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En attraktiv stationsmiljö utformad med omsorg i material och detaljer, Arnhem station, Holland
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1.1 VARFÖR PROFILPROGRAM 
 
Trafikverket gav 2012 ut rapporten ”Stations-
handbok” som ett första steg i att utveckla och 
sprida kunskap om planering och utformning av 
järnvägstationer. Den rapporten ger en bred  
belysning av ämnesområdet och riktar sig till 
såväl verkets egna medarbetare som till andra 
aktörer som deltar i arbetet med stationer. 

Rapporten ”Stationsmiljö – utformning av sta-
tionen 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.

Denna rapport, ”Stationens profilprogram”, 
riktar sig främst till Trafikverkets medarbetare. 
Syftet med ett profilprogram är att utrustningar 
och byggnadsdelar som är återkommande 
preciseras till karaktär/profil. Genom att utgå 
ifrån och tilllämpa Stationens profilprogram kan 
en kvalitativ stationsmiljö med en igenkännbar 
identitet säkerställas i hela landet efter att typ-
handlingar/typlösningar tagits fram. Därigenom 
säkras även en god funktion och ett rationellt 
underhåll.

Stationsmiljöer för en växande  
kollektivtrafik
Kollektivtrafikens miljöer utgör en viktig del i 
många människors vardagsupplevelse, till och 
från jobb och skola. För många andra är resan-
det istället en speciell händelse där förväntan 
och stress är del av hur miljön upplevs. Oavsett 
vilken resenärssituation man är i, är en tydligt 
igenkännbar ordning och ett kvalitativt utför-
ande i allt från utrustningsdetaljer till byggna-
der viktigt för helhetsupplevelsen av kollektiv-
trafiken. 

På samma sätt som företag månar om hur deras 
varumärke uppfattas av kunderna behöver 
Trafikverket se stationsmiljöerna som identi-
tetsbärare för kollektivt resande. Trafikverkets 
ambition är att de stationsmiljöer som verket 
ansvarar för ska ha utrustning och material 
med en kvalitet som uppskattas av resenärerna 
och som kan upphandlas, byggas och underhål-
las på ett effektivt sätt. Det innebär ett socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart förhåll-
ningssätt som konsekvent genomfört skapar en 
profil för Trafikverkets stationsmiljöer. 

Historiskt har stora delar av stationsmiljön va-
rit långt driven i enhetlighet. SJ:s förste chefs-
arkitekt, A.W. Edelsvärd, tog fram typer för 
olika stationshus som sedan byggdes över stora 
delar av landet från senare delen av 1800-
talet. De skärmtak av limträ från 1920-talet, 
som finns på många plattformar än idag, togs 
fram som en industriellt masstillverkad  
produkt och blev tydligt profilskapande för 
stationerna. 

Nu gäller andra villkor och ansvarsområden. 
Idag är det främst skyltsystemet som är helt 
enhetligt och där det finns en etablerad praxis 
att tillämpa det. I övrigt är det få delar eller 
objekt/utrustningar som är enhetliga eller lika 
över landet, förutom att t.ex. regler för tillgäng-
lighet ger utformningar som är lika (ledstråk 
m.m.).
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Med ett profilprogram för Trafikverkets  
stationsmiljöer kan en större enhetlighet upp-
nås genom att utrustningar och byggnadsdelar 
som är återkommande preciseras i karaktär/
profil.  På så sätt säkerställs en kvalitativ  
stationsmiljö med en igenkännbar identitet 
över hela landet. Därigenom säkras även en 
god funktion och ett rationellt underhåll. Vissa 
delar/objekt kan vara helt identiska över landet, 
medan andra kan bestämmas mer med  
kvalitetsnivåer eller karaktärer och ge ett ut-
rymme för variation och anpassning till platsen. 

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

1.2 STATIONEN SOM HELHET 
 
Dagens stationsanläggning är en sammansatt 
miljö med en mängd olika utspridda  
delfunktioner. Den klassiska bilden av en sta-
tion med ett ståtligt stationshus som en entydig 
målpunkt för alla funktioner är inte längre giltig. 

Dagens resenär möter istället successivt  
stationens funktioner med information, biljett-
er och plats för väntan i gångpassager och på 
plattform. Det är i de situationerna som  
stationen som helhetsmiljö formas. 

Med samordnad gestaltning kan ett enhetligt 
och identitetsbärande uttryck uppnås.  
Det garanterar en kvalitetsnivå i resenärsmiljön 
och blir en viktig del i upplevelsen av resan.  
En tydlig profil lägger också grunden för sam-
ordningen med övriga aktörer inom stations-
området.

Att arbeta för att stationsanläggningen och dess 
möten med omgivningen bildar en helhetsmiljö, 
ingår i Trafikverkets långsiktiga arbete. 
Det beskrivs i Stationshandboken och i Stations-
miljö, och där Stationens profilprogram nu driver 
frågan vidare i en tillämpad gestaltad form. 

Delad helhet 
En stationsmiljö innehåller många olika delar 
och funktioner. Flera parter har ansvar för att 
dessa delar och funktioner finns, fungerar till-
sammans 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 
välgestaltad miljö. 

Funktioner på stationen 
Plattformsmiljön har fått en ökad betydelse för 
resandet. 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.  
Exempel på element som ingår i möbleringen 
på plattform är, plattformstak, väderskydd, 
stolpar, skyltar, sittplatser m.m. Plattforms- 
beläggning och murar är byggnadsdelar som 
ingår i stationsmiljön.  

Även gröna kvaliteter som planteringar och 
parkmiljö, ingår som viktig del i stationens 
profil.  

Utformningen och utrustningen av förbindel-
ser är också en viktig del i helhetsupplevelsen 
av stationsmiljön. Plats för biljettautomater, 
sittplatser, dynamisk informationsutrustning 
m.m. ingår i systemet, men även kvalitets-
bestämning av t.ex. väggar, golv och tak bör 
finnas med.  

Stationens funktioner är väl beskrivna i sty-
rande och vägledande dokument men att också 
ge dem en sammanhållen form, ett gemensamt 
kvalitativt uttryck, bygger upp en grundkarak-
tär som kan sägas vara stationens varumärke 
oavsett var man är i landet. 
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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

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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1.3 ETT NYTT SYNSÄTT 
 
Genomförande av stationsmiljöer med stöd 
av ett profilprogram innebär en längre driven 
enhetlighet i utformning än idag. Det förutsätter 
att organisationerna för investering och förvalt-
ning inom Trafikverket etablerar metoder och 
rutiner som understödjer avsikterna med pro-
grammet och säkerställer kvaliteter långsiktigt.

Att etablera en enhetlighet i stationsmiljöns 
utformning innebär många fördelar utöver det 
ordnade intrycket för resenären. Drift och under-
håll kan effektiviseras och möjliggör en högre 
servicenivå.

Former för upphandling av byggande och leve-
rans av enhetliga objekt behöver klargöras så 
att enhetligheten blir verkningsfull och sam-
tidigt enligt regler för offentlig upphandling. 
För de nya utformningarna ska typlösningar 
och typhandlingar tas fram. Dessa ligger till 
grund för projektering, utförande och för-
valtning. 

Att arbeta med stöd av ett profilprogram stäl-
ler krav på ett nytt synsätt. Projekt- drift- och 
underhållorganisationer utvecklar ett enhetligt 
arbetssätt. Drift- och underhålls-
entreprenörer kan upphandlas med gemen-
samma krav oavsett var i landet det är.  
Stationsmiljöns alla delelement och funktioner 
måste fungera sammansatt och tillsammans 
och underhållas rationellt för att de kärn- 
värden som anläggningen ska förmedla ska 
kunna upprätthållas. 

Nyttan med ett profilprogram som innebär 
enhetlighet skapas också av möjligheter till 
bättre priser och enklare inköp. Enhetliga och 
bestämda element förenklar, effektiviserar och 
kostnadsreducerar också drift och underhåll. 
Det finns möjlighet att långsiktigt förvalta och 
upprätthålla de kvalitetskrav som Trafikverket 
står för. 



11

Referensbild som visar brister i samordning och underhåll av de olika delar och objekt som ingår i stationsmiljön.   



2. Utgångspunkter
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2.1 STATIONENS  PROFIL  
 
Trafikverkets profil ska uttrycka en gemensam 
och igenkännbar kvalitet som för resenären  
associeras med ”stationen”. Det är stationen 
som miljö och kollektivresandet som funktion 
som profileras – inte Trafikverket.

Ett neutralt, men högkvalitativt och beständigt 
uttryck lägger en robust grund för resenärs-
miljön och ger utrymme för lokala variationer 
som framhåller platsens identitet.

Med genomarbetad design och enhetlighet i ut-
rustning och utföranden skapas en lugn ordning 
som också kan upphandlas, byggas och under-
hållas på ett effektivt sätt.  
Det innebär ett socialt, ekologiskt och ekono-
miskt hållbart förhållningssätt som konsekvent 
genomfört skapar en profil för Trafikverkets 
stationsmiljöer.

 
Karaktär
Ledorden för ett sådant profilskapande arbete 
är: 

•Funktionellt - fylla funktionskrav

•Enhetligt - sammanhängande upplevelse och 
igenkänning.  

•Neutralt - för att kunna användas av alla och 
för att passa in i olika omgivningar 

•Robust - tåligt, enkelt att tillverka och under-
hålla, en ”trygg” grundordning

•Anpassningsbart - kan anpassas, justeras för att 
passa olika situationer, t.ex stationsstorlek

•Omhändertaget – omsorg i detaljer och finish

Sammantaget uttrycker detta kvalitet,  
hållbarhet och profil.
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FUNKTIONELLT

ENHETLIGT

ROBUST

NEUTRALT

ANPASSNINGSBART OMHÄNDERTAGET



16

2.2  UTFORMNINGSBESTÄMT/ 
         KVALITETSBESTÄMT – GENERELLT/     
         PLATSSPECIFIKT 
 
En tydlig profil omfattar dels delar och objekt 
i stationsmiljön som med fördel bör vara lika 
oavsett på vilken station man är, dels delar som 
är formade efter de specifika förutsättningarna 
på platsen men som ändå är profilskapande för 
stationens som helhetsmiljö

Profilprogrammet baseras på ett systemtänkan-
de som hanterar hela skalan från det helt enhet-
liga och utformningsbestämda, till de exempel 
på platsspecifika utformningar som bestäms 
med kvalitet- och karaktärsbeskrivningar.

På den glidande skalan mellan strikt enhetlighet 
och platsvarierade utformningar finns utrust-
ning och byggnadsdelar som i olika utsträckning 
kan varieras inom en given utformningsfamilj.

Systemet beskriver en ordning som gör att 
objekt/delar kan tillkomma, förändras eller utgå 
med tiden.

Generellt - platsspecifikt
Profilprogrammets innehåll har delats in i 
två grupper, det generella- stationens möbler 
och det platsspecifika-det byggda. 
Grupperna representerar vilka objekt på en 
station som bör och kan vara generella och 
mer enhetligt utformade, respektive vilka 
delar som kan variera med t.ex. plats och 
omgivning

I det generella - stationens möbler ingår till 
exempel väderskydd, stolpar, sittplatser 
m.m., det vill säga utrustning som finns i 
plattformsmiljön. Dessa objekt är relativt 
lika på alla stationer men kan dock variera 
något i skala, material etc. 

Det platsspecifika-det byggda är stationens 
byggnadsdelar, till exempel murar, golv, pas-
sager, trappor. Dessa kan variera med plats, 
men finns ändå med i profilprogrammet  
som exempel.
 

Utformningsbestämt - kvalitetsbestämt
De objekt och utrustningar som bör vara enhet-
liga eller endast ha minde variationer i utform-
ning kallas utformningsbestämda. De redovisas 
i förslaget med en konkret utformning. 

De byggnadsdelar som formas utifrån platsens 
förutsättningar och därför är olika, från station 
till station, kallas kvalitetsbestämda. De redo-
visas i förslaget med exempel på den kvalitets-
nivå som eftersträvas.
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DET GENERELLA
DET PLATSSPECIFIKA

VÄNTUTRYMME

VÄDERSKYDD

SITTPLATSER
RÄCKEN

STÄNGSEL

STOLPAR

BELYSNING

PLATTFORMSTAK

PLATTFORMSGOLV 

TRAPPOR

RAMPER
HISSAR 

GOLV 

VÄGGAR

MURAR

FÖRBINDELSERPAPPERSKORGAR

SKYLTSYSTEM 

SANDLÅDORU
TF

O
RM

N
IN

G
SB

ES
TÄ

M
T

KVA
LITETSBESTÄ

M
T
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Ordning  
Hela systemet ska genomsyras av en ordning i 
både höjd och plan, för att skapa  en lugn, sam-
manhållen och lättförståelig miljö för resenä-
ren. Ordningen ska vara genomgående för alla 
delar av stationen, såväl för plattformar som för 
passager till och från plattform. 

3.1 ORDNING OCH MATERIALPALETT 

En av grundförutsättningarna för systemet är 
att det, för igenkänning och upplevelsen av en 
tydlig miljö, följer en ordning och tydlighet, som 
det är lätt att orientera sig i.  

De ordnade objekten är uppbyggda av en 
materialpalett. Materialen kan variera mer eller 
mindre beroende på vilket objekt det gäller.  
Skyltstommar är till exempel av samma mate-
rial på alla stationer, medan material i murar 
kan variera med plats. 
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Exempel på ordning i plan på plattform, gäller även organisering av utrustning i  passager, väntutrymmen etc. 

Exempel på ordning i höjdled, gäller även organisering av utrustning i  passager, väntutrymmen etc. 



SKALAT Upp 250 + 250
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Materialpalett
Systemets utformning utgår ifrån en material-
palett,  där materialen i vissa delar kan variera 
mer än andra. Till exempel är stommar det som 
är mest generellt och endast varierar i tre  
material, medan till exempel murar och golv 
kan variera i flera olika material, samt även 
vara del av konstnärliga bearbetningar. 



23

LACKAT STÅL
NCS 7000 LIKA 

SKYLTSTOMMAR

LACKAT STÅL
NCS 7000 LIKA 

SKYLTSTOMMAR

BETONG,  
MED BEARBETAD YTA

BETONGSTEN,
STANDARD

BETONGSTEN,
FÄRGAD

MARKTEGEL STEN/ 
BETONG-
HÄLLAR

TERAZZO KONST

LIMTRÄ

TRÄPANEL

KLINKER/ 
KAKEL

GLAS

GLAS STEN TEGEL VÄXTBEKLÄDD MUR

PERFORERAD PLÅT

PERFORERAD 
 PLÅT

KONST

KONST

ROSTFRITT STÅL

ROSTFRITT STÅL

Stommar  
Stolpar, stomme i plattformstak, stommar i 
väderskydd m.m. 

Fyllmaterial i utrustning 
T.ex. undertak plattformstak, skivor mellan 
räckespollare, m.m.  
 
 
Murar/väggar
T.ex. väggar i tunnlar eller kring trapphus, 
avgränsningar mellan plattform och omgivning 
m.m. Kan bearbetas konstnärligt.

Mark/golvbeläggning
T.ex. beläggning på plattform, golv i passager 
m.m. Kan bearbetas konstnärligt.
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3.2 STATIONENS MÖBLER 

Med stationens möbler menas den utrustning 
och de byggnadsdelar som naturligen kan hållas 
samman med en gemensam karaktär, en form-
familj, och som till stora delar kan förtillverkas 
och lagerhållas. Det omfattar hela skalan från 
de minsta enheterna, som papperskorgar och 
armaturer, till byggda delar som plattformstak 
och väntutrymmen. 

Systemet utgår från standardmässiga stål- 
profiler som kan sättas samman på olika sätt, 
med olika dimensioner, för funktioner som stolp-
ar, skyltbärare, bärande väggprofiler, bärande 
strukturer för tak m.m. Installationer ska  
integreras. 

De enkla geometrierna bygger på vertikalen och 
horisontalen, och de medverkar till att ordna 
och forma rummen på plattformar och andra 
utemiljöer. Variationsmöjligheterna är stora 
inom samma enhetliga gestaltningsgrammatik.

Uttrycket är precist, stramt och enkelt utan att 
pocka på uppmärksamhet. Det gör systemet lätt 
att infoga i både nutida och i historiska miljöer 
med respekt för kulturmiljövärden. Det konkur-
rerar inte med lokala uttryck. Princip för uppbyggnad av formfamiljen

SKYLTARM MED INBYGGD 
KANALISATION

STOLPINSATSER

INSPEKTIONSLUCKA

TÄCKPLÅT

SYSTEMET KAN BYGGAS PÅ, 
OCH ANPASSAS EFTER 

FUNKTION

SYSTEMET KAN FÖRÄNDRAS I SKALA, 
RÄCKESPOLLARE ÄR UPPBYGGDA 

ENLIGT SAMMA PRINCIP MEN HAR 
NÄTTARE DIMENSIONER
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En gemensam formfamilj 
Stationens möbler är utformade enligt en idé 
om en gemensam formfamilj, som i samtliga 
delar bygger på standardprofiler, i en grålack-
erad kulör, (NCS 7000), lika skyltstommar. 
Profilerna är breda i plattformens riktning, för 
att öka sikten längs plattform och för att skapa 
en så generös plattformsbredd som möjligt.  
Stålprofilerna kan anpassas i skala, beroende 
på objekt och funktion men i sin uppbyggnad 
och i sin karaktär hänger de ihop.
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Räcken & stängsel 
Räcken och stängsel förekommer i olika vari-
anter, som bakkantsräcke eller till exempel som 
mittstängsel. Räckena kan fylla olika funktioner 
och vid varje enskild situation bör bedömning 
av avgränsningens funktion göras. I vissa fall 
kan en mur vara mer lämplig för att till exem-
pel hantera påkörningsrisk, medan det i andra 
fall är bättre med ett räcke av stål. Räcken kan 
variera i ett antal höjder på grund av olika krav 
eller omständigheter, men ska vara enhetligt i 
material längs plattform.

Elevation av räckestyper med olika höjd
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Illustration av räcke i perforerad plåt

Illustration av räcke i glas

Grundutförandet av räcket utförs med räckes-
pollare av rektangulära grålackerade stålprofi-
ler. Stommen ska tåla montering av bänk samt 
papperskorgar eller skyltar. Mellan räckespol-
larna monteras skivor som kan vara av vara i 
plåt eller glas. Skivorna kan vara en del av en 
konstnärlig utsmyckning. 

Vid vissa lägen kan ett enklare räckestyp 
vara nödvändigt. Det enklare räcket är också 
uppbyggt av rektangulära stålprofiler som är 
grålackerade. Profilerna har  ett nättare mått än 
standardutförandet, och istället för fyllning av 
stål eller glas, kan räcket ha fyllning av galvat 
eller rostfritt nät .
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Stolpar 
Stolpar utförs i grålackerade rektangulära 
stålprofiler, formade för att vara breda längs 
plattformens längd, likt övrig utrustning.  
Stolparna är uppbyggda av stålprofiler, och har 
infälld kanalisation och öppningsbara inspek-
tionsluckor. 
 
Stolparna kan anpassas beroende på om det är 
sido- eller mellanplattform, samt beroende på 
placering och vad de behöver ha för funktion.
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Det finns behov av ett antal olika stolptyper,  
belysningsstolpar utan skyltarm, samt stolpar 
med arm. Stolparna kan vara bärare av skyltar, 
ur och högtalare.

Illustration av olika stolptyper på sidoplattform



30

Sittplatser
Sittmöjligheter ska finnas på alla plattformar 
där passagerare väntar på tåg, och de ska vara 
utspridda längs hela plattformen.
Sittplatserna ska ha ryggstöd och sitthöjd en-
ligt Trafikverkets riktlinjer. På en bänk ska det 
finnas armstöd för person som behöver stöd för 
båda händerna. Armstödet ska gå att greppa 
om, samt ska det gå förbi sittytans framkant.  
 
Sittplatserna ska gå att placera i olika  
formationer och de kan vara av olika längd. 

ARMSTÖD SOM LÖPER FÖRBI SITTYTA, 
MÖJLIGHET ATT GREPPA MED BÄDA HÄN-
DERNA OCH RESA SIG UPP

SITTHÖJD 40-50 CM

RYGGSTÖD

Grundprincip för sittplatser
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Illustration av fristående dubbelsidig bänkExempel på olika placeringar av sittplatser

Sittmöjligheter finns i både fristående och 
väggmonterade varianter och de kan även  
integreras med bakkantsräcke.  

Hur man organiserar sittmöjligheter för att 
kunna umgås eller för att kunna sitta avskilt är 
en aspekt som bör omhändertas vid planering.

Bänkar kan till exempel placeras så att de är 
vända mot, eller står i vinkel mot varandra om 
utrymme medger.  
 
Dubbelsidiga bänkar kan ha en förlängning för 
att skapa sittmöjligheter även på kortsidan. 



32

Väntutrymmen och väderskydd  
Väntutrymmen och väderskydd är utrym-
men där resenären kan vänta på tågen och 
väderskydd ska finnas på alla stationer oavsett 
storlek.  

Krav på omfattning, storlek och utförande kan 
variera med t.ex. klimatzon och stationsklass.  
I profilprogrammet visas väderskydden i olika 
varianter och storlekar.   
 
Både väderskydd och väntutrymmen är upp-
byggda av rektangulära stålstommar, likt övrig 
plattformsutrustning i profilprogrammet. 
Väderskydd och väntutrymmen utförs med 
glasade väggar, samt ska de följa TSD och  
Trafikverkets riktlinjer med sittplatser, kon-
trastmarkering på genomsiktliga ytor m.m.   
 
Utrymmena ska vara väl upplysta för att skapa 
en känsla av trygghet och överblick. Väder-
skydden ska utföras i så pass kraftiga dimensio-
ner att påkörningsskydd i form av extra pollare 
kan undvikas. Alla väderskydd ska klara vind-
last och lufttryck enligt Trafikverkets krav.

Princip för uppbyggnad av väderskydd och väntutrymmen

SITTPLATSER MED  ARMSTÖD

SARG- PÅKÖRNINGSSKYDD

TAK AV PLÅT ELLER GLAS.

STÅLSTOMME AV REKTANGULÄRA STÅL-
PROFILER SOM KAN INNEHÅLLA KANALI-
SATION

GLASADE SIDOR MED KONTRASTMARKERINGAR
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Minsta typen av väderskydd är ett tak ,  
med två sidoskärmar. Kan monteras på mur. 

Mellanvarianten har minst tre glasade sidor,  
samt kan även ha ett glasparti på framsidan. 

Väderskydden ska finnas i olika storlekar, be-
roende på stationsstorlek, plattformsbredd etc. 
De minsta skydden kan vara ett lätt skärmtak 
med två glasskärmar på sidorna, och de större 
är bredare och har glasade väggar på flera sidor. 

Största varianten av väderskydd kan utökas  
med fler sektioner. Bredden kan variera med plattformstyp .
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Illustration av väderskydd  på sidoplattform

Väderskydden har stomme av grå lackade rek-
tangulära stålprofiler och glasade väggar. Taket 
kan vara i plåt, trä, eller glas. 

Väntutrymmen är större än väderskydden, de 
är klimatskyddade och har dörrar.  
Väntutrymme ska uppfylla krav i TSD och Tra-
fikverkets riktlinjer. 
 
Väggar ska vara glasade för att ge god överblick 
över plattform. Dörrar kan vara placerade på 
kortsida eller långsida, beroende på plattfor-
mens bredd, anslutande passager m.m.

Väntutrymme mellanplattform plan

Väntutrymme mellanplattform elevation
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Hissar
Hissar krävs vid större nivåskillnader och är en 
basfunktion på de större stationerna (1-3) och 
på stationer med stora nivåskillnader. 

Hissar utförs med glasade väggar, samt med 
stålstomme i rektangulära profiler i samma 
kulör som övrig plattformsutrustning. Dörr-
partier och detaljer för infällning av t.ex. knap-
par utförs i rostfritt stål. Hissar utförs med glasade väggar och med stomme av 

grålackerade rektangulära stålprofiler.  
Skärmtak, dörrparti och sarg i rostfritt stål

Inbyggnad av trapphus och hissar
Inbyggnad av trapphus utförs på de större och 
mellanstora stationerna, och på de mindre vid 
behov.  
 
Inbyggnaden kan om utrymme finns, även 
erbjuda väntutrymme. När överbyggnaden står 
på plattform bör den utformas enligt profilpro-
grammets system, med stomme av rektangulära 
stålprofiler lackade i mörkgrå kulör och sam-
ordnad med övrig utrustning.   
 
Vid fristående placering i stadsmiljö kan ut-
formningen av inbyggnaden vara platsspecifik. 
Vid varje enskilt fall bör utredas vilken typ av 
överbyggnad som ska uppföras. 



2400

2100

1800

1500

1200

0900

0600

0300

Mål i mm

4500

4200

3900

3600

3300

3000

2700

   1. Hänvisningsskylt                      2. Markeringsskylt                      3. Stationsnavmnsskylt               4. Spårnummerskylt            6. Tågbildstavla            7. Tågtidsanslag                                          8. Översiktskarta

         5. Vagnlägeskylt

Visuell, fast information  

2400

2100

1800

1500

1200

0900

0600

0300

4500

4200

3900

3600

3300

3000

2700

1. Tavlor  1. Skärmar 1. Display 2. Entréskylt 3. Plattformskylt 4. KlockaMål i mm

Visuell, dynamisk information

Visuell, dynamisk information

Visuell, fast information  

2400

2100

1800

1500

1200

0900

0600

0300

Mål i mm

4500

4200

3900

3600

3300

3000

2700

   1. Hänvisningsskylt                      2. Markeringsskylt                      3. Stationsnavmnsskylt               4. Spårnummerskylt            6. Tågbildstavla            7. Tågtidsanslag                                          8. Översiktskarta

         5. Vagnlägeskylt

Visuell, fast information  

2400

2100

1800

1500

1200

0900

0600

0300

4500

4200

3900

3600

3300

3000

2700

1. Tavlor  1. Skärmar 1. Display 2. Entréskylt 3. Plattformskylt 4. KlockaMål i mm

Visuell, dynamisk information

Visuell, dynamisk information

Visuell, fast information  

2400

2100

1800

1500

1200

0900

0600

0300

Mål i mm

4500

4200

3900

3600

3300

3000

2700

   1. Hänvisningsskylt                      2. Markeringsskylt                      3. Stationsnavmnsskylt               4. Spårnummerskylt            6. Tågbildstavla            7. Tågtidsanslag                                          8. Översiktskarta

         5. Vagnlägeskylt

Visuell, fast information  

2400

2100

1800

1500

1200

0900

0600

0300

4500

4200

3900

3600

3300

3000

2700

1. Tavlor  1. Skärmar 1. Display 2. Entréskylt 3. Plattformskylt 4. KlockaMål i mm

Visuell, dynamisk information

Visuell, dynamisk information

Visuell, fast information  

2400

2100

1800

1500

1200

0900

0600

0300

Mål i mm

4500

4200

3900

3600

3300

3000

2700

   1. Hänvisningsskylt                      2. Markeringsskylt                      3. Stationsnavmnsskylt               4. Spårnummerskylt            6. Tågbildstavla            7. Tågtidsanslag                                          8. Översiktskarta

         5. Vagnlägeskylt

Visuell, fast information  

2400

2100

1800

1500

1200

0900

0600

0300

4500

4200

3900

3600

3300

3000

2700

1. Tavlor  1. Skärmar 1. Display 2. Entréskylt 3. Plattformskylt 4. KlockaMål i mm

Visuell, dynamisk information

Visuell, dynamisk information

Visuell, fast information  

2400

2100

1800

1500

1200

0900

0600

0300

Mål i mm

4500

4200

3900

3600

3300

3000

2700

   1. Hänvisningsskylt                      2. Markeringsskylt                      3. Stationsnavmnsskylt               4. Spårnummerskylt            6. Tågbildstavla            7. Tågtidsanslag                                          8. Översiktskarta

         5. Vagnlägeskylt

Visuell, fast information  

2400

2100

1800

1500

1200

0900

0600

0300

4500

4200

3900

3600

3300

3000

2700

1. Tavlor  1. Skärmar 1. Display 2. Entréskylt 3. Plattformskylt 4. KlockaMål i mm

Visuell, dynamisk information

Visuell, dynamisk information

Visuell, fast information  

36

Informationsutrustning 
Skyltar och övrig informationsutrustning ska 
följa Trafikverkets skyltprogram.  
Profilprogram och skyltprogram ska verka 
samordnat och komplettera varandra.  
Till exempel ska infästning av skyltar och ur 
kunna ske på stolpar och under plattformstak.

Det är viktigt att göra en helhetsplanering av 
vilka objekt som ska finnas på plattform före 
byggprojektering.  
 
Alla objekt bör inordnas i höjd och plan på ett 
återkommande och ordnat sätt. (se 3.1) 

Exempel på informationsutrustning som 
förekommer på plattform är ur, högtalare, 
plattformsskyltar, flertågsdisplay med realtids-
information, stationsnamnsskylt, spårnummer-
skyltar, hänvisningsskyltar, taktil information 
m.m. 

Högtalare

Ur

Plattformsskylt

Flertågsdisplay

InformationsskyltarHänvisningsskylt

Spårnummerskylt

Stationsnamnsskylt
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Övrig utrustning
På plattformar förekommer även andra objekt, 
såsom biljettautomater, sandlådor, plats för 
lyft m.m. Dessa objekt ska inordnas så att de 
hänger ihop med profilprogrammets design- 
system. Detta görs genom olika former av ”in-
ramningar” som ges en tydlig plats på platt-
form.

En vertikal inramning i samma kulör som 
plattformsutrustning av till exempel biljett-
automater bibehåller en tydlig profilering 
för operatören, samtidigt som upplevelsen av 
plattformsmiljön blir enhetlig.  
 

Exempel på hur trafikoperatörens profilering är synlig, men ändå ”inordnad” i  
systemet genom en ram runt biljettautomaten.  

Exempel på hur övriga objekt på plattform, t.ex. sandlådor, plats för lyftar, 
biljettautomater m.m. kan ”ramas in” för att  ge ett enhetlig upplevelse 
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Plattformstak - olika varianter 
Plattformstak ska ge skydd mot väder och vind 
och skapa en rumslighet över plattformarna.  
 
Plattformstakens utformning kan variera i ut-
bredning beroende på stationens storlek, samt 
beroende på om det är mellan- eller sido- 
plattform. Utsträckning längs plattformen ger 
en spridning av resenärer, och underlättar där-
med på- och avstigning. 

Plattformstaken bör finnas i olika varianter 
beroende på om det är en helt ny station,  
eller om det blir ett tillägg i en befintlig  
stationsmiljö tillsammans med äldre platt-
formstak med kulturhistoriskt värde.  
 
Plattformstaken ska uppfylla krav enligt  
Trafikverkets riktlinjer.

Komplettering av nyproducerad äldre typ  

Nytt ihop med befintligt limträtak

Nytt

Vid nybyggnad av station ska taken utformas
 enligt grundmodellen i profilprogrammet.
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Komplettering av befintliga plattformstak i klassisk  
limträmodell bör alltid följa samma modell som originalet.

Nytillverkat plattformstak enligt modell Töreboda,  
Göteborg C.

Vid nybyggnad av station ska taken utformas
 enligt grundmodellen i profilprogrammet.

Vid nybyggnad av plattformstak på station  
med befintliga klassiska limträtak,  

kan de nya taken vara av en nutida limträmodell.
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Plattformstak - ny grundmodell 
Plattformstak vid nybyggnad av station utfor-
mas med rektangulära stålpelare som rytmiskt 
upprepar sig. Pelarna innehåller funktioner 
såsom kanalisation, avvattning m.m.  
Funktionerna är tillgängliga att inspektera via 
inspektionsluckor. Taket ska kunna bära  
information i form av skyltar och högtalare, 
belysning m.m. 

Ursparing för belysningsarmatur ska göras i 
framkant på plattformstak. Plats för armaturer 
ska även finnas på pelarna och vid behov kan 
belysning även förekomma infällt i takets mitt. 
Material i undertak kan variera, det kan fyllas 
med glas, plåt eller trä. 

Skyltar och ur kan pendlas ned från taket 
genom infästning i tvärbalkarna. Minimihöjd 
underkant skyltar bör alltid vara  2700 mm enl. 
Trafikverkets riktlinjer.  

Takets stomme utgörs av lackat stål och kulö-
ren ska vara samma grå kulör (NCS 7000) som 
skyltsystemets ramverk och infästningar.

INFÄSTNING AV SKYLTAR 

HÖGTALARE

URSPARING FÖR ARMATURDOLD AVVATTNING  
OCH KANALISATION I PELARE

INSPEKTIONSLUCKA UNDERTAK, MATERIAL KAN VARIERA
FRIHÖJD MIN 2,7 M

FRITTRUMSPROFIL

BELYSNING
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Plattformstak grundutförande - sidoplattform

Plattformstak anpassat till smalare plattform Plattformstak infäst i mur

Plattformstak anpassat till mellanplattform, 
kan även utföras med dubbla pelarrader

Plattformstak anpassat för att stå på mur

Elevation plattformstak

 
Plattformstaken bör följa samma grund- 
princip vad gäller material, uppbyggnad och 
kulör, men de kan variera i utbredning beroen-
de på stationens storlek, samt beroende på om 
det är mellan- eller sidoplattform.  
 
Plattformstaket ska kunna anpassas för att 
kunna stå fritt eller fästas in i mur. 
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Plattformstak med undertak i plåt, glas och trä

Taket är uppbyggt av rektangulära stålprofiler  
med yttertak av plåt eller glas. Taken skulle 
även kunna användas för placering av solceller, 
eller utföras som gröna sedumtak för omhän-
dertagande av dagvatten.
 
Material i undertak kan variera, det kan fyllas 
med olika material till exempel glas, plåt eller 
trä.
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Det klassiska limträtaket
Många befintliga stationer har idag klassiska 
äldre plattformstak i limträ.  
För utformning av nya plattformstak i stations-
miljöer som anses kulturhistoriskt viktiga finns 
i systemet varianter av det nya plattformstaket, 
som i material och konstruktion anknyter till 
den gamla limträtraditionen, fast i ny tappning.   

Vid komplettering av befintligt plattformstak av 
klassisk limträmodell bör den alltid få samma 
utformning som det befintliga taket. 

Elevation befintligt klassiskt plattformstak i limträ,  
modell ”Töreboda”

Klassiskt limträtak, Kil station

2000-talets limträtak
För stationsmiljöer där man bygger nya platt-
formstak intill plattformar med befintliga 
gamla plattformstak av limträ, finns en modern 
limträvariant av grundmodellen på plattforms-
taket. Taket finns med trä-eller stålpelare.

Variant av plattformstak med limträkonstruktion
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3.3 STATIONENS BYGGDA DELAR  
 
Den nutida stationen som byggnadsverk formas 
främst av stödmurar, trågväggar, tunnlar under 
och broar över. Planskildhet med passager och/
eller omgivande marknivåer skapar anlägg-
ningsdelar som ofta är tydliga för resenären.  
 
De kan ses på avstånd, man rör sig nära och de 
formar stationens rum och gränser mot om-
givningen. Som gestaltade byggnadsdelar utgör 
de en stor del i att bygga upp en karaktär och 
profil för stationen. 

Stationens byggda delar relaterar mer till 
platsen än stationens möbler. Därför formas de 
unikt för varje plats men ska samtidigt hålla en 
kvalitativ nivå som stärker den övergripande 
profilen och igenkänningen av stationen. 

Profilprogrammet visar exempel på karaktärs- 
och kvalitetsbestämningar som kan ligga till 
grund i utvecklingen för varje enskilt projekt. 
Respekt för kvaliteter på platsen och i befintliga 
stationsmiljöer är en självklar utgångspunkt.

Det byggda
Stationens byggnadsdelar är de byggda elemen-
ten som formar stationsrummen, till exem-
pel plattformarnas golv, murar och trappor. 
Byggnadsdelarna samverkar tillsammans med 

”möblerna” och helhetsresultatet ska vara en 
behaglig resandemiljö av hög kvalitet.

Byggnadsdelarna kan vara platsspecifika och 
ha en variationsgrad beroende på t.ex. stations-
storlek, resenärsmängder och plats. Oberoende 
av variationer i t.ex. materialval så är det viktigt 
att säkerställa en hög kvalitetsnivå, även på de 
allra minsta stationerna.  

Detta kapitel i profilprogrammet beskriver 
byggnadsdelarna och deras funktioner och  
karaktär, samt exempel på hur byggnads-
delarna kan variera. 
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Stationens byggda delar, murar, golv, trappor, ramper 
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Plattformsgolv 
Plattformsgolvet är en viktig del av stations-
rummets utformning. Golvet ska ha en tilltalan-
de helhetsutformning och ska bidra till att rese-
nären förstår hur plattformen ska användas. 
Det ska innehålla skyddszon mot spårområde 
och ledstråk. Kraven på dessa delar av golvet är 
preciserade i TSD samt Trafikverkets rapport  

”Riktlinje för utformning av den fysiska miljön 
på stationer för personer med funktions- 
nedsättning” Dessa riktlinjer ska följas 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. 

Alla golvbeläggningar ska vara jämna, fasta och 
halkfria. Plattformsgolvet ska ge ett omhän-
dertaget uttryck och ska anläggas med omsorg. 
Hantering av ogräs bör förebyggas med t.ex. 
ogräsmatta.  
 

MÖBLERINGSZON

GÅNGZON

SKYDDSZON

3. KONTRASTERANDE YTA
(Enl. TSD och TRV:s  Rikt-
linjer)

5.SKYDDSZON YTTRE DEL

2. LEDSTRÅK 
(Enl. TSD och TRV:s riktlinjer)

1. BELÄGGNING 
Kan variera i material, t.ex. betongplattor, 
 marktegel, betonghällar, gjuten betong.
Ska alltid ha kulör som kontrasterar mot ledstråk och 
skyddszon. 

4.TAKTIL VARNINGSYTA VID SKYDDS-
ZON,  
(Enl. TSD och TRV:s Riktlinjer)

Plattformsbeläggningens indelning, varningszon, ledstråk och taktil markering ska alltid finnas. 
Fyllningen mellan dessa delar kan variera  beroende på t.ex. stationsstorlek och plats. 
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Enkla betongplattor ger högre kvalitet, längre 
hållbarhet och mindre underhållskostnader än 
en asfalterad yta. Utförande i asfalt har vanligt-
vis svårt att nå upp till kvalitetskrav som ställs 
på en god resenärsmiljö.  
 
På mindre stationer kan t.ex. betongplattor 
eller betonghällar användas, på större sta-
tioner om högre förfiningsgrad är önskvärt kan 
beläggningen vara av t.ex. stenhällar, marktegel 
etc. 
 
Det är viktigt att beläggningen på plattform ut-
förs med noggrannhet och att man från början 
tänker på plattformsgolvet som en helhet. 

Betongplattor ska ha raka, ej fasade kanter.  
Anpassning till utrustning såsom stolpar etc.
genom kapning av plattor, bör beaktas vid 
materialval. Underhållsarbete på plattformen 
ska gå att utföra utan att stoppa tågtrafiken. 
Plattformsgolvet kan bearbetas konstnärligt, så 
länge alla krav på t.ex. kontrastverkan, ledstråk  
m.m. uppfylls.  

Illustration  av plattformsgolv med beläggning av mörkgråa betongplattor

Illustration på plattformsgolv beklätt med marktegel
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Murar 
Murar kan förekomma i stationsmiljöer, som 
avgränsande element, för att skydda mot an-
gränsande trafik, för att ta upp nivåskillnader 
mot omgivande mark, som bullerskydd, eller 
bara för att skapa rumslighet och avskärmning.

Murar på eller i anslutning till plattform ska 
kunna användas för montering av utrustning 
t.ex skyltar, plattformstak, handledare eller 
sittplatser. Murars placering i förhållandet till 
plattformsutrustningen kan variera, beroende 
på plattformsbredd och krav på funktioner.

Murarna kan variera i material, men de ska 
utföras med omsorg och kräva minimalt un-
derhåll, samt vara klotterskyddade. Murar kan 
utgöra ytor för konstnärlig bearbetning. Vid be-
klädnad av mur är det viktigt att underarbetet 
blir gott, och att säkerhets- och komfortaspek-
ter i form av vibrationer från tåg etc. beaktas.  
 
Vid användning av betong är det viktigt att 
ytorna känns omhändertagna och utformade 
med omsorg, för att inte ge ett alltför rått och 
ogästvänligt uttryck. Till exempel kan betong-
väggar vara gjutna mot matris.

 

Råa betongmurar bör aldrig förekomma utan bearbetad förfiningsgrad, här är ett exempel på en betongmur som 
gjutits mot form för att skapa ett omhändertaget uttryck, Tvärbana Norr, Solna station
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Mur som bakkant till plattform Mur och plattformsutrustning i samma linje Hög mur med plattformstak infäst

Illustration på kakelbeklädd mur Illustration på mur i betong Illustration på tegelmur
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Trappor och ramper 
Trappor kan finnas i anslutningar till plattform 
eller på andra platser inom stationsområdet. 
  
Trappor ska vara överblickbara, hinderfria,   
halkfria och bekväma att gå i. Kontrast- 
markeringar, handledare, bredd, taktil mar-
kering, och skyltning ska ske enligt TSD och 
Trafikverkets riktlinjer. 

Trappan ska ses som en helhet och ska ha 
sammanhängande materialval och belysnings-
koncept över hela längden.  

Utförandet av trappor ska alltid ske med om-
sorg, gott underarbete och i material av hög 
kvalitet.   
 
Trappor ska utföras så att inte ojämnheter, sätt-
ningar och sprickor kan uppstå.  
Spolrännor kan behövas för att underlätta 
renhållning. Rännorna ska ses som en integre-
rad del av trappan och material ska väljas med 
hänsyn till övriga material i trappan. 

Illustration av granittrappa med betongmur. 
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Illustration på betongtrappa och mur beklädd med kakel.

Anslutningar till trappa bör omhändertas med 
samordning i material och belysning. 
Belysning av trappa ska vara god och följa de 
krav och riktlinjer som finns i TSD och rikt-
linjer från TRV.  Trappor kan med fördel vara 
belysta genom infälld belysning i t.ex. hand-
ledare. 
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Förbindelser under spår 
En stationsentré genom passage under spår ska 
göras tydlig som målpunkt. En väl gestaltad, 
identitetsskapande stationsentré, med genom-
tänkta form- och materialval är av stor bety-
delse för resenärens upplevelse. 
 
Vägen till och själva entrén ska vara  
välbelyst. Belysningskonceptet bör samordnas 
med belysning i passagen, anslutande trappor 
och med övriga ytor runt stationen. 

Marken vid entrén ska vara utförd med omsorg 
och får gärna i material och kulör hänga sam-
man med markbeläggning och murar i passa-
gen och inom övrigt stationsområde.  

Stödmurar vid tunnelmynning ska vara omhän-
dertagna och vidgas med fördel, för att ge god 
sikt och ett generöst ljusintag.   
 
Material på stödmurar och möte mellan väggar 
i passagen bör samordnas för ett gott helhets-
intryck. Stationens namn bör tydligt framgå vid 
entrésituationen.  
 
 

Vid placering av utrustning bör samordning 
med markägare och andra aktörer ske.  Alla 
objekt ska väljas, samordnas och placeras med 
omsorg, för att skapa ett välordnat och  
sammanhållet uttryck.  

Målet är att resenären ska uppleva entrén som 
välkomnande, trygg och funktionell.
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STATIONSNAMN SKA 
FRAMGÅ VID VARJE ENTRÉ

UTRUSTNING OCH BELYSNING  SAMORDNAS

STÖDMURAR VIDGAS  
FÖR ATT GE GOD SIKT OCH 
LJUSINSLÄPP

MATERIAL I STÖDMURAR VÄLJS 
OCH UTFÖRS MED OMSORG

MARKBELÄGGNING SKA VARA AV HÖG KVALITET 
OCH UTFÖRAS OCH SKÖTAS MED OMSORG.  
SAMORDNAS MED GOLV I  PASSAGE
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Förbindelse under spår ska utformas för att 
kännas inbjudande, välordnad och trygg.  
Passager ska utföras med så generösa mått som 
möjligt, ha god belysning och dagsljusintag där 
det är möjligt.  

Väggar, tak och golv ska utföras med omsorg i 
materialval och organisation för att ge ett  
omhändertaget uttryck. Koncept för belysning 
och material bör löpa genom hela passagens 
längd. Väggar, tak, och golvytor kan utgöra 
plats för konstnärlig bearbetning.  
 
Utrustning placeras sidoordnat. Skyltar och 
information kan vara infälld i väggar, dock bör 
snabb föränderlighet inom teknikutvecklingen 
beaktas vid denna lösning.  
 
Materialval och belysning bör anpassas efter 
klimatisering och krav på beständighet.  
Anslutningar till plattform, trappor och hissar 
ska annonseras tydligt. Utformning av pas-
sage ska följa Trafikverkets riktlinjer samt krav 
enligt TSD. 
 
Om passagen även fungerar som stadspassage 
måste utformning samordnas med kommun 
och andra aktörer.

Referensbild på passage under mark som utformats med generösa mått,  
god belysning och med material av hög kvalitet. Breda station, Holland
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UTRUSTNING OCH MÖBLERING 
PLACERAS SIDOORDNAT, MED 
ORDNING I HÖJDLED

PASSAGEN BÖR VARA 
VÄL UPPLYST OCH HA  
DAGLJUSINTAG OM 
MÖJLIGT  

PASSAGE BÖR UTFÖRAS MED SÅ 
GENERÖSA MÅTT SOM MÖJLIGT

MATERIAL  I VÄGGAR OCH TAK SKA VARA AV 
HÖG KVALITET OCH UTFÖRAS MED OMSORGGOLVBELÄGGNING SKA VARA AV HÖG  

KVALITET OCH UTFÖRAS MED OMSORG.  
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Förbindelser ovan mark 
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 har 
passagen primärt stationen som mål.
I vissa fall kan bron också utgöra en stads-
förbindelse.  
 
Förbindelser över spår kan vara överbyggda 
eller öppna. Varje situation är unik och utform-
ningen av förbindelser kan variera, men bör 
uppfylla vissa kvalitetskrav.  
 
Förbindelser som är inbyggda ska vara glasade 
och väl upplysta för att ge överblick och trygg-
het. Entréerna till passager ska vara tydligt 
markerade.  
 
Passager ska vara fria från hinder. Sittplatser 
och övrig utrustning ska sidoordnas.   
 

Väggar tak och golv ska vara av hög kvalitet och 
utföras med omsorg i materialval och organisa-
tion för att ge ett omhändertaget uttryck.   
 
Utformningskoncept bör löpa genom hela pas-
sagens längd. 
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TAKET UTFÖRS MED OMSORG I MATERIAL  
AV HÖG KVALITET.  SAMMA MATERIAL LÖPER LÄNGS HELA 
PASSAGEN. PASSAGEN BÖR LJUSSÄTTAS  MED OMSORG.

VÄGGAR I PASSAGER 
UTFÖRS I GLAS FÖR ATT GE 
GOD ÖVERBLICK.

GOLVET BÖR UTFÖRAS MED OMSORG OCH VARA 
AV SAMMANHÄNGANDE MATERIAL AV HÖG 
KVALITET GENOM HELA PASSAGEN
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3.4 STATIONENS LJUSSÄTTNING
 
Att skapa en bra och väl fungerande belysning 
för plattformar, passager och angöringar är 
avgörande för upplevelsen av säkerhet, trygghet 
och orientering under dygnets mörka timmar.  
 
Bra belysning är en viktig faktor för att ge rese-
nären en positiv upplevelse av stationsmiljön. 
Att som resenär kunna se och bli sedd, att 
kunna läsa, samt med belysningens hjälp kunna 
identifiera målpunkter och riskområden är av 
stor betydelse.  

En god ljussättning medverkar också till att 
forma rummet och skapa trivsel.
Att känna igen plattformsmiljön genom att 
belysningen är genomgående för flera olika 
stationsanläggningar skapar en sammanhållen, 
enhetlig och kvalitativ känsla. 

Profilprogrammet visar lösningar för platt- 
formen som är enkla att implementera och 
anpassa till den specifika anläggningens egna 
utformning. Detta i sig skapar en känsla av  
igenkänning och trygghet. 
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Plattformstak används som reflektorer för indirekt belysning och skapar en inbjudande och rumslig upplevelse, Rydebäck station
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Bländning
Det är viktigt att ljuset inte är för skarpt och 
luminant då det bländar och försvårar oriente-
ringen samt sikten för passagerare och lokföra-
re. Det är därför väsentligt att välja väl avblän-
dade armaturer och att riktbara armaturer är 
mekaniskt avbländade.

Varierade ljusnivåer
För att tydliggöra och annonsera stations- 
områdets viktiga funktioner och platser för 
passagerarna bör ljusnivåerna förstärkas över 
dessa. En förhöjd ljusnivå, dvs förstärkt belys-
ning, över en utvald plats eller över ett objekt  
skapar en variation i ljusnivåer som är 

Parametrar att ta hänsyn till och tänka på  
när man planerar stationsbelysningen

viktig för att särskilja dessa. Platser där detta 
är viktigt är till exempel plattformskant, entré 
till tåg, skyltar, biljettkurer, hissar, rumsliga 
konstruktioner, trappor och rulltrappor. 
 
En förhöjd ljusnivå över utvalda områden bi-
drar också till en ökad orienterbarhet och där-
med vägledning. En förstärkt belysning över en 
yta bidrar också till ökad trygghetsupplevelse.  
 
På så vis kan man genom ljusplaneringen styra 
resenärer att vistas på de platser som är till-
tänkta. Här är samordningen mellan belysning, 
byggnadselement, ytskiktsmaterial och färgval 
betydelsefull för att den visuella helheten ska 
fungera och bli tydlig.  

Vertikal belysning
Att variera ljusets riktning är grundläggande 
för att stärka rumsuppfattningen och få rum-
mets form och material att träda fram på platt-
formar, i väntutrymmen och väderskydd.  
Att planera ljuset så att både golv och väggar 
blir belysta gör att rumsuppfattningen bidrar 
till en upplevelse av trygghet och säkerhet.

Stationsrum som är välbelyst utan att verka bländande,  
Rennes Metro station, Rennes Frankrike

Belyst trästruktur ger karaktär till stationrummet,  
Designförslag för tågstation i Moskva

Välbelyst plattform, Arnhem station, Holland
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Viktiga platser i och kring stationsområdet

Parkering
Anslutande parkering bör vara tydligt och 
funktionellt belyst och det ska vara tryggt att ta 
sig mellan plattformen och parkeringen. 

Entré
Entrén och entréskyltar ska belysas så att dess 
funktion annonseras för resenärer på väg mot 
entrén. Att få en välkomnande känsla är be-
tydelsefullt vid entrén. Belysningen ska vara 
orienterande och ljusnivån ska vara förstärkt 
längs de kommunikativa stråken för att visa 
var resenärer ska gå. Finns fler entréer kan det 
vara viktigt att tydliggöra vilken av dem som 
är huvudentré genom att ge huvudentrén en 
utmärkande eller prioriterad lösning.

Passage under mark
Många passager under mark har låg takhöjd 
och upplevs låga, långa och trånga. Därför är 
det av stor vikt att ljuset lyfter rummet och ger 
det rymd och en upplevelse av trygghet. Att ge 
passagen ett indirekt ljus så att taket visuellt 
framhävs är en bra metod.
 
Ljus på väggar och i tak ger en rumsskapande 
upplevelse och kan sedan kompletteras med 
direkt ljus, riktat ner mot passagens markbe-
läggning, om extra ljus behövs. 
Det är av stor vikt att tydligt kunna se ansiktet 
på den man möter i tunneln för att inte känna 
obehag och otrygghet. Välbelyst entrébyggnad, Station Triangeln, Malmö

Välbelyst entré till gång- och cykelpassage, Jönköping
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Trappor
I trappor är det väsentligt att ljuset är väg-
ledande och tydligt så att både trappstegen 
och människor som rör sig i trappan framhävs 
tydligt. Finns möjlighet att intregrera ljus i ex-
empelvis ledstång eller trappsteg så är det bra 
för den visuella ledningen. Med fördel kan det 
intregrerade ljuset kompletteras med ett mjukt 
ljus ovanifrån som ger större rymd. 

Passage utomhus över spår
Om det finns en bro i anslutning till stationen 
är det viktigt att belysningen är fullgod och 
utformad för den trafik som bron är avsedd 
för. Är det en gångbro, kan en lägre belysning i 
exempelvis broräcke vara ett vägledande inslag 
som även ger bron ett estetiskt uttryck från 
håll. 

Inbyggd passage över spår
Inbyggda passager kan ha en större mängd 
glaspartier och kan därför bli något komplice-
rade att belysa p.g.a. risk för blänk. Med fördel 
kan brons konstruktion i form av balkar, räcken 
eller tätt tak användas för infästning av armatu-
rer. Grundläggande är att vägledningen blir god 
och att belysningen inte skapar oönskade blänk 
och reflektioner som kan blända eller upplevas 
som störande för orienteringen. 

Belysning infälld i trappräcke, Moelv station, Norge

Belysning av broräcken, Gouden slinger bridge Tiel, Holland
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Överbyggnad av trappor och hissar
 Inne i byggnader är orienterbarheten väsentlig 
och belysningen kan, genom varierad ljusnivå 
och ljusriktning framhäva viktiga platser. Det 
är även viktigt att rumsupplevelsen är positiv 
och trygg och allmänbelysningen kan med för-
del variera mellan uppljus (för att lyfta takhöjd 
och rumskänsla), riktat ljus för att stärka upp 
stråk och viktiga platser så som slussar, sitt-
platser, trappstarter etc, samt vertikalt ljus på 
utvalda väggpartier. Den vertikala belysningen 
används för att leda besökarens uppmärksam-
het till exempelvis skyltning men även för att få 
hela rummet att upplevas ljusare. 

Väderskydd/väntutrymme
I väntutrymmena ska resenärerna synas tydligt 
så det känns tryggt för människor att kliva in 
och vistas där. Ljuset behöver därför vara rela-
tivt bredstrålande och neråtriktat, med fördel 
monterad i väderskyddens konstruktion så som 
tak- eller väggbalkar. Väderskydd består ofta 
av stora glaspartier men om det finns ett tätt 
undertak kan man med fördel även lägga till ett 
indirekt ljus här. 

Överbyggnad belyst utifrån, samt med ljus genom perfore-
rade plåtar, Kraaiennest metrostation Amsterdam

Plattformar belysta via indirekt belysning av tak, 
 Moskva metrostation

Välbelyst väntutrymme, Nunawading station Melbourne, 
Australia
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Typsektion mellanplattform med tak

Belysning på plattform
På plattformen är det viktigt att snabbt kunna se 
var man ska gå och belysningen är därför av stor 
vikt. Det är även betydelsefullt att snabbt skapa 
sig en uppfattning om hur man kan röra sig,  var 
man går på tåget, samt var man lugnt kan stå/
sitta och vänta.  

Konceptet för ljussättningen av plattform utgår 
ifrån två zoner. 
 
Den yttersta delen ut mot plattform är den zon 
där man spenderar kortast tid. Här är det viktigt 
att ljuset är väl fungerande för att lysa upp 
kanten mellan spår och plattform, samt tågets 
dörrparti. Ljusnivån behöver vara hög och 
jämn så att även synskadade tydligt kan förstå 
plattformsrummet och uppfatta skyddszonens 
markering. 

Den inre zonen, närmre plattformens mitt eller 
bakre del är avsedd att fungera som ett lugnare 
rum som erbjuder plats att vänta på. 
Här är det tryggare att stå, då man befinner sig 
längre från plattformskanten och det blir enkelt 
för människor att samlas här, oavsett vilken sida 
av plattformen de ska åka ifrån.  

 
Med ljusets hjälp kan man förstärka denna zon 
genom att ge den ett mer rumsskapande och 
välkomnande ljus, exempelvis genom ljus på 
pelare samt uppljus i tak. Taket i sig skapar då 
en rumslig upplevelse över plattformen som 
bidrar till trygghet och välbefinnande.

Genom att ljussätta undertaket så framhävs 
även dess beklädnad, samt skapas ett  
kompletterande, indirekt ljus över plattformen.   
Det rumskapande ljuset  kan vara lite mer 
kontrastrikt och spännande än det jämna, mer 
funktionella ljuset längs med plattformskanten. 

Underbelysta plattformstak Bijmer arena station,  
Amsterdam

Belysning av pelare skapar en lugn och ordnad upplevelse av 
plattformsrummet, Uppsala Centralstation
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Armatur på plattformstakets pelare
På pelarens sida monteras armatur för upp- 
och nerljus. Det ljus som riktas uppåt är bred-
strålande och avser skapa ett  mjukt, indirekt 
ljus i plattformstaket. Det ljus som riktas neråt 
är smalstrålande och används för att belysa 
pelaren och på så vis skapa en god orientering 
och ett vackert visuellt inslag genom hela platt-
formens längd.  

Funktionsljus plattformskant
Belysningen vid plattformens ytterkant avser 
belysa plattformskanten och tågets vertikala 
yta, minst 1m upp från mark. Belysningen 
kan monteras utanpåliggande eller infällt och 
armaturen kan vara både linjär och rund men 
kräver en linjär eller oval ljusbild. 
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Typsektion plattform med stolpar utan tak

Armatur på stolpe utan arm
Här används med fördel riktbara strålkastare 
högst upp på stolpen. Dessa bör ha en bred  
eller linjär spridning och riktas för att nå så 
brett och så långt fram mot plattformskanten 
som möjligt. Viktigt är att noggrant studera 
bländrisker mot spåret för att minimera bländ-
ning av tågföraren. 

Armatur på stolpe med arm
Här används samma belysningsprincip som 
om plattformen hade tak, dvs. en armatur 
placeras längst ut mot plattformskanten för 
att skapa ett jämnt och funktionellt ljus längs 
hela plattformskanten. Vidare kompletteras 
stolpen med en armatur på stolpens sida för att 
ge ett släpljus på stolpen och därmed skapa ett 
ljusmönster längs plattformen vilket främjar 
orienteringen.

Det finns två varianter av stolplösning på platt-
form, med och utan stolparm. Armen används 
till infästning av informationstavlor, klocka 
eller annan utrustning. Med fördel kan stolpar-
men även användas för montage av belysning. 

God  belysning längs plattformar, Danmark
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Typutsnitt plattform 
På stolpar med arm monteras riktbara strålkas-
tare för att belysa plattformen. 
Längst ut på stolpens arm monteras samma typ 
av armatur som sitter längs plattformstakets 
ytterkant och lyser upp plattformskanten.  
På stolpar monteras även armaturer med neråt-
riktat ljus för att belysa pelarna. 
Denna lösning följer med in under plattform-
staket och tillsammans skapar ljuset på pelaren 
en grafisk ljusbild som främjar orienterbarhet 
och rumslig uppfattning.  

Under plattformstaket kompletteras även be-
lysningen på pelare med ett uppljus som fram-
häver takets material och form, samt skapar en 
vacker rumslighet. 

Elevation belysningsprincip på sidoplattform

Plan belysningsprincip på sidoplattform
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3.5 STATIONENS GRÖNA KVALITETER

På samma sätt som kvaliteten i byggda delar 
och utrustningar är avgörande för att forma 
resenärsmiljön är de gröna kvaliteterna viktiga 
för stationen som helhetsmiljö.

Järnvägsparken har sedan 1800-talets järnvägs-
planering varit en viktig del i stadens möte med 
stationen och en plats för både resenärer och 
invånare att flanera i. Dagens resande ställer 
dock helt andra krav på stationsmiljöerna och 
utformning av gröna miljöer behöver integreras i 
resenärens flöde och vistelseytor. 
 

Parken som kvalitet är fortsatt viktig och  
aktualiseras inte bara för resenärsupplevelsen 
utan även som del i ett sammantaget hållbart 
stadsbyggande. Genom att arbeta med med-
vetet gestaltade gröna rum skapas miljöer med 
bättre luftkvalitet, mindre buller, stark lokal 
identitet, som är lättare att orientera sig i och 
som utgör en tydlig del av hela stadens grön-
struktur. 

Den moderna järnvägsparken behöver inte 
vara en klassisk park utan är ett sätt att med 
vegetation som byggsten forma och ordna rese-
närsfunktioner med angöring, parkering, håll-
platser och ”mellanrum” med avskärmningar 
och slänter. Parken som stödjande element för 
resandet.

Det är en viktig del för stationens profil och 
kräver ett nära samarbete mellan Trafikverket 
och kommun eller andra fastighetsägare.
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Exempel på hur grönytor och planteringar kan integreras i resenärernas flöden och vistelseytor, Uppsala centralstation.
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Järnvägsparkens delar 
 
Mötesplatser behövs för vistelse under kor-
tare och längre stunder. De ska vara välkom-
nande, inbjudande och placeras på strategiska 
platser, som t.ex. intill entréer och längs natur-
liga rörelsestråk. För att ge ett omhändertaget 
intryck kan de exempelvis ha tydliga element 
att referera till som t.ex. konstnärlig utsmyck-
ning, praktfulla planteringar, karaktärsgivande 
trädplanteringar eller hög kvalitet på markma-
terial.

Praktplanteringar av sommarblommor och 
perenner syftar till att skapa identitet och 
vackra miljöer.  De placeras i anslutning till 
viktiga platser som framför huvudentréer och 
infarter. 

Trädplanteringar fyller en mängd funktioner. 
De kan användas som avskiljare, rumsskapare, 
karaktärsgivare, för att spegla årstidsväxlingar 
med blomning och höstfärger. Artval görs efter 
önskad funktion och ska alltid följas upp med 
lämpliga skötselåtgärder för bästa resultat.

Parkeringar behöver inte alltid vara asfaltera-
de. Där det går används grus eller gräsarmering 
som ger ett mjukare intryck och som dessutom 
tar upp en del dagvatten. 
 
Cykelparkeringar upptar ofta stora ytor i nära 
anslutning till viktiga entrépunkter och pas-
sager. Ett sätt att göra dem mer attraktiva både 
för cyklister och för miljön som helhet är att 
omgärda dem av häckar och träd. 
 
Gröna tak fördröjer dagvatten och bidrar till 
den biologiska mångfalden. De kan anläggas på 
både större tak, såsom övergångar och större 
skärmtak, och på mindre, såsom hållplatser 
och plattformstak.

Biologisk mångfald  ska alltid eftersträvas i 
planteringar på stationsområdet, gärna med så 
stort inslag av inhemska växter som möjligt. 

Spårnära områden kan vara sträckor som 
uppkommit till följd av säkerhetsavstånd mot 
spår eller liknande. För att ge ett omhänder-
taget intryck och förstärka platsens biologiska 
mångfald kan de planteras med en varierad 
vegetation, gärna med inspiration av lokala 
naturtyper.

Avgränsningar som plank och stängsel ut mot 
spåren kan göras gröna. Detta kan åstadkom-
mas genom planteringar framför och/eller med 
klätterväxter.

Dagvatten tas i möjligaste mån hand om lokalt 
i fördröjningsytor, växtbäddar och öppna ytor. 

Övriga ytor som refuger ges en medveten 
utformning. De kan t.ex. bidra till att skapa 
rumslighet genom trädplanteringar eller ta 
hand om dagvatten.

Slänter i anslutning till stråk och platser där 
många människor rör sig ska vara väl omhän-
dertagna och upplevas trygga samtidigt som de 
ska vara lättskötta. Det åstadkoms med större 
planteringar  som kan bestå av buskar och 
marktäckare eller av mer sofistikerad växtge-
staltning med inblandning av mindre buskträd 
och perenner. 
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CYKELPARKERINGAR 
MED TRÄD OCH 
HÄCKAR

KARAKTÄRS-
SKAPANDE TRÄD

MÖTESPLATS MED 
PLATSSPECIFIKT  
ELEMENT

AVGRÄNSNING MOT 
SPÅROMRÅDE MED 
KLÄTTERVÄXTER

STÖRRE VEGETA-
TIONSYTA MED  
TYDLIG KARAKTÄR

GRÖNT TAK PÅ  
VÄDERSKYDD

LOKALT OMHÄNDER-
TAGANDE AV 
DAGVATTEN MED 
VÄXTBÄDDAR

TERRASSERAD SLÄNT 
MED PLATERINGAR
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3.6 STATIONENS KONST

Konstnärlig medverkan i gestaltningen av of-
fentliga byggnadsverk har en lång tradition. I 
stationsmiljöer kan den byggnadsintegrerade 
konsten bidra till både en rikare upplevelse för 
resenären och en ökad förståelse och identitet 
för platsen.

Konst som objekt kan inte inordnas i ett pro-
filprogram. Däremot gäller det att utveckla 
formerna för att arbeta med konstnärlig med-
verkan som en viktig del i profileringen av 
stationernas kvalitativa miljöer.  

Senare årens exempel från bl. a. Citytunneln i 
Malmö, Citybanan i Stockholm och Västlänken 
i Göteborg visar olika sätt att integrera konst i 
resenärsmiljöerna. Tidig medverkan ihop med 
planerare, arkitekter och ingenjörer lägger 
grunden för konst som stärker helhetsmiljön 
med funktion, orientering och trivsel. 

Som komplement till profilprogrammet finns 
behov av en policy och ett handlingsprogram 
för hur projekten ska arbeta med konst. 

Konstnärlig bearbetning bör ingå som en del av 
stationsmiljön, och  inte utföras som fristående 
lösa objekt.  Den kan t.ex. vara integrerad i 
byggda element, som till exempel murar, väg-
gar, tak och golv.

Referensbild på konst på väggar i passage, Umeå östra 

Referensbild på konst på väggar längs plattformar, 
tunnelbanan, München
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Exempel på rörlig konst projicerad på tunnelvägg längs plattform. 
 Filmerna ger liv åt stationsrummet och skapar ett mervärde för resenären, Citytunneln Malmö.

Referensbild där plattformsbeläggningen utgör 
konsten i stationsmiljön, 

Metro Light rail, Houston

Referensbild som visar hur ett tak  
utgör ett konstnärligt verk,  

vilket ger karaktär och identitet åt stationsrummet, 
Delft station, Holland



4. Appendix
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ÖVRIGA DOKUMENT/ 
LÄSHÄNVISNINGAR 

-Stationshandbok

-Stationsmiljö- Utformning av stationen med 
resenären i fokus

-TSD - Tekniska specifikationer för drifskom-
patibilitet avseende funktionshindrade i det 
Europeiska järnvägssystemet 
 

-TDOK 2013:0685 Stationers basfunktioner och 
klassindelning 2.0

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

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

- TDOK 2014_0686_BVS 1586.26 - Banöverbygg-
nad - Plattformar. Geometriska krav vid ny- och 
ombyggnad 
 

- Trafikverkets reklampolicy

- DOK 2015:0066 Belysning i järnvägsmiljö

- TDOK 2015:0065 Belysning i järnvägsmiljö

- TDOK 2013:0651 Belysningsarmaturer

- Fast information på stationer

-Förbättring av stationsmiljöer

-BVF 586.20 Fritt utrymme utmed banan

-BVH 583.20 Broprojektering
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