söker sig snabbt vidare medan den 
nya besökaren behöver veta vart passagen leder 
om man går åt höger eller vänster. Detta är i många 
fall inte möjligt att bedöma visuellt utan kräver 
tydlig skyltning av utgångar och deras funktion 
bl.a. vad gäller anslutande trafik av bussar, taxi 
eller upphämtning med privatbil. När det gäller 
anslutningar till annan kollektivtrafik – tåg och buss 

– är det viktigt med information för andra trafikslag.

Utgång och möte med staden/orten
Från passagen tar sig resenärerna med trappa/
rulltrappa eller hiss ner till markplan och stationens 
utgång. När man lämnar stationen ska det finnas 
en ankomstzon där relationer till anslutande trafik 
är tydliga både visuellt och genom skyltning. Från 
ankomstzonen ska det också var möjligt att överblicka 
kontakten med staden/orten och dess system av gator 
och gångstråk samt att få vägledning till väsentliga 
målpunkter på destinationen. Det senare ligger på 
kommunens ansvar och bör genomföras i samverkan 
mellan kommunen och Trafikverket.
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4. Gestaltade stationsmiljöer – viktiga egenskaper

Gestaltad stationsmiljö förutsätter att de ingående objekten som t.ex. skyltar, bänkar och plattformstak 
placeras på ett medvetet sätt i sina respektive miljöer men också att de är väl utformade som objekt.

I detta avsnitt ges vägledning för hur de objekt och funktioner som Trafikverket ansvarar för ska 
organiseras till en helhet i syfte att skapa gestaltade stationsmiljöer. Ambitionen är att stationsmiljön 
ska bestå av ett antal väl utformade rum för resenären att vistas i.

Denna rapport kommer att kompletteras med ett Profilprogram i vilket särskilt utvalda funktioner 
och objekt kommer att redovisas mer i detalj. Dessa funktioner och objekt är sådana som genom en 
bestämd utformning och ett konsekvent genomförande verkar för god ekonomi i byggande och drift 
samtidigt som de bidrar till att de miljöer som Trafikverket ansvarar för ges identitet och igenkänning 
för resenärerna.
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Tydliga ledstråk på plattform, Hyllie station
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PLATTFORMEN - KÄRNAN I STATIONSFUNKTIONEN

4.1 Plattform

Plattformen är kärnan i stationsanläggningen. Den 
ska utformas med hänsyn till stationens trafikering. 
Den ska ge alla typer av resenärer säkerhet och 
komfort vid ankomst och avresa.

Trafikverket har ett entydigt ansvar för hur 
plattformen utformas. Plattformen är därför den del 
av en samlad stationsmiljö där Trafikverket tydligast 
erbjuder ”rum för resande” och kan skapa en egen 
identitet.

I följande avsnitt redovisas hur plattformen kan 
delas in i zoner i tvärled och längsled. Vidare 
kommenteras hur ytbehandling, möblering och olika 
byggnadsdelar bidrar till en gestaltad helhet.
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4.2 Indelning tvärs plattform 

Plattformens bredd bestäms av ett antal faktorer som 
t.ex. antal resande och hastigheten på passerande tåg.

På en mellanplattform är bredden definitiv och 
avgränsad av omgivande spårområden. För en 
sidoplattform kan bredden varieras beroende på 
utformning av omgivande angöring och byggnader. 
Även här är det dock viktigt att plattformsområdet är 
tydligt definierat och avgränsat.

Plattformens indelning - mått från plattformskant.

INGEN ELEKTRISK FRILEDNING

SKYDDSZON       (1-2M)
0-140 km/h            1 M
145-200 km/h    1,5 M 
205-240 km/h      2 M

GÅNGYTA 2 m

FORDONSTRAFIK 1 m

ANTAL RESANDE 0,5 m/100 resande

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

Plattformen ska ge alla typer av 
resenärer säkerhet och komfort 
och motsvara de behov som ett 
modernt resande innebär. 
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Diagram över stationens delområden - 
plattformens position inom stationsanläggningen.

1. ANKOMSTZON 
2. SERVICEYTOR
3. KOMMUNIKATIONSZON
4. GRÄNS MELLAN PLATTFORM OCH OMGIVNING
5. PLATTFORM

1. 2. 5.

3.

4. 



Sidoplattform
Sidoplattformen ansluter i de flesta fall till 
angöringsytor vid stationen och ibland till en 
stationsbyggnad. Gränsen mellan plattformen och 
omgivningen är många gånger oklar. Denna gräns 
ska göras tydlig så att ansvars- och säkerhetsfrågor 
blir entydiga. Detta kan ske genom t.ex. mur eller 
skärmtak i gränsen. Sådana åtgärder i gränsen ska 
bland annat säkra att inga fordon av misstag kör in 
på plattformen, med risk att falla ner på spåret. De 
bidrar också till att styra så att resenärsflöden mellan 
plattform och omgivning blir tydliga.

Mot spåren ska alltid finnas en säkerhetszon med en 
taktil varningslinje mot den del av plattformen där 
resenärerna vistas.
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Tre exempel på avgränsning mellan plattform och omgivning.

Låg mur, vilken även kan användas som sittplats, samt 
skyddar mot att fordon kör upp på plattformen.

Skärmtak över plattformen, med skärmvägg där så behövs. Skärmtak över plattformen kombinerat med skärmtak för 
intilliggande busshållplats, med eller utan skärmvägg.

Gränsen mellan plattform och 
omgivning ska göras tydlig och hindra 
obehöriga fordon på plattform.
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Mellanplattform
Mellanplattformen är entydigt avgränsad mellan 
två spår. Plattformens bredd styrs av flera faktorer, 
enligt TDOK 2014:0686, där även tilläggsyta som 
styrs av antalet resenärer ingår. 

Grundläggande för säkerhet och tillgänglighet 
är säkerhetszoner mot spårområdena med taktil 
varningslinje in mot plattformsmitt.

Hur trafikantflöden och möblering kan organiseras 
på mellanplattform påverkas i hög grad av 
plattformens bredd och utformning av plattformstak. 
Om plattformstaket bärs av pelare i en mittzon, 

kan det leda till en samlad möbleringszon i mitten 
av plattformen. Då plattformsbredden tillåter 
plattformstak med dubbla, sidoordnade pelare, 
kan det leda till en gångzon i mitten och dubbla, 
sidoordnade, möbleringszoner.
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4.3 Plattformens golv 

Plattformen är en plats och  ett rum där resenären 
vistas kortare eller längre tid. För detta rum har golvet 
en särskild betydelse. Det är den sammanhållande 
yta som i olika delar kompletterar rummet med tak 
och utrustning för information och komfort.

Plattformsgolvet ska bidra till att resenären förstår 
hur plattformen ska användas. Det ska innehålla 
säkerhetszon mot spårområde och ledstråk för 
synnedsatta. Kraven på dessa delar av golvet är 
preciserade i Trafikverkets rapport - ”Riktlinje för 
utformning av den fysiska miljön på stationer för 
personer med funktionsnedsättning” t.ex. vad gäller 
mått och kontrastverkan genom kulör samt taktil 
effekt. Ett golv som ger en behaglig upplevelse ska 
klara de grundläggande kraven för säkerhet och 
tillgänglighet utan att ge ett alltför splittrat intryck. 
En utformning med få och goda material kan bidra 
till en bra helhet och en anläggning som håller över 
tid och är anpassad till rationell drift och underhåll.

Plattformar utformas idag på helt olika sätt och 
ofta utan en medveten gestaltning av hela golvet. 
Frågan om plattformen som ett sammanhållet golv 
ska uppmärksammas vid om- och nybyggnad av 
plattformar. 

Många olika material ger en mer uppdelad yta än vad som motsvaras av krav på säkerhet och tillgänglighet, Nödinge. 

Plattformsgolvet ska motsvara 
samtliga krav på säkerhet och 
tillgänglighet samtidigt som det blir 
en väl gestaltad och sammanhållen yta.
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4.4 Plattformstak

Skärmtak på plattform – plattformstak – ska enligt 
TDOK 2013:0685 2.0 finnas på stationer, klasserna 
1-4.

Plattformstak ska ge klimatskydd för resenären.  
De är också bärare av utrustning som bidrar till god 
miljö och funktion på plattformen. Plattformstak 
bidrar på ett avgörande sätt till upplevelsen av 
plattformen som ett rum och som en avgränsad plats 
för resenärens vistelse. De har betydelse för drift 
och underhåll t.ex. minskar de behov av snöröjning 
samtidigt som de måste utformas för att underlätta 
städning.

Plattformstak som fristående konstruktioner 
utvecklades när järnvägsstationerna blev större och 
fick fler spår med mellanliggande plattformar. Tidigt 
etablerades ett system med en limträkonstruktion 
och en mittpelare. Detta s.k. Törebodatak har 
givit den svenska järnvägen en särskild profil och 
igenkänning.

Efter många år i utsatt klimat är idag flera av 
Törebodataken angripna av röta. De kommer inom 
en relativt kort period att bli aktuellt att ersätta 
ett stort antal av dessa tak. Vid ombyggnad där de 
äldre taken finns ska man ta ställning till om de kan 
renoveras och/eller ersättas och kompletteras med 
nya kopior, vilket skett i ett antal projekt där man 
värdesatt kulturmiljön särskilt.

Då det är aktuellt att utforma nya tak ska hänsyn 
tas till både funktionalitet och till stationens övriga 
arkitektur. I funktionalitetet ingår att samordna 
installationerna med skyltning, högtalare, belysning 
mm med byggnadsstruktur så att det sammantaget 
ger ett lugnt intryck och god rumsbildning. 
Takens pelarplacering, centriskt eller med dubbla 
pelarrader styr flöden och övrig möblering och ska 
därför samplaneras med de övriga funktionerna på 
plattformen.

Takens utbredning i sida ska förhålla sig till tågens 
frittrumsprofil och plattformens bredd så att de 
skyddar mot nederbörd.

Skärmtak med träpanel ger ett väl gestaltat 
och ombonat plattformsrum, Uppsala

Plattformstak ska ge plattformen 
ett väl gestaltat rum. På stationer 
med plattformstak ska det som 
huvudprincip finnas utefter hela 
plattformens längd.
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4.5 Väntutrymme och väderskydd

Väntutrymme på plattform ska enligt TDOK 
2013:0685 2.0  finnas på stationer klass 1-3. 
Väderskydd ska finnas på alla stationer. På de mindre 
stationerna i klass 5 som saknar plattformstak är 
väderskydden av särskild betydelse för resenärens 
komfort vid vistelse på plattformen.

Väntutrymmen kan lokaliseras i anslutning till 
förbindelse till plattform från passage över eller 
under spåren. Väntutrymmet blir då resenärens 
möte med plattformen. Ett sådant väntutrymme ska 
utformas så att flera resenärer kan stanna och vänta 
utan att hindra resenärer i gångflödet mellan trappa 
och plattform.

Fristående väntutrymmen på plattform ska vara 
genomsiktliga, ge utrymme för rullstol samt utformas, 
ljussättas och möbleras så att de ger ett varmt och 
välkomnande intryck. Alla kategorier av resenärer 
ska kunna och våga använda dessa väntrum under 
alla delar av dygnet.

Väderskydd på plattform utformas som öppna 
och ouppvärmda skydd mot regn och vind. De ska 
liksom väntrummen vara genomsiktliga för att ge 
möjlighet att se in i och att se ut mot plattform och 
ankommande tåg. Väderskydd kan ha öppningar mot 
spår, mot plattformsmitt eller både och, beroende av 
plattformens bredd, hur flöden och övrig möblering 
organiseras.

Mått, möblering och ledstråk avseende personer 
med funktionsnedsättning för såväl väntutrymme 
som väderskydd anges i Rapport ”Utformning av 
den fysiska miljön på stationen för personer med 
funktionsnedsättning”. Utöver dessa krav är det 
angeläget att utformning av byggnad och möblering 
ges sådana material och konstruktioner som är 
beständiga över tid med en rimlig insats av underhåll.

Väderskydd ska finnas på alla 
stationer.

Väderskydd i plan, schematiska exempel.
Genomsiktligt och väl ljussatt väderskydd, Falkenberg sta-
tion
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4.6 Indelning längs plattform

Plattformar innehåller en stor mängd utrustning 
för information till och komfort för resenärer. 
Trafikverkets riktlinje ”Basfunktioner och 
stationsklasser” innehåller tabeller som anger vad 
som ska finnas. Om all denna utrustning fördelas 
och samlas på ett medvetet sätt utefter plattformens 
längd bidrar detta med tydlighet och igenkänning 
samt till att plattformsmiljön blir en väl gestaltad 
helhet. Resenärerna sprids utefter plattform och 
väl fungerande personflöden vid känsliga passager 
som entréer och trappor underlättas. Resenärerna 
får information när den bäst behövs. Möbler och 
klimatskydd ska placeras så att de ger en naturlig 
anvisning om var på plattformen som det är lämpligt 
och säkert att vistas i väntan på tåget.

I syfte att uppnå dessa kvaliteter redovisas här 
exempel på hur sidoplattform och mellanplattform 
lämpligen, i planeringen, delas in i zoner, med 
utrustning och möblering anpassad till ändamålet 

– fördelningszoner, trafikinfomationszoner och 
uppehållszoner.

Sidoplattform 
Organisation av information och möblering på 
en sidoplattform underlättas om angöring till 
plattformen styrs genom en avgränsning, t.ex. en 
låg mur som även skyddar mot att någon oavsiktligt 
kör upp på platformen. En informationszon kan då 
anpassas till öppningar i en sådan mur. 

En fördelningszon behövs bara om trappa/hiss 
ansluter direkt på plattformen. Vid sidoplattform 
är det vanligt att trappan kommer upp vid sidan om 
plattformen.
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Schematiska planer.
Zonindelning längs sidoplattform.
Checklista för utrustning. Alla funktioner 
finns inte på alla stationstyper.
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UPPEHÅLLSZON TRAFIKINFORMATIONSZON UPPEHÅLLSZON TRAFIKINFORMATIONSZON

högtalare

papperskorg

reklamplats

sittplats

väderskydd

hjärtstartare

högtalare

klocka

skylt, stationsnamn

dynamisk trafik-info.

skylt, spårnummer

skylt, vagnläge

info.-tavla

högtalare

läsk- och godisautomat

papperskorg

reklamplats

sittplats

väderskydd

högtalare

klocka

skylt, stationsnamn

dynamisk trafik-info.

skylt, spårnummer

skylt, vagnläge

info.-tavla

TRAFIKINFORMATIONSZON TRAFIKINFO.-ZON
högtalare

klocka

skylt, stationsnamn

dynamisk trafik-info.

skylt, spårnummer

skylt, vagnläge

info.-tavla

högtalare

klocka

skylt, stationsnamn

dynamisk trafik-info.

skylt, spårnummer

skylt, vagnläge

info.-tavla

FÖRDELNINGSZON
info.-skylt



Schematiska planer.
Zonindelning längs mellanplattform med trappa och hiss placerade i plattformens mitt.
Checklista för utrustning. Alla funktioner finns inte på alla stationstyper.
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UPPEHÅLLSZON TRAFIKINFO.-ZON FÖRDELNINGSZON TRAFIK-
INFO.-ZON

FÖRD.-
ZON

TRAFIK-
INFO.-ZON

UPPEHÅLLSZON

högtalare

papperskorg
reklamplats

sittplats

väderskydd

högtalare

klocka
skylt, stn.-namn

dynamisk trafik-info.

skylt, spårnummer

skylt, vagnläge

info.-tavla

högtalare

info.-tavla

högtalare

klocka
skylt, stn.-namn

dyn.trafik-info.

skylt, spårnr.

skylt, vagnläge

info.-tavla

högtalare

papperskorg
reklamplats

sittplats

väderskydd

läsk- och godisautomat

hjärtstartare

info.-skylt i.-skylt

Mellanplattform 
Mellanplattformen har sin tydliga avgränsning i 
bredd och längd. Det är därför av stor betydelse att 
det begränsade utrymmet disponeras på bästa sätt 
för komfort, säkerhet och framkomlighet. Flödena 
på plattformen beror i hög grad på placering av 
trappa/hiss och om det finns flera entréer/utgångar. 
Illustrationerna visar hur zonindelning varierar 
om trappa/hiss ligger vid plattformsände eller 
någonstans på plattform.

Anpassning till plattformslängder
Vid zonering och möblering av plattform ska 
hänsyn tas till de tåg som vanligen trafikerar 
stationen. I de fall plattformen är längre än den 
normala tåguppställningen så kan omfattningen av 
plattformstak och utrustning ha sin tyngdpunkt till 
den del av plattformen som används mest frekvent 
och av många resenärer.
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Schematiska planer.
Zonindelning längs mellanplattform med trappa och hiss placerade i plattformsänden.
Checklista för utrustning. Alla funktioner finns inte på alla stationstyper.
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FÖRD.-
ZON

TRAFIK-
INFO.-ZON

UPPEHÅLLSZON TRAFIK-
INFO.-ZON

FÖRD.-
ZON

högtalare

papperskorg
reklamplats
sittplats

väderskydd

läsk- och godisautomat

hjärtstartare

högtalare

klocka
skylt, stn.-namn
dyn.trafik-info.

skylt, spårnr.

skylt, vagnläge

info.-tavla

högtalare

klocka
skylt, stn.-namn
dyn.trafik-info.

skylt, spårnr.

skylt, vagnläge

info.-tavla

i.-skylt i.-skylt



Uppehållszon med möbleringszon i mitten av plattformen.

MÖBLERINGSZON

GÅNGZON

GÅNGZON

Principer för möblering av plattform med mittpelare.
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4.7 Uppehållszon

Uppehållszonen är det område på plattformen som 
innehåller utrustning för resenärernas komfort vid 
väntan på tåg. För stationer med plattformstak styrs 
möbleringen i uppehållszonen av plattformstakets 
utbredning och bärning med en mittpelare eller 
pelarpar med mellanliggande gångzon. I båda fallen 
ska möblering ske så att säkerhet garanteras även 
vid passerande tåg, att gångflöden på plattform inte 
hindras och att de som väntar i uppehållszonen har 
god överblick över information och skyltning.

GÅNGZON FRI FRÅN 
UTRUSTNING

FRI SIKT LÄNGS 
HELA PLATTFORMEN

UPPSIKT ÖVER 
TRAFIKINFORMATIONEN 
FRÅN SITTPLATSERNA

SKYLTAR OCH UTRUSTNING ÄR 
PLACERADE SÅ ATT DE INTE 
SKYMMER VARANDRA

ALL UTRUSTNING SAMLAD 
I MÖBLERINGSZONEN
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Plattformen ska möbleras för 
trafikantens säkerhet och komfort.

Uppehållszon med tvådelad möbleringszon.

MÖBLERINGSZON

GÅNGZON

MÖBLERINGSZON

Principer för möblering av plattform med dubbla pelare.
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UPPSIKT ÖVER 
TRAFIKINFORMATIONEN 
FRÅN SITTPLATSERNA

GÅNGZON FRI FRÅN 
UTRUSTNING

FRI SIKT LÄNGS 
HELA PLATTFORMEN

SKYLTAR OCH UTRUSTNING ÄR 
PLACERADE SÅ ATT DE INTE 
SKYMMER VARANDRA

ALL UTRUSTNING SAMLAD 
I MÖBLERINGSZONERNA
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4.8 Ordning i höjdled

Plattformen präglas av att den är ett långsmalt 
rum. Skyltar, klockor samt annan utrustning och 
möblering sammanfaller i perspektivet längs 
plattformen. För att skapa lugn, tydlighet och 
överblick, trots mängden av synintryck, är det viktigt 
att all utrustning anpassas till vissa nivåer i höjdled.

2700 MM

2100 MM

1500 MM

Plattformens höjdzonering.
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4.9 Belysning och ljussättning på      
 plattform

Belysning på plattform ska vara utformad med 
avseende på säkerhet samt för att underlätta för 
personer med synnedsättning. Dessa grundläggande 
funktioner regleras i TSD och Trafikverkets 
anvisningar och tillägg i TDOK 2015:0065 och 
2015:0066. Här finns bl.a. krav på ljusstyrka i lux 
samt krav på särskild belysning av plattformskant.

Ljuset på plattformen är viktigt och kravsatt när 
det gäller säkerhet, trygghet och tillgänglighet. 
En väl utformad belysning och ljussättning kan 
härutöver bidra till att skapa en positiv upplevelse 
av stationsmiljön. Belysning och ljussättning kan 
aktivt verka för rumsupplevelse på plattformen. Ett 
gott allmänljus binder ihop plattformens olika zoner. 
Till detta kan olika funktioner och platser förstärkas 
med kompletterande belysning.

Vid om- och nybyggnad av stationer ska en 
belysningsplan upprättas som utöver att tillgodose 
krav och riktlinjer även innehåller förslag när det 
gäller att gestalta med ljus. Med en sådan plan 
kan belysning och ljussättning ses som en helhet 
och integreras i den samlade gestaltningen av hela 
plattformsmiljön och i relation till omgivningen. Rumsskapande belysning på plattform, Rydebäck

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

Belysningsprincip för plattform.

1.

2.

3.

4.
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4.10 Plattformsförbindelse under spår

Många äldre stationer har av säkerhetsskäl byggts 
om och fått plattformsförbindelser genom passager 
under spåren. Detta är också en möjlig lösning när 
det är aktuellt att bygga nya stationer.

Plattformsförbindelse under järnvägsspåren innebär 
i de flesta fall också en koppling mellan de delar 
av staden/samhället som ligger på olika sidor om 
järnvägen. Passage under spåren kan rätt placerad 
och utformad ge en naturlig och bekväm sådan 
koppling som i många fall även medger passage 
med cykel. Passagens läge påverkar i hög grad 
stationsfunktionen. En central placering längs 
plattformen förkortar resenärernas gångtider till 
rätt vagn på tåget. Tunnelrummets utformning är 
avgörande för upplevelsen både som stationsentré 
och som stadspassage.

52

PLATTFORMSFÖRBINDELSE UNDER SPÅR ÄR OFTAST 
BÅDE STATIONSENTRÉ OCH FÖRBINDELSE MELLAN 
STADENS OLIKA DELAR. DEN BEFOLKAS AV BÅDE 
RESENÄRER OCH DE SOM RÖR SIG I STADEN.
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I det enklaste fallet är passagen en förbindelse 
mellan två sidoplattformar. Då finns oftast ingen 
trappförbindelse inne i tunneln men ibland hissar 
som når de två plattformarna. Dessa relativt korta 
och glest trafikerade tunnlar kan ha en mindre bredd. 
Stor omsorg måste läggas på trygghet och säkerhet. 
Det gäller bl.a. god belysning och undvikande av 
dolda utrymmen.

Längre passager med trappanslutningar inne i 
tunneln till en eller flera mellanplattformar ska ha  en 
mer tydlig karaktär av stationsentré. Tunnelrummet 
blir en del av stationen. Information och utrustning 
som är kopplade till resande med järnväg kan ges plats 
i tunneln. Dessa stationsfunktioner kombineras ofta 
med en mer eller mindre frekventerad stadspassage.

Rumskänslan i en tunnelpassage påverkas avsevärt 
av förhållandet mellan tunnelns längd, bredd och 
höjd. Ingen tunnelpassage i en järnvägsstation bör 
vara lägre än 3 meter.
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Stationsentré i passage under spår 
ska göras tydlig i sin omgivning och 
gestaltas som port till stationen.
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4.11 Entré till plattformsförbindelse 
 under spår

En stationsentré genom tunnel under spår ska göras 
tydlig som målpunkt. Kopplingen till staden sker 
genom ramper och trappor. Dessa ska naturligt 
leda mot och annonsera tunneln som stationsentré. 
Trappor och ramper ska i samverkan med omgivande 
parter ges en omsorg i material och utformning som 
läget och funktionen av knutpunkt motiverar.

Tunnelmynningen ska gestaltas på ett inbjudande 
sätt. Det ska i varje enskilt fall övervägas om och 
hur tunneln kan annonseras som stationsentré och 
markera järnvägen.

Bollnäs Uppsala

I dessa båda stationer med passager under spåren är det tydligt att ramper och trappförbindelser påverkar stora områden 
utanför tunnelpassagen.
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STATIONS- OCH OMRÅDES-
INFORMATION PLACERAD I 
ANSLUTNING TILL ENTRÉN, 
MEN UR VÄGEN FÖR 
PERSONFLÖDENA

VÄL GESTALTAD, IDENTITETSSKAPANDE 
STATIONSENTRÉ, GENOMTÄNKTA FORM- 
OCH MATERIALVAL I ENTRÉN ÄR AV STOR 
BETYDELSE FÖR HELA STATIONSMILJÖN

TYDLIGT ANNONSERAD 
STATIONSENTRÉ

STATIONSUR HJÄLPER 
TILL ATT ANNONSERA 
ENTRÉN

VÄL UPPLYST VÄG 
TILL STATIONEN

LÄTTILLGÄNGLIGA GÅNGSTRÅK 
MED FRI SIKT OCH EN RAK 
RÖRELSE FRAM MOT ENTRÉN

Tydlighet och omsorg i anslutningar och vid stationsentré.

STÖDMURAR 
UTFORMAS SOM 
VÄGGAR I STADEN MED 
GODA MATERIAL

STRÅK MOT 
STATIONENS ENTRÉ GES 
MARKBELÄGGNING MED 
GODA MATERIAL
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4.12 Rum och passager med flera 
 funktioner

I en mindre tunnel kan stationsentré och stadspassage 
nyttja samma utrymme. I bredare tunnlar ska 
dessa flöden skiljas. Det är då även lämpligt att i 
stadspassagen skilja på cyklister och gångtrafikanter. 
Detta kan ske genom att i markbeläggning markera 
olika stråk och eventuellt skilja med kantsten och/
eller räcke. Samverkan med kommunen och en 
tydlig ansvarsfördelning när det gäller byggande 
och drift är nödvändiga förutsättningar för goda 
helhetslösningar.
Runda hörn vid trappor bidrar till överblick och 
trygghet i tunnelrummet. Av samma skäl ska hissar 
vara genomsiktliga.

DOLDA HÖRN OCH 
NISCHER UNDVIKS

TRAFIKINFORMATION 
TYDLIGT SORTERAD VID 
RESPEKTIVE UPPGÅNG

FRI SIKT GENOM 
HELA TUNNELN

VÄL UPPLYST STATIONSRUM, 
DAGSLJUSINTAG DÄR SÅ ÄR 
MÖJLIGT

GLASADE HISSAR OCH HISS-
SCHAKT FÖR GOD UPPSIKT 
OCH ÖVERBLICK

I DE FALL REKLAMPLATSER HYRS UT I 
STATIONSRUMMET, SKA REKLAMEN PLA-
CERAS LÄNGS GÅNGRIKTNINGEN, 
FÖR ATT INTE SKYMMA SIKTEN OCH 
STÖRA PERSONFLÖDET, SAMT PLACERAS 
HELT SEPARAT FRÅN 
TRAFIKINFORMATION OCH ÖVRIGA 
SKYLTAR
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Stationsrum och stadspassage under spåren.

Schematiska planer. 
Exempel på zonindelning och utrustning. 
Alla funktioner finns inte på alla stationstyper.

Stationsrum under spåren.
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STATIONSRUM STADSPASSAGE

STATIONSRUM



Dagsljus ska utnyttjas som kvalitet i 
passagen.

Belysningsprincip för passage under spår.
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4.13 Belysning och ljussättning - passage  
 under spår

Belysning och ljussättning är särskilt viktig i en 
passage under spår. Rätt utformat bidrar ljuset till 
att passagen upplevs mer som ett stationsrum och 
stadsrum än en tunnel. Om det är möjligt att ta ner 
dagsljus i passagen ska det utnyttjas för att ytterligare 
bidra till trygghet och positiv rumsupplevelse.

Belysning och ljussättning ska samverka med färg, 
material och eventuell konstnärlig bearbetning i 
passagen till en väl gestaltad helhet. Här krävs ett 
nära samarbete med kommunen för att få ambitioner 
när det gäller stationsentré/stationsrum och 
stadspassage/stadsrum att samverka till en sådan 
helhet.

Förutom de belysningsåtgärder som följer av krav 
och riktlinjer samt en god allmänbelysning ska en 
medvetet utformad belysning ge vägledning och 
förtydliga funktioner som är viktiga för resenären. 
Det kan t.ex. vara vid hissar och biljettautomater.
Passage under spår ska förses med armaturer 
som står emot försök till åverkan. En fungerande 
belysning är grundläggande för en trygg passage. 1. ALLMÄNLJUS

2. DAGSLJUS FRÅN LANTERNINER

1.
2.
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Belysningsprincip för passage under spår.
Dagsljus, genom lanterniner, och konstljus samverkar och gör passagen inbjudande och tydlig, Malmö C
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PLATTFORMSFÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
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4.14 Plattformsförbindelse över spår
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Plattformsförbindelse genom gångbro över spåren är 
ett sätt att klara säkra flöden både vid ombyggnad av 
befintliga stationer och när det är aktuellt att bygga 
nya stationer.

I det enklaste fallet är gångbron en förbindelse 
mellan två sidoplattformar. Den har då bara funktion 
av förbindelse där det inte finns skäl att uppehålla 
sig. 

En gångbro som förbinder en eller flera 
mellanplattformar blir en tydlig del av  hela 
järnvägsstationen med service för resenärer. 

Både i den enklare formen av förbindelse och som 
det mer utvecklade stationsrummet kan bron också 
utgöra en stadsförbindelse med personflöden som 
inte har stationen som mål. Den ska dock alltid 
placeras så att resenärerna får en enkel och kort väg 
till tåget.
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TYDLIGT ANNONSERAD 
STATIONSENTRÉ

ANGÖRING FÖR KOLLEKTIVTRAFIK, 
TAXI OCH PRIVATBILAR I ANSLUTNING 
TILL STATIONSENTRÉN

GRÄNSEN MOT SIDOPLATTFORMEN 
UTFORMAS SÅ ATT OBEHÖRIGA 
FORDON HINDRAS

PASSAGEN ÖVER SPÅREN ÄR VÄL SYNLIG OCH DÖLJS 
INTE AV OMKRINGLIGGANDE ELEMENT, SÅ SOM 
BUSSHÅLLPLATSERS SKÄRMTAK, VILKET UNDERLÄTTAR 
ORIENTERINGEN TILL OCH FRÅN STATIONEN

4.15 Entré till plattformsförbindelse över  
 spår

Med plattformsförbindelse över spåren blir stationen 
mer av en byggnad. Dess karaktär av trappförbindelse 
och bro kan vara mer eller mindre tydlig. I de fall 
som trappa/bro präglar gestaltningen är det särskilt 
betydelsefullt hur entrén lokaliseras och utformas 
för att markera stationen och att möta staden med 
angöring och vägar som leder mot stationen. Entrén 
riskerar annars att försvinna som en liten gest i en 
stor bebyggelsestruktur, en utformning där entrén är 
svårare att hitta för resenären.

Förbindelsen upp till bron kan inordnas i en ny 
eller befintlig byggnad. Det blir då denna som med 
sin entré markerar stationen. I många fall kan de 
befintliga gamla stationshusen utnyttjas så att den 
redan etablerade stationsentrén fortsatt kan fylla sin 
funktion.

Gång- och cykelbro över spåren, med anslutande trapphus 
till stationens plattformar.

Passage över spåren.

TYDLIGT ANNONSERAD 
STATIONSENTRÉ

ENTRÉN ÄR VÄL SYNLIG OCH DÖLJS 
INTE AV OMKRINGLIGGANDE ELEMENT, 
SÅ SOM BUSSHÅLLPLATSERS SKÄRMTAK, 
VILKET UNDERLÄTTAR ORIENTERINGEN 
TILL OCH FRÅN STATIONEN

VÄL UPPLYST VÄG 
TILL STATIONEN

ANGÖRING FÖR KOLLEKTIVTRAFIK, 
TAXI OCH PRIVATBILAR I ANSLUTNING 
TILL STATIONSENTRÉN

GRÄNSEN MOT SPÅREN UTFORMAS 
SÅ ATT OBEHÖRIGA FORDON 
HINDRAS
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Passagen över spåren kan bli en byggnad, med möjlighet till serviceutbud.

TYDLIGT ANNONSERAD 
STATIONSENTRÉ

ENTRÉN ÄR VÄL SYNLIG OCH DÖLJS 
INTE AV OMKRINGLIGGANDE ELEMENT, 
SÅ SOM BUSSHÅLLPLATSERS SKÄRMTAK, 
VILKET UNDERLÄTTAR ORIENTERINGEN 
TILL OCH FRÅN STATIONEN

MED ENTRÉN VÄND MOT OMGIVNINGEN 
FUNGERAR STATIONSHUSET SOM STADS-
PASSAGE OCH BLIR ÄVEN EN NATURLIG 
MÖTESPLATS I STADEN

VÄL UPPLYST VÄG 
TILL STATIONEN

ANGÖRING FÖR KOLLEKTIVTRAFIK, 
TAXI OCH PRIVATBILAR I ANSLUTNING 
TILL STATIONSENTRÉN

GRÄNSEN MOT SPÅREN 
UTFORMAS SÅ ATT OBEHÖRIGA 
FORDON HINDRAS



GLASADE PARTIER I ANSLUTNING 
TILL UPPEHÅLLSZONEN GER GOD 
UPPSIKT ÖVER PLATTFORMEN OCH 
TÅGTRAFIKEN

FRI SIKT GENOM HELA 
PASSAGEN
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BILJETTAUTOMATER PLACERAS 
VÄL SYNLIGA, MEN UR VÄGEN 
FÖR PERSONFLÖDET

TRAFIKINFORMATION 
TYDLIGT SORTERAD VID 
RESPEKTIVE NEDGÅNG

GOD UPPSIKT ÖVER 
TRAFIKINFORMTIONEN 
FRÅN SITTPLATSERNAGENOMSIKTLIGHET GÖR 

ATT DOLDA HÖRN KAN 
UNDVIKAS

OMSORG VID VAL AV 
GOLVMATERIAL BIDRAR 
TILL MILJÖN I RUMMET
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Genomsiktlig förbindelsegång och hissar skapar en god överblickbarhet, Surte
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4.16 Gångbro och stationsrum

I stationer som huvudsakligen trafikeras av pendlare 
utgör passagen över spåren en snabb gångförbindelse 
som inte behöver utrymmen för väntan. I stationer 
med olika typer av tågförbindelser och byten kan 
det i passagen vara behov av utrymme för väntan, 
biljettautomater och information som ger den en 
karaktär av stationsrum. Det är här som man väntar 
inför avresa och mellan byten av tåg. Brons roll som 
stationsrum blir än mer tydlig när den inte är kopplad 
till stationsbyggnad med väntutrymmen och service.

Vid ny- och ombyggnad av stationer med passager 
över spår ska det tidigt i processen klarläggas vilken 
roll som passagen har för resenären. Om passagen 
har en funktion av väntan så ska den programmeras 
och utformas som ett välfungerande och vackert 
stationsrum.

Väggarna i passagen ska till stor del vara glasade 
för god överblick mot plattformar och tåg. Stor 
omsorg ska ägnas material och utformning av golv 
och tak för att ge rummet värme och mänsklig skala. 
Lokalisering och dimensionering av utrymmen 
för väntan ska beakta uppskattat antal resenärer i 
normalfall och i samband med eventuella störningar 
i tågtrafiken.
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INFO.-ZON GÅNG UPPEHÅLLSZON

Schematiska planer. 
Exempel på zonindelning och utrustning för stationsrum ovan spår.
Alla funktioner finns inte på alla stationstyper.

INFO.-ZON

UPPEHÅLLSZON
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dynamisk trafik-info.

skylt, spårnummer
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klocka
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papperskorg
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info.-tavla
dynamisk trafik-info.

skylt, spårnummer
klocka

info.-skylt

hjärtstartare

papperskorg

högtalare

sittplats

info.-tavla
dynamisk trafik-info.

skylt, spårnummer

biljettautomat

klocka

hjärtstartare

högtalare

UPPEHÅLLSZONINFORMATIONSZON UPPEHÅLLSZONINFORMATIONSZON INFORMATIONSZON
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 En enhetlig volym med förbindelse och vistelseytor över spår skapar ett tydligt stationsrum och överblick, Umeå Östra
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4.17 Belysning och ljussättning - passage  
 över spår

Passager över spår ska ha glasade väggar i sådan 
omfattning att dagsljus ger grundbelysning dagtid. 
Nattetid och när dagsljuset inte är tillräckligt ska 
grundbelysning ske med armaturer i passagen.
Förutom en god allmänbelysning ska väntplatser 
med sittbänkar ges en god läsbelysning. Om det finns 
annan service för resenärer t.ex. biljettautomater så 
ska dessa platser förtydligas genom belysning.

En glasad passage upplevs olika dag och natt. De 
på dagen genomsiktliga glasväggarna blir på natten 
mörka väggar i det upplysta rummet. Placering 
av armaturer och ljusets karaktär ska bidra till att 
resenären även nattetid kan ha kontakt med den 
upplysta plattformen. Blänk och reflektioner i 
de glasade väggarna ska undvikas genom riktade 
armaturer.

Den upplysta passagen över spåren får en särskild 
påverkan på stadsbilden nattetid. Det finns skäl att 
ta med denna aspekt i arbetet med belysning och 
ljussättning. Med en medveten utformning kan 
passagen bli ett tillskott stadens samlade ljusbild.

Belysningsprincip för passage över spår.

1. ALLMÄNLJUS
2. DAGSLJUS FRÅN GLASPARTIER

1.2.
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Enkel, genomsiktlig och väl gestaltad passage över spår, Nödinge Ljus och enhetligt skyltad passage med tydliga ledstråk, Umeå Östra 



Trafikverket, 78189 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921

www.trafikverket .se


