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Inledning
Kollektivtrafiken på järnväg fortsätter att öka och resenärerna använder
ofta flera transportslag med flera delresor och genomför byten på bland
annat stationer. För resenärerna är det viktigt att ”hela resan” fungerar
och stationen med sina omgivningar fyller därför en viktig funktion. Hela
stationen eller bytespunkten, ska idag betraktas som en stationsplats
jämfört med den tidigare synen att stationshuset var att betrakta som
stationen. På stationen finns flera olika aktörer som var och en har en roll
som stationsförvaltare för de delar av stationen man ansvarar för.

Uppdragets syfte och omfattning
Ramböll Sverige AB har fått i uppdrag av Trafikverket att genomföra en
inventering av 30 stationer och stationsnära miljöer inom Region Syds
geografiska område. Inventeringen syftar till att ge en helhetsbild över
standarden på stationsplatserna och grundar sig i Trafikverkets ”Riktlinje för
basfunktioner och klassindelning” (TDOK 2013:0685) som ska säkerställa att en
grundläggande och sammanhållen funktionsnivå uppnås. Det har tidigare
saknats riktlinjer och krav på den funktionella grunduppbyggnaden och
utrustning vilket i flera fall resulterat i splittrade och osammanhängande
stationsmiljöer.

Denna inventering ska ge en bild på hur stationerna är utformade och utrustade
med samma syfte som riktlinjerna, nämligen att säkerställa en rimlig kvalitet
som på sikt ska leda till mer sammanhängande, enhetliga och attraktiva
stationsanläggningar för resenärer och samhället.

”Riktlinje för basfunktioner och klassindelning” är avgränsad och hanterar
Trafikverkets ansvarsområde på stationen i rollen som stationsförvaltare vilket
är plattformar och plattformsförbindelser inklusive trafikinformations-
utrustning m.m. Inventering av trafikinformationsutrustning har inte ingått i
detta uppdrag. Däremot har inventeringen inkluderat stationsplatsens
angränsande cykelparkeringar, bilparkeringar samt förekommande vänthallar
och eventuella kopplingar till andra transportslag såsom buss och taxi.
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Inventerade stationer
De 30 stationer som ingått i inventeringen är illustrerade i kartan nedan.
Trafikverket har gjort urvalet av vilka stationer som har ingått i inventeringen
och kriterierna för urvalet har varit de ”stora” stationerna utmed respektive
stråk, de stora stationerna avseende antal resenärer, regional o interregional
trafik, viktiga bytespunkter etc. Detta är också stationer där Trafikverket idag
har ett tydligt ansvar för plattformsmiljön.

Vilka funktionella krav som ställs på en station beror i hög grad på stationens
storlek, belastning och typ av trafikering. En stationsindelning görs utifrån
parametrar såsom resandemängd, storlek på kommun/ort, antal tåg per dag
eller typ av trafikering.  Dessa basfakta för respektive station samt
klassindelning redovisas i Bilaga 1 i denna rapport. Klassindelningen har
erhållits av Trafikverket och av de 30 inventerade stationerna har hälften
klassindelningen 2 och 3. Övriga stationer har stationsklass 4 förutom Tomelilla
som är den enda inventerade stationen med stationsklass 5.
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Metod och redovisning
Ramböll har tillsammans med Trafikverket tagit fram en mall för inventeringen
som grundar sig på riktlinjerna i ”Stationens basfunktioner och klassindelning”.
Denna mall har Ramböll sedan utvecklat i excel-format med kryssrutor och
rullgardinsmenyer för att underlätta datainsamlingen vid själva inventeringen.
All fakta från stationsinventeringarna har sammanställts i tabeller för respektive
station vilken redovisas i en till denna rapport separat bilaga.

Utdrag ur Bilaga Inventering
av stationer och stationsnära
miljöer.
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Inventeringarna har utförts vecka 38-46 under 2014. De funktioner som
inventerats är stationsområdet, plattformar, plattformsförbindelser,
resecentrumfunktioner samt drift och underhåll. Dessa funktioner beskrivs
under kapitel ”Inventering av stationer och stationsnära miljöer”. Resultatet av
inventeringarna för respektive stationsplats har sedan sammanfattats och
beskrivits i denna rapport. Beskrivningarna är kompletterade med foton samt en
karta med stationens funktioner och slutligen en bristanalys.

Kartan syftar till att ge en bild över stationens olika inventerade funktioner
såsom plattformar, väderskydd, trappor, ramper, hissar, parkeringsplatser för
bil och cykel, hållplatser m.m.  Kartunderlag från stationsinfo.se har använts
som grund för dessa illustrationer för merparterna av stationerna. Övriga kartor
har tagits fram inom ramen för detta projekt. Den avslutande bristanalysen
syftar till att på ett enkelt sätt redovisa hur varje stationsplats uppfyller kraven
utifrån basfunktionerna samt stationsklass.

Rapport Bilaga
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Inventering av stationer och stationsnära miljöer

De faktorer som inventerats har samlats under fem olika rubriker
kopplade till stationens olika funktioner. Detta kapitel innehåller en
kortfattad beskrivning av förutsättningarna för varje inventerad faktor och
funktion, eventuella krav och riktlinjer samt sammanfattande iakttagelser
som gjorts vid inventeringarna gällande den aktuella funktionen. Fokus
på dessa beskrivningar har varit på Trafikverkets ansvarsområden
plattformar och plattformsförbindelser samt till viss del även
resecentrumfunktioner. Detta kapitel innehåller även de kriterier som
använts vid bristanalyserna där en bedömning för respektive funktion har
gjorts utefter en grön/gul/röd skala.

Indelning av de olika funktionerna:
1. Stationsområdet
2. Plattformar
3. Plattformsförbindelser
4. Resecentrumfunktioner
5. Drift och underhåll

1 Stationsområdet
Resande med tåg har ökat och sättet man reser på har förändrats.
Stationsområdet bör ha en logisk och enkel uppbyggnad med en närhet mellan
olika transportmedel vilket är viktigt för att ge en bra förståelse, överblickbarhet
och tydlighet för resenärerna. Med en enkel och fysiskt logisk uppdelning gör att
stationsanläggningen blir orienterbar, framkomlig och lätt att använda.

Stationsområdet bör ha en tydlig tyngdpunkt eller huvudentré som underlättar
orienteringen och håller samman de olika funktionerna.

Vid inventering har följande faktorer studerats gällande stationsområdet:
Stationens läge i orten, i eller i anslutning till stadskärnan eller i
utkanten av stadskärnan eller tätorten.
Genomgående station eller säckstation
Hur orienterbarheten upplevs, om det finns någon tydlig tyngdpunkt
eller huvudentré som underlättar orientering och håller ihop
funktionerna? Få eller många riktningsändringar
Når man stationen via en eller flera vägar/entréerpunkter
Är stationsområdet en barriär? Beror på passerbarheten och behovet att
korsa stationsområdet. Samverkar stationen med sin omgivning? Ska
vara enkelt nåbar och inte bilda barriärer och hinder i närmiljön.
Stationens uppbyggnad och struktur övergripande, om stationen är
enkelt uppbyggd med ett logiskt och rätvinkligt system eller om den är
komplicerad med en ologisk uppbyggnad?
Är stationsområdet framkomlig, lätt eller svår att använda?
Lokalisering av ankomstzon, serviceytor, kommunikationszon samt
plattform.
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2 Plattformar
Stationens plattformar ska inte bara fungera för en effektiv och säker av- och
påstigning utan också som en vistelseplats för resenärer som väntar på tåg.
Plattformen har fått en ökad betydelse för resenärerna med kortare bytestider
och ett mer effektivt kollektivtrafiktänkande kring hela resan samtidigt som
väntsalar och stationshus och andra alternativa väntutrymmen har blivit färre.

Basfunktionerna för plattformar har inventerats och sammanställts under
rubrikerna 2.1-2.6 nedan samt under respektive station i denna rapport.
Detaljerad information om respektive plattform återfinns i tillhörande bilaga
med inventeringsresultat i tabellformat.

BASFUNKTIONER PÅ PLATTFORM Stn klass 1 2 3 4 5

Plattformstak X X X
Väntutrymme inklusive utrustning TSD X X X
Väderskydd inklusive utrustning TSD X X X X X
Sittplatser TSD X X X X X
Belysning TSD X X X X X
Plats för biljett-/ valideringsautomat X X X X X
Grindar/avgränsning vid plattformsslut X X X X X
Från: Stationens basfunktioner och klassindelning Riktlinje TDOK 2013:0685
TSD – Tekniska specifikationer för driftskompabilitet, beslutade av EU.

2.1 Översiktlig beskrivning
Under översiktlig beskrivning har vid inventeringen information gällande antal
plattformar, antal spår med plattformar tillsammans med typ av plattform,
plattformshöjd och plattformens bredd angetts. Om det finns biljettautomat på
plattformarna eller inte finns också noterat.

Typ av plattform är antingen sidoplattform eller mellanplattform. En
sidoplattform har förutsättningar att skapa en enkel uppkoppling till
omgivningarna och kompletterande funktioner såsom busshållplats, taxi,
angöring, parkering m.m. En mellanplattform har förutsättningar att skapa
smidiga byten mellan två tåg men har nackdelen att de i de allra flesta fall kräver
en planskild korsning med ramper, trappor och hissar som ställer krav på
plattformsbredden.

Plattformshöjd är höjden från överkant räls (RÖK) till plattform, se illustration
nedan. Vid inventering har endast mått från överkant plattform mot makadam
kunnat mätas och plattformshöjden (hög/mellan/låg) bedömts utifrån detta
mått. Variationen på detta mått har varit mycket stor vilket har gett en hög
osäkerhet vid bedömningarna.

Hög plattform är i Sverige 0,76 m och mellanhög plattform är 0,55 m. Låga
plattformer förekommer sällan.
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Plattformshöjd H mellan RÖK och plattformskant.

Plattformens bredd bestäms av tågens största tillåtna hastighet (sth) samt
behovet av gångutrymme för resenärerna, antal resande, förekomst av
fordonstrafik på plattformen samt typ av utrustning. Enligt ”BVS 1586.26
Plattformar – geometriska krav vid ny- och ombyggnad” motsvarar grundmåttet
skyddszonens bredd samt en gångyta på minst 2,0 meter. Vid inventeringen av
plattformarna har måttet 1,6 meter utöver skyddszon kontrollerats vilket är
minsta måttet vid ombyggnad eller uppgradering av plattform. Förbi hinder
kortare än 10 meter kan detta mått minskas till 1,2 meter.

Översiktlig beskrivning av plattform anger även om det finns en biljettautomat
på plattformen eller inte.

Krav:
Plats för biljett- /valideringsautomat vid entré till plattform är en basfunktion och ska
finnas på alla stationer klass 1-5.

Sammanlagt har 68 plattformar inventerats. De inventerade stationerna har 1-4
plattformar varav de flesta stationerna (16 st) har två plattformar, fem stationer
har 1 respektive 3 plattformar och 4 stationer har 4 plattformar.

Hälften av stationerna har både sidoplattformar och mellanplattformar. Övriga
stationer har en jämn fördelning mellan antingen bara sidoplattformar eller
bara mellanplattformar.

Nästan alla inventerade plattformar har bedömts vara mellanhöga plattformar.
Låga plattformar har uppmärksammats i Hässleholm och Värnamo. I Ystad och
Ängelholm har även ett par låga plattformar dokumenterats, men detta är vid
plattformar som inte trafikeras i dagsläget alternativt endast trafikeras på delar
av plattformens längd.

Bredden på sidoplattformarna varierar mellan 3,2-7,4 meter där bredder mellan
4-5 meter är vanligast. För de mellanliggande plattformarna varierar bredden
mellan 3,0-13 meter vilket är ett mycket stort spann. Vid flera stationer är
sidoplattformarna kombinerade med busshållplatser vilket ökar den totala
bredden för resenärerna. De breda mellanliggande plattformarna är
kombinerade med planskilda förbindelser där inbyggda hiss- och trapphus blir
avgörande för den totala bredden och de smala mellanliggande plattformarna
har oftast förbindelser över spår i plan. Flera plattformar har en bredd på
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sträckan och en annan vid slutet på plattformen. Ofta beror denna avsmalning
på spårens inkommande radie.

Smal mellanplattform 6,0 m, Kristianstad. Smalt i slutet av plattform, Hässleholm.

Bred mellanplattform 9,3 m, Karlshamn. Kombinerad sidoplattform med
busshållplats, Eslöv.

26 av de 68 inventerade plattformarna har biljettautomat på själva plattformen.
I övrigt bedöms alla plattformar att ha plats för en biljett- /valideringsautomat.

2.2 Säkerhet
Säkerheten kring plattformarna är viktig. Plattformar ska avslutas eller
avgränsas med en fysisk avgränsning så att det inte är möjligt att beträda
spårområdet.

Krav:
Plattformsslut med grindar/avgränsningar är en basfunktion och ska finnas på stationer
klass 1-5.

Vid inventering har kontroll om avspärrningar funnits eller inte. Omfattningen
och utformningen varierar mycket. Vid flera plattformar (20 st) saknas
avspärrning helt, i båda ändar av plattformen. De flesta plattformar saknar
avspärrning i ena änden av plattform eller så täcker avspärrningen endast del av
plattformens bredd. I många fall där avspärrning saknas finns ramper som
indikerar på behov av åtkomst med driftsfordon.
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Avspärrning på del av plattformens bredd,
Sölvesborg.

Avspärrning saknas helt, Kävlinge.

Avspärrning längs hela plattformens bredd,
Hässleholm.

Avspärrning med bommar för intern trafik
till spårområdet, Hässleholm.

2.3 Beläggning och skyddszon
Skyddszonen är en viktig säkerhetsfunktion som alltid ska finnas på plattformar.
Bredden på skyddszonen bestäms av den högsta tillåtna hastighet på passerande
tåg. Skyddszonen ska markeras så att man ej vistas där och utformningen ska
vara kontrasterande samt halkreducerande.

HASTIGHET   km /h SKYDDSZON   meter

0-140 1,0
>140-200 1,5
>200-240 2,0

Skyddszoner har funnits utmed nästan alla inventerade plattformar. Både Ystad,
Kävlinge och Eslöv har en plattform var som saknar skyddszon. Dessa
plattformar trafikeras dock inte i dagsläget. Mest anmärkningsvärt har varit de
största stationerna Lund, Hässleholm, Alvesta och Nässjö som alla har sth 160
km/h men endast har en skyddszon på cirka en meter när kravet är 1,5 meter.

Utformningen av skyddszonerna varierar mycket och är av mycket olika
standard. Vanligtvis är skyddszonen målad eller med avvikande markbeläggning
såsom betongplattor. De målade skyddszonerna slits med tiden och slitaget kan
variera starkt på olika delar av plattformen. Vissa skyddszoner är målade med
zig-zag och andra är helmålade vita. Skyddszon med betongplattor består oftast
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av tre rader vita 350x350 mm plattor där två rader är släta plattor och 1 rad med
kupolplattor.

Skyddszon med betongplattor Målad skyddszon zig-zag

Förlängd plattform med målad skyddszon Målad helvit yta

2.4 Ledstråk
På plattformen ska det finnas ledstråk som visar den synsvaga en säker väg till
tåget. Utformning av dessa beskrivs i HIN/ALM, samt i Trafikverkets Råd och
Riktlinjer. Ledytan med sinusplattor bör vara minst 0,6 meter bred och ha en
kontrasterande yta mot omgivande mark. Varningsytor och valytor ska vara
minst 1x1 meter och utgöras av kupolplattor samt släta plattor.

Utformning av ledstråk skiljer sig mycket från station till station, både avseende
material, bredder, standard och kontinuitet. Den vanligaste bredden på
ledstråken är 0,3-0,35 meter. De ledstråk som uppfyller kraven om minst 0,6
meters bredd var mycket ovanligt förekommande vid de inventerade
stationerna. 15 plattformar totalt saknar ledstråk helt, ett par av dessa
plattformar trafikeras inte i dagsläget. Fem stationer saknar ledstråk på alla sina
plattformar. Dessa stationer är:

Osby
Tranås
Sävsjö
Huskvarna
Ronneby

Där utrymmet varit begränsat på vissa mellanplattformar finns ledstråk endast
på ena sidan av plattformen.
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Plattformar helt utan ledstråk i Sävsjö. Ledstråk av god kvalitet avseende bredd,
kontrast samt val- och varningsyta, Alvesta

Ledstråk endast längs ena sidan av
plattform, Svedala.

Vanlig utformning av ledstråk längs
plattform, Landskrona.

2.5 Väderskydd och övrig möblering
Ett plattformstak ska främst fungera som regn- och snöskydd för resenären,
men skyddar även själva plattformen, trappor och trapphus. Plattformstak kan
kombineras med vindskydd i form av väggar, skärmar eller hela väntkurar.
Under senare år har det skett en minskning av väntutrymmen vid flertalet
stationer och själva plattformen har mer och mer blivit den mest naturliga
platsen att vänta på. Detta har medfört att kraven på klimatskydd och komfort
på plattformen har ökat.

Krav
Plattformstak är en basfunktion och ska finnas på stationer med klass 1-3.

16 stationer har stationsklass 2-3 med krav om plattformstak varav tre stationer
helt saknar plattformstak och tre stationer har plattformstak på alla plattformar.
Övriga stationer har de flesta plattformar plattformstak. De plattformar som
saknar plattformstak är ofta plattform 1 som då är en sidoplattform vid
stationshuset alternativt är det plattform som inte trafikeras i dagsläget.

Det är Höör och Ystad som helt saknar plattformstak. Höör har enbart
sidoplattformar vilket kan vara en förklaring. Ystad har ett större väderskydd i
form av ett mindre plattformstak på en av plattformarna.
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Väderskydd/plattformstak Ystad. Plattformstak Karlshamn.

Med väderskydd avses utrymme med väggar och med tak samt sittplatser. Med
väntutrymme avses ett större utrymme med väggar och tak samt med sittplatser.
Väntutrymme har vid inventeringen tolkats som väntsal alternativt väderskydd
som har dörrar och hanteras under resecentrumfunktioner.

Behovet av väderskydd på plattform finns över hela landet. Väderskydden bör
vara glasade så att de ger möjlighet att se omgivningen, ankommande tåg samt
att bli sedd utifrån för ökad trygghet.

Krav
Väderskydd en basfunktion ska finnas på stationer med klass 1-5.

Antal väderskydd samt placering redovisas på kartorna för respektive station.
Om utbudet och omfattningen av väderskydd har varit tillräckligt vid de olika
plattformarna har inte gått att bedöma vid inventeringarna. Väderskyddens
kontrastmarkeringar har inventerats och anges i bilagan. De väderskydd som
Skånetrafiken ofta använder har delade glasade ytor som automatiskt blir
kontrastmarkerade. Blekingetrafiken har oftast väderskydd med hela glaspartier
med ränder som kontrastmarkering vilka i vissa fall är dåliga. Några
kontrastmarkeringar har fått kompletterats i efterhand.

Kontrastmarkerat väderskydd,
Simrishamn.

Dålig kontrastmarkering på väderskydd,
Karlskrona.
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Belysning på plattformen är mycket viktigt för säkerheten och tryggheten. Det är
viktigt för resenärerna att vara sedda, att kunna läsa samt att kunna identifiera
målpunkter samt riskområden.

Krav
Belysning som är utformade för resenär är en basfunktion ska finnas på stationer med
klass 1-5.

Avseende belysning har endast typ av armatur inventerats. På alla de
inventerade stationerna finns det alltid belysning i väderskydd samt under
plattformstak. Utöver denna belysning är olika typer av armatur på stolpe
vanligast. Någon bedömning av belysningens kvalitet har inte utförts vid
inventeringen. Dock har vissa anmärkningar noterats till exempel när plattform
endast har mycket högt placerade belysning uppe på kontaktledningsstolpar.

Högt placerad belysning, Hässleholm. Belysning under plattformstak,  Nässjö.

Många plattformar har under senare år förlängts för att kunna möta det ökade
resandet samt klara kopplade tågset. På många av stationerna ser man tydliga
spår efter denna utbyggnad där de förlängda delarna av plattformarna har inte
möblerats med väderskydd, sittplatser och papperskorgar.

2.6 Sittplatser
Då plattformen allt oftare ligger på långt avstånd från väntrum och eventuellt
stationshus och då många resenärer vill eller måste vänta nära tåget så förväntar
sig resenärerna sittplatser på plattformen.

Krav
Sittmöjligheter utmed plattform är en basfunktion och ska finnas på stationer klass 1-5.

Enligt BFS (Boverkets författningssamling) 2004:15 ALM 1, 15§ bör en sittplats
ha både rygg- och armstöd, ha sitthöjden 0,45-0,50 meter och armstödshöjden
0,70 meter samt ha ett armstöd med framkant som det går att greppa om. Vid
sidan om sittplatsen bör det finnas plats för en rullstol och sittplatsen bör
placeras vid sidan av gångytan.

Vid inventeringen har endast utbudet av sittplatser med rygg- respektive
armstöd inventerats. Vägg i väderskydd har inte räknats som ryggstöd till
sittplats.
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Generellt sätt så är det en stor brist på sittplatser som uppfyller kravet om både
arm- och ryggstöd. Alla sittplatser i väderskydd är i form av bänkar utan
ryggstöd, i vissa fall kompletterade med armstöd. Sittplatserna är ofta
lokaliserade till en begränsad del av plattformens längd.

Det är relativt vanligt att det utöver sittplatser i form av bänkar även finns så
kallade lutningsbrädor för resenärer som står och väntar på tåg. Dessa
lutningsbrädor förekommer oftast i anslutning till väderskydd eller läskydd,
men kan även förekomma enskilda.

Vanlig typ av sittplats i väderskydd Exempel på sittplats som uppfyller kraven

Exempel på lutningsbräda. Dåligt exempel på sittplats från
Hässleholm.

Bedömningskriterier för bristanalys av plattform
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på plattformarnas utrustning gjorts med en röd/gul/grön färgskala. Grön
standard innebär att krav eller riktlinje uppfylls utan anmärkning, gul innebär
en viss brist och röd markering innebär att krav eller riktlinje ej uppfylls
alternativt har en stor brist. Bedömningarna har utförts utifrån nedanstående
kriterier och utgår från riktlinjerna i ”Stationernas basfunktioner och
klassindelning”, TDOK 2013:0685.

Utöver de krav som anges i riktlinjen har även plattormsbredd, beläggning,
skyddszon samt ledstråk inventerats och bedömts. Bristanalysen har som syfte
att klargöra vilken statusen är på Trafikverkets ansvarsområde på stationen och
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analysen kommer att ligga till grund för eventuellt framtida prioriteringar av
upprustningsbehov alternativt större investeringar.

PLATTFORM X Stationsklass x

Plattformsbredd

Gångyta med minst 1,6 m bredd exklusive skyddszon finns utmed hela
plattformen.
Gångyta exklusive skyddszon understiger 1,6 m på delar av plattformens
längd.
Gångyta exklusive skyddszon understiger 1,6 m på stora delar av
plattformens längd.

Avspärrning
Krav stn klass 1-5

Avspärrning finns i båda ändar av plattform och täcker hela plattformens
bredd.
Avspärrning finns endast i ena änden av plattformen och/eller täcker inte
hela plattformens bredd.

Avspärrning saknas i båda ändar av plattform.

Beläggning

Plattformens beläggning är i bra skick.

Plattformens beläggning har vissa brister, kan vara sliten samt lappad
och lagad.
Plattformens beläggningen har stora brister i form av gropar och kanter
eller liknande som kan medföra snubbelrisk för resenärer.

Skyddszon bredd

Skyddszonens bredd uppfyller kravet.

Skyddszonens bredd uppfyller kravet på merpartens av plattformens
längd alterternativt är bredden en mindre avvikelse från kravet.

Skyddszonens bredd uppfyller inte kravet.

Skyddszon standard
Skyddszonen är i bra skick.

Skyddszonen är acceptabel, men har brister.

Skyddszonen är i dåligt skick på stora delar av plattformen.

Ledstråk

Ledstråk finns och har en generellt bra standard avseende utformning.

Ledstråk finns men har brister gällande bredd, kontrastmarkering,
kontinuitet eller liknande.

Ledstråk saknas helt på plattform.

Plattformstak
Stn klass 1-3

Plattformstak finns på plattform med god standard.

Plattformstak finns men är i dåligt skick alternativt är det bedömt som litet
i förhållande till plattformens längd.

Plattformstak saknas.

Väderskydd
Stn klass 1-5

Väderskydd finns på plattform med god standard.

Väderskydd finns på plattform men har brister såsom skick, storlek, antal i
förhållande till plattformens längd, dålig placering eller liknande.

Väderskydd saknas.

Sittplatser
Alla sittplatser på plattform har både arm- och ryggstöd

Ett fåtal sittplatser på plattform har med både arm- och ryggstöd.

Det finns inga sittplatser på plattform med både arm- och ryggstöd.
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3 Förbindelser
Förbindelser till plattform kan ske i plan över spår eller planskilt över eller
under spårområdet. Förbindelsens placering och utformning är direkt
avgörande för hur effektiv stationen blir för resenären. En planskild förbindelse
är av trafiksäkerhetsskäl att föredra samtidigt som denna typ ger åtkomst till
stationen från två håll vilket ofta en förbindelse i plan inte har.

Basfunktionerna för förbindelser har inventerats och sammanställts under
rubrikerna 3.1-3.6 nedan samt under respektive station i denna rapport.
Detaljerad information om respektive förbindelse samt alla trappor, ramper,
hissar m.m. återfinns i tillhörande bilaga med inventeringsresultat i
tabellformat.

BASFUNKTIONER PLANSKILD
FÖRBINDELSE INKLUSIVE UPP-
OCH NEDGÅNGAR

Stn klass 1 2 3 4 5

Inbyggd om över spår X X
Inbyggda trapp- och hisspaket TSD X X X
Trappa TSD X X X X X
Hissar som förbinder planskildheten
och plattform TSD X X X

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

TSD X X X X X

Rulltrappa X X
Plats för biljett-/ valideringsautomat X X X X X
Sittplats X X
Belysning X X X X X
Från Stationens basfunktioner och klassindelning Riktlinje TDOK 2013:0685
TSD – Tekniska specifikationer för driftskompabilitet, beslutade av EU.

Av alla de 30 inventerade stationerna har 12 stationer förbindelse över spår i
plan och övriga stationer minst en planskild förbindelse i form av en bro eller
tunnel. Karlskrona och Simrishamn saknar förbindelse helt då stationen är en
säckstation och inte är i behov av passage över spår för åtkomst till
plattformarna.

3.1 Förbindelse i plan över spår
En passage över spår i plan innebär alltid en viss säkerhetsrisk och bidrar till en
ökning av otillåtna beträdanden av spårområdet.

Sammanlagt 12 av de inventerade stationerna har förbindelse över spår i plan.
Alla har skyddsanordningar i form av bommar samt ljus- och ljudsignaler.
Vanligast vid dessa stationer är att man korsar ett spår till en mellanliggande
plattform, men det finns även förbindelser där flera spår måste korsas som i
t.ex. Karlshamn och Värnamo.

Stationer med förbindelse i plan över spår.
Sölvesborg
Karlshamn
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Ronneby
Huskvarna
Värnamo
Emmaboda
Kalmar
Ängelholm
Svedala
Ystad
(Tomelilla)
(Kristianstad)

Förbindelsen i Tomelilla passerar över ett spår som inte trafikeras i dagsläget.
Förbindelsen i Ystad är en enda som kan nyttjas för passage mellan olika delar
av staden och inte bara till plattform. Stationen i Kristianstad är en säckstation
för persontåg. Dock finns en förbindelse över spår i plan i anslutning till
stationen men denna behövs inte för åtkomst till de olika plattformarna.
Dessutom trafikeras det spår som passeras endast av godståg mot hamnen samt
tidvis av veterantåg.

Förbindelse över spår i plan, Huskvarna. Korsning över flera spår, Karlshamn.

3.2 Planskild förbindelse över spår
En planskild förbindelse kan vara i form av en tunnel under spår alternativt en
övergång i form av en bro. En tunnel kan ofta lättare passas in i stadsbilden och
höjdskillnaden mellan marknivån och tunnelnivån (cirka 5,0 m) blir mindre än
vid alternativ med en bro (cirka 7,0 m) vilket påverkar tillgängligheten och
längderna på trappor och ramper. En nackdel med tunnelalternativet är dock
trygghetsaspekten då den ofta kan upplevas som mörk och med dålig
överblickbarhet i jämförelse med en bro.

Krav
Planskild förbindelse över spår, inklusive upp- och nedgångar, är en basfunktion och
ska vara inbyggd på stationer med klass 1-2.

Sammanlagt har hälften av de inventerade stationerna någon form av planskild
förbindelse. Lund, Osby och Växjö har mer än en passage över och/eller under
spåren för åtkomst till plattform. Bortsett från Helsingborg som är en
underjordisk station så är Nässjö och Hässleholm de enda stationerna som har
en planskild förbindelse över spår som även fungerar som ett väntutrymme med
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sittplatser och biljettautomat. Helsingborg har alla stationsfunktionerna ovanför
plattformarna i form av en större terminalbyggnad.

I vissa orter fungerar de planskilda passagerna vid stationerna även som viktiga
förbindelser inom tätorten. I Höör, Skurup, Nybro och Sävsjö är den planskilda
passagen utformad för både gång- och cykeltrafik. I bland annat Lund och Osby
finns möjlighet att leda cykel via bron över spårområdet.

Planskild förbindelse för gående och
cyklister, Höör.

Bro över spår med väntutrymme,
Hässleholm

Planskild förbindelse under spår, Eslöv. Bro över spår, Osby.

3.3 Trappor
Trappor ska finnas för att ta upp nivåskillnader och om en planskild förbindelse
ligger i den hinderfria vägen, ska det finnas en ramp eller hiss som kompletterar
trappor och rulltrappor. Förutom trappor till planskildheter finns ofta kortare
trappor från sidoområdena mot sidoförlagda plattformar. Om dessa trappor har
fler än tre trappsteg så bör den kompletteras med en ramp.

Trappor ska utformas med hänsyn till handikappkrav och personsäkerhet. De
ska bl.a. ha ledstång på båda sidor och trappans början och slut ska vara tydligt
kontrastmarkerade.

Krav
Trappa är en basfunktion och ska finnas på stationer med klass 1-5.
Trapp- och hisspaket ska vara inbyggda på stationer med klass 1-3.

Utbudet av trappor vid de inventerade stationerna har varit mycket stort och av
mycket varierande utformning och skick.
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3.4 Rulltrappor
På större stationer eller stationer med stora resandeströmmar är behovet av
rulltrappor tydligt. Behovet av snabba flöden, större höjdskillnader eller
stationens kapacitet i uppgångar och entréförhållanden är avgörande.

Krav
Rulltrappor är en basfunktion och ska finnas på stationer med klass 1-2.

Sju inventerade stationer med stationsklass 2 har planskild förbindelse över
och/eller under spår med rulltrappor i anslutning till planskildheten. Alla har
rulltrappor i båda riktningarna utom Växjö som bara har rulltrappa upp till
planskildheten. Med hänsyn till de stora resandeströmmarna i Lund så har de
tre planskildheterna ett mycket begränsat utbud av rulltrappor. Ingen av de tre
planskildheterna har ett fullvärdigt utbud av rulltrappor i båda riktningar samt i
alla relationer stationsområde-förbindelse-plattform.

Rulltrappor i båda riktningarna,
Hässleholm.

Rulltrappa upp samt vanlig trappa, Växjö.

3.5 Hissar
Hissar krävs vid större nivåskillnader och är en viktig funktion i den hinderfria
vägen enligt kravet i TSD. Om det inte finns hiss, måste det finnas en ramp. Hiss
är dock att föredra eftersom ramperna ofta blir mycket långa. Hisskorgen ska
minst ha måtten 1,1x1,4 meter (typ 2 enligt hissdirektiv) vilket rymmer en
eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning. Nya hissar bör dock ha
invändigt mått 1,4x2,0 meter för att rymma större utomhusrullstol.

Krav
Hissar är en basfunktion och ska finnas på stationer med klass 1-3.
Trapp- och hisspaket ska vara inbyggda (basfunktion) på stationer med klass 1-3.

Passagemåttet för dörr samt invändigt korgmått i hiss har vid inventeringen
mätts som det hinderfria måttet, måttet mellan ledstängerna på bilden nedan
och inte vägg till vägg. Hisspaketens läge på plattform är placerade på baksidan
av trapporna vid flertalet stationer vilket ibland kan vara otydligt samt svårt att
hitta för anländande resenärer, exempelvis i Lund (södra), Kävlinge och Eslöv.
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Hisspaket bakom trapphus, Kävlinge. Korgmåttet är mätt mellan ledstängerna.

3.6 Ramper
Ramp bör finnas som alternativ till trappa för barnvagnar, rullstolar och
rollatorer. Den utformas med en fri bredd på minst 1,5 m och förses med
räcken/ledstänger på rampens båda sidor. För att minska risken att person i
rullstol åker av rampen förses den med avåkningsskydd med minst 40 mm högt
kantstöd alternativt underliggare på räcket. En ramp bör inte luta mer än 5 %,
men en lutning på 8 % kan accepteras på en kort sträcka vid utjämning mellan
gångytor vid t ex övergångsställen eller för att ta upp en mindre nivåskillnad
mellan mark och entré. Rampen bör ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter
mellan vilplan som utformas minst 2 meter långa med en lutning på högst 2 %.

Krav
Ramp är en basfunktion och ska finnas på stationer med klass 1-5 mellan planskildheter
och markplan/plattform om det ej finns trappa och hiss.

Rampernas lutning har endast bedömts vid inventering och inte mätts. I de fall
lutningar finns på kartorna från stationsinfo så har dessa lutningar använts.
Bedömningskriterier för bristanalys av plattformsförbindelser
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
gjorts på plattformarsförbindelserna inklusive trappor, hissar, rulltrappor och
ramper med en röd/gul/grön färgskala. Grön standard innebär att krav eller
riktlinje uppfylls utan anmärkning, gul innebär en viss brist och röd markering
innebär att krav eller riktlinje ej uppfylls alternativt har en stor brist.
Bedömningarna har utförts utifrån nedanstående kriterier och utgår från
riktlinjerna i ”Stationernas basfunktioner och klassindelning”, TDOK
2013:0685.

Utöver de krav som anges i riktlinjen har en rad andra faktorer inventerats och
bedömts såsom skyddstyp samt ytskikt på förbindelse i plan, trappors
ledstänger och kontrastmarkeringar, hissarnas mått m.m. Bristanalysen har som
syfte att klargöra vilken statusen är på Trafikverkets ansvarsområde på
stationen och kommer att ligga till grund för eventuellt framtida prioriteringar
av upprustningsbehov alternativt större investeringar.
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FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR I PLAN

Skyddstyp
Förbindelsen har både bommar och signal.

Bommar eller signal finns, alternativt bommar och signal med brist.

Förbindelsen saknar både bommar och signal.

Standard ytskikt

Förbindelens ytskikt har en god standard.

Förbindelsens ytskikt är ojämnt eller slitet.

Förbindelsens ytskikt är mycket ojämnt eller slitet med stor risk för
fallolycka.

Ramp

Ramp finns och har en bedömd lutning på 1:12-1:20 samt har
avåkningsskydd på båda sidor och är kontrastmarkerad.
Ramp finns men har en bedömd lutning som är brantare än 1:12,
alternativt har en i övrigt dålig standard avseende bredd, avåkningsskydd
eller kontrastmarkering.
Ramp saknas alternativ har mycket dålig standard avseende lutning,
vilket begränsar användbarheten.

FÖRBINDELSER TILL SIDOPLATTFORMAR

Ramp

Ramp finns och har en bedömd lutning på 1:12-1:20 samt har
avåkningsskydd på båda sidor och är kontrastmarkerad.
Ramp finns men har en bedömd lutning som är brantare än 1:12,
alternativt har en i övrigt dålig standard avseende bredd, avåkningsskydd
eller kontrastmarkering.
Ramp saknas alternativ har mycket dålig standard avseende lutning,
vilket begränsar användbarheten.

Trappa

Trappa finns och har god standard med ledstrång på båda sidor och
kontrastmarkeringar i bra skick.
Trappa finns men saknar ledstrång på båda sidor alternativt har dåliga
kontrastmarkeringar.
Trappa saknas alternativ saknar helt ledstång samt kontrastmarkering i
acceptabelt skick.

FÖRBINDELSE BRO OCH TUNNEL

Inbyggd förbindelse
Stn klass 1-2
(Endast över spår/bro)

Förbindelsen är inbyggd.

Förbindelsen är inbyggd men har brister.

Förbindelsen är inte inbyggd.

Inbyggda trapp- och
hisspaket
Stn klass 1-3

Trapp- och hisspaketen är inbyggda.

Trapp- och hisspaketen är inbyggda men har brister, alternativt alla trapp-
och hisspaket är inte inbyggda.

Trapp- och hisspaketen är inte inbyggda.

Trappa
Stn klass 1-5

Trappa finns och har god standard med ledstrång på båda sidor och
kontrastmarkeringar i bra skick.
Trappa finns men saknar ledstrång på båda sidor alternativt har dåliga
kontrastmarkeringar.
Trappa saknas alternativ saknar helt ledstång samt kontrastmarkering i
acceptabelt skick.

Hissar
Stn klass 1-3

Hiss finns och uppfyller kraven på passagemått dörr  >0,86m samt
korgmått större än 1,1x1,4 m.

Hiss finns men något av måtten underskrider kraven enligt ovan.

Hiss saknas alternativt hiss finns men har både passagemått dörr och
korgmått som underskrider kraven enligt ovan.

Ramp
Stn klass 1-3
(om ej trappa+hiss)

Ramp finns och har en bedömd lutning på 1:12-1:20 samt har
avåkningsskydd på båda sidor och är kontrastmarkerad.

Ramp finns men har en bedömd lutning som är brantare än 1:12,
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alternativt har en i övrigt dålig standard avseende bredd, avåkningsskydd
eller kontrastmarkering.
Ramp saknas alternativ har mycket dålig standard avseende lutning,
vilket begränsar användbarheten.

Rulltrappa
Stn klass 1-2

Rulltrappa finns i båda riktningarna och har god standard på
kontrastmarkering.
Rulltrappa finns enbart i en riktning alternativt rulltrappa finns i båda
riktningar men saknar kontrastmarkering.

Rulltrappa saknas.

4 Resecentrumfunktioner
Till resecentrumfunktioner har uppgifter gällande stationshus, tillgängliga
entréer, väntsalar, ledstråk samt lägen för buss, bil- och cykelparkering, taxi och
mötespunkt för ledsagning inventerats. De flesta av dessa funktioner ligger
utanför Trafikverkets ansvarsområde.

Beskrivningarna av resecentrumfunktionerna har fokuserat på var resenärer
väntar på tåget, om det är enkelt och smidigt att byta mellan olika trafikslag och
om de olika funktionerna ligger nära eller utspridda. Tillgängligheten i form av
ledstråk utanför plattformarna har också översiktligt inventerats och bedömts.

Följande basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner har inventerats och
sammanställts under rubrikerna 4.1-4.7 nedan samt under respektive station i
denna rapport. Detaljerad information om antal bil- och cykelplatser,
beläggning på dessa platser, typ av busslinjer, avstånd mellan funktioner m.m.
återfinns i tillhörande bilaga med inventeringsresultat i tabellformat.

ÖVRIGA BASFUNKTIONER Stn klass 1 2 3 4 5

Väntutrymme inklusive utrustning TSD X X X
Taktil orienteringskarta TSD X X X
Mötespunkt för ledsagning TSD X X X X X
Ersättningstrafik - Hållplatsskylt X X X X X
Ersättningstrafik - Högtalare TSD X X X X X
Från: Stationens basfunktioner och klassindelning Riktlinje TDOK 2013:0685
TSD – Tekniska specifikationer för driftskompabilitet, beslutade av EU.

4.1 Stationsfunktioner
Under stationsfunktioner har utöver stationshus även utbudet av information
inventerats i form av taktil orienteringsplan, informationskarta över orten, karta
över stationsområdet samt om det finns biljettautomater eller försäljning. I
beskrivningen finns en kort redovisning av vilka serviceytor som finns, primära
såsom biljettförsäljning, biljettautomater, informationsdisk, trafikinformation,
toaletter och väntutrymmen samt sekundära såsom bagageförvaring, kiosker,
matställen, biluthyrning, hotell och butiker.

Med väntutrymme avses ett större utrymme med väggar och tak samt med
sittplatser. Väntutrymme har vid inventeringen tolkats som väntsal alternativt
väderskydd som har dörrar och hanteras under resecentrumfunktioner.
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Krav
Väntutrymme är en basfunktion och ska finnas på stationer med klass 1-3.

STATION Typ av väntutrymme
Alvesta Väntsal i stationshus
Helsingborg Stor terminal för flera trafikslag med gemensamt stort vänthall.
Hässleholm På bro över spår samt i väntsal i stationshus vid plattform 1
Jönköping Väntsal i stationshus
Kristianstad Väntsal i stationshus vid plattform 1
Lund Väntsal i äldre stationshuset, väntsal i nyare stationshus (Västra station)
Nässjö Liten väntsal i stationshus samt väntutrymme på bro
Växjö Väntsal i stationshus
Eslöv Väntsal i stationshus vid plattform 1.
Höör Mycket liten väntsal i stationshus vis plattform 1, saknar tillgänglig entré.
Kalmar Väntsal i stationshus
Karlskrona Väntsal i stationshus vid plattform 1.
Kävlinge Saknar väntutrymme.
Landskrona Väntutrymme på vardera plattform med dörrar, små och ej uppvärmda.

Ystad Väntsal i stationshus vid plattform som inte nyttjas samt ett mindre väntutrymme i
byggnad vid plattform 3 som även inrymmer taxi.

Ängelholm Väntsal i stationshus vid plattform 1.

Väntutrymme på plattform i Landskrona. Väntsal i stationshus, Kristianstad.

Krav
Taktil orienteringskarta över stationsområdet är en basfunktion och ska finnas på
stationer med klass 1-3.

Av alla de inventerade stationerna så är det bara Lund, Hässleholm, Jönköping,
Nässjö och Kalmar som har taktik orienteringskarta. Det betyder att 11 stationer
med stationsklass 1-3 saknar denna karta.

4.2 Gångstråk
En bedömning har gjorts vid inventeringen över vilka stationsfunktioner såsom
biljettautomat, mötespunkt för ledsagning, kundtjänst, hållplatsläge,
ersättningsbuss samt taxi man kan nå från stationshuset/stationsentrén via
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gångvägar med ledstråk. Utbud, omfattning, kontinuitet och standard på
ledstråken till de olika funktionerna är mycket varierande. En viktig iakttagelse
är att enhetligheten är ofta mycket dålig gällande utformningen och materialval.
På vissa stationer ser man en tydlig skillnad på ledstråken att ansvaret ligger på
olika förvaltare såsom Trafikverket på plattformar, Jernhusen i stationshus,
kollektivtrafikoperatör vid busshållplatser och kommunen på omgivande mark.
Vid några stationer fanns till och med parallella ledstråk längs plattform och
intilliggande busshållplatser utan någon koppling mellan stråken.

4.3 Buss
Snabba och säkra byten mellan olika kollektivtrafikslag ska ges hög prioritet
inom stationen. Placering och utformning av hållplatslägen bör möjliggöra byten
i nära anslutning till de huvudstråk som leder till och från plattformarna.

4.4 Hållplats för ersättningsbuss
Vid trafikstörningar måste man kunna upprätthålla trafiken med hjälp av
ersättningstrafik. För att det ska fungera smidigt måste det finnas en tydlig
skyltning till den plats där ersättningsbussar inväntar.

Krav
Hållplatsskylt som anger ersättningstrafik är en basfunktion och ska finnas på stationer
med klass 1-5.
Högtalare vid hållplats för ersättningstrafik är en basfunktion och ska finnas på stationer
med klass 1-5.

Variationen i skyltning vid hållplats för ersättningstrafik har varit mycket stor.
Den vanligaste skyltningen är i form av ett tillägg på ordinarie hållplatsskylt. Vid
inventeringen har det endast observerats högtalare vid hållplats för
ersättningstrafik på Hässleholms station. Vid vissa stationer såsom Ystad så är
avståndet långt och kopplingarna relativt dåliga mellan plattform och
hållplatsläge.

Hållplats för ersättningstrafik, Höör. Dålig information om ersättningstrafik i
väderskydd, skylt saknas, Ronneby.
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4.5 Bilparkering för funktionshindrade samt mötespunkt för ledsagning
Bilparkering för funktionshindrade med särskilda parkeringstillstånd ska finnas
i direkt anslutning till stationens huvudentré eller huvudstråk. Rekommenderat
gångavstånd är max 25 meter vilket är reglerat i Boverket byggregler som krav
på tillgänglighet till publika lokaler. Bilplatserna ska utformas 3,6-5,0 meter
breda så att det finns manövreringsutrymme för rullstol mellan uppställda bilar.

Mötespunkt för ledsagning består av en skylt med information, taktila knappar,
piktogram och symboler för instruktioner om ledsagningstjänsten på stationen.
Om det finns ett stationshus med väntsal ska det finnas en mötesplats inomhus
och en utomhus.

Krav
Mötespunkt för ledsagning, markeringsskylt samt sittplats, är en basfunktion och ska
finnas på stationer med klass 1-5.

Avståndscirklar med radien 25 meter finns illustrerade på alla inventerade
bilparkeringsplatser för funktionshindrade på stationskartorna. Detta avstånd
har vid de allra flesta stationer inte kunnat uppnås.

Totalt sätt så är det 7 av de 30 inventerade stationerna som saknar mötespunkt
för ledsagning, nämligen Huskvarna, Nybro, Simrishamn, Tomelilla, Skurup,
Svedala och Osby. Mötespunkten är nästan aldrig i anslutning till eventuella
ledstråk och i vissa fall har den kombinerade skylten och sittplatsen en mycket
dåligt placering.

Mötespunkt för ledsagning ute samt inne i stationshuset, Kristianstad.
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4.6 Bilparkering och taxi
Bilparkering och bilangöring bör ges lägst prioritet när det gäller närhet till
plattformsentréerna och de bör om möjligt lokaliseras till en sida av stationen.
Korttidsparkering och pendlarpareringska dock placeras närmare entrén än
långtidsparkering, men inte på bekostnad av cykelparkering och kollektivtrafik-
angöring. Angöringszon för taxi samt för de som skjutsar till resenärer till tåget
bör finnas på alla stationer.

Utbudet, utformning och reglering av bilparkeringsplatser i anslutning till
stationerna varierar mycket. I bilagan till rapporten finns redovisat antal
bilplatser som kan nyttjas för resenärer som pendlar med tåg samt avstånd och
beläggningsgrad. Nedan finns en sammanställning på alla stationernas antal
påstigande resenärer (ÅMD) samt antal bilplatser och cykelplatser.
Avgränsningen vilka bilplatser som tillhör stationen är i många fall svår att
bedöma. Korttidsparkering är inte medräknad samt exempelvis bilplatser som
tydligt kan nyttjas även för annat ändamål såsom besökare till stadskärnan.

STATION Påstigande ÅMD Antal bilplatser Antal cykelplatser

Alvesta 2500 236 104
Emmaboda 1000 37 114
Eslöv 3000 285 450
Helsingborg 8000 Ej räknat 549
Huskvarna 2500 62 18
Hässleholm 5000 210 456
Höör 1500 371 611
Jönköping 4000 11 181
Kalmar 3000 60 220
Karlshamn 1000 120 204
Karlskrona 2000 35 83
Kristianstad 3200 424 565
Kävlinge 1500 164 735
Landskrona 2300 140 360
Lund 16000 2471 1540
Nybro 1000 88 187
Nässjö 3200 127 265
Osby 400 152 278
Ronneby 800 190 206
Simrishamn 500 125 68
Skurup 1000 156 490
Svedala 1500 50 170
Sävsjö 500 55 50
Sölvesborg 600 89 134
Tomelilla 400 115 92
Tranås 800 155 155
Värnamo 2000 70 44
Växjö 3000 200 280
Ystad 1800 140 657
Ängelholm 2000 179 660
1 Exkl parkeringsgarage
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4.7 Cykelparkering
Utrymme och lokalisering av cykelparkeringsplatser ska prioriteras och bör ha
företräde framför såväl kollektivtrafikangöring som bilparkering när det gäller
tillgängligheten till stationens entréer. Till skillnad från bussangöringen som bör
vara väl samlad så är det en fördel att sprida cykelparkering så att
tillgängligheten blir god från olika håll.

Cykelparkeringsplatser ska vara lokaliserade så nära plattformen som möjligt
för att det ska vara attraktivt. Gångavståndet bör inte överstiga 200 meter. En
andel av cykelställen bör vara väderskyddade.

Antal och placering av cykelparkeringsplatser i anslutning till stationerna
varierar mycket. I bilagan till rapporten finns redovisat antal cykelplatser
fördelat på cykelställ, cykelställ med tak samt säkra cykelställ. Här finns även
avstånd till stationen samt beläggningsgrad. Överbelagd beläggningsgrad på
cykelparkering betyder att fler cyklar står parkerade än det finns antal cykelställ
och indikerar på ett underskott på cykelplatser alternativt en lokalisering som
inte är attraktiv som till exempel för långt avstånd.

Ovan (4.6 Bilparkering) finns en sammanställning på alla stationernas antal
påstigande resenärer (ÅMD) samt antal bilplatser och cykelplatser.

Det är bara Lund och Växjö station som har någon form av säker eller övervakad
cykelparkering. Väderskyddade cykelparkeringsplatser med tak finns på de
flesta stationer (22 av 30). På sju av stationerna finns inte ett enda cykelställ
med tak, dessa är Landskrona, Kävlinge, Eslöv, Nybro, Värnamo samt
Kristianstad. Lunds station har drygt 1.500 cykelplatser men endast drygt 100 är
väderskyddade i det låsta cykelgaraget där man kan parkera mot en
månadsavgift.

Om det inte finns ett tillräckligt antal cykelplatser eller om cykelplatserna inte är
lokaliserade på ett bra sätt i förhållande till plattformarna så resulterar det ofta i
att cyklarna parkeras utanför cykelställ. Detta kan påverka framkomligheten för
resenärer negativt och särskilt framkomligheten för funktionshindrade kan
upplevas problematisk.

Cyklar utanför cykelställ nära plattform,
Ystad.

Cyklar på ledstråk, Ronneby.
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Bedömningskriterier vid bristanalys av resecentrumfunktioner
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på väntutrymme, mötepunkt för ledsagning, taktil orienteringskarta samt plats
för ersättningstrafik utifrån nedanstående kriterier och krav som utgår från
”Stationernas basfunktioner och klassindelning”, TDOK 2013:0685.
Bristanalysen har som syfte att klargöra vilken status är på Trafikverkets
ansvarsområde och kommer att ligga till grund för eventuellt framtida
prioriteringar av upprustning alternativt investeringar.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme
Stn klass 1-3

Väntutrymme finns i direkt anslutning till plattform.

Väntutrymme finns vid annan plattform/annan plats på stationsområdet
alternativt väntutrymme finns men brister i storlek eller skick.

Väntutrymme saknas helt

Taktil
orienteringskarta
Stn klass 1-3

Taktil orienteringskarta finns

Taktil orienteringskarta finns, men har brister i utförande alternativt
placering.

Taktil orienteringskarta saknas.

Mötespunkt för
ledsagning
Stn klass 1-5

Mötepunkt för ledsagning finns ute samt även eventuellt inne.

Mötepunkt för ledsagning finns ute samt även eventuellt inne men har
brister i sin lokalisering alternativt saknas ledstråk.

Mötepunkt för ledsagning saknas.

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt
Stn klass 1-5

Hållplatsläge för ersättningstrafik finns med hållplatskylt.

Hållplatsläge för ersättningstrafik finns men saknar skylt alternativt har en
dålig lokalisering med långt avstånd till plattform.

Hållplatsläge för ersättningstrafik saknas.

Ersättningstrafik
Högtalare
Stn klass 1-5

Högtalare finns vid hållplats för ersättningstrafik.

Högtalare finns inte vid hållplats för ersättningstrafik men har god närhet
till högtalarsystem vid plattform.

Högtalare vid hållplats för ersättningstrafik saknas.

5 Drift och underhåll
Drift och underhåll har endast inventerats översiktligt genom observationer på
stationsområdet om det finns slitage, klotter, nedskräpning, ogräs m.m. Fokus
har varit på plattformar och plattformsförbindelserna.
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Lund

Stationsområdet
Lund C är en mycket stor kollektivtrafikknutpunkt lokaliserad centralt i
tätorten. Stationsområdet är stort med sex genomgående spår och fyra
plattformar. Resenärer kan korsa stationsområdet planskilt via två broar och en
tunnel vilket innebär att stationen har många entrépunkter. Dock finns en
tyngdpunkt i de södra delarna av området där den gamla stationsbyggnaden är
lokaliserad. De stora strömmarna här hänger samman med tätortens
stadsstruktur, målpunkter samt stråk mot stadskärnan. Trots sin storlek och sitt
läge i orten så är stationsområdet väl integrerat i staden och uppfattas inte som
den stora barriär som det hade kunnat vara.

Stationen är relativt komplicerad och saknar tydliga orienteringspunkter.
Ankomstzoner finns på båda sidor om stationsområdet och det finns tre olika
byggnader kopplade till stationsfunktioner.

Resecentrumfunktioner
Det gamla stationshuset och Västra station ligger in om stationsområdets södra
delar och inrymmer väntutrymme, biljettförsäljning, olika former av service
samt mindre butiker och restauranger. I huvudsak väntar resenärer på
plattformarna. Väntutrymmet i det gamla stationshuset har ingen direkt eller
nära kontakt med någon av plattformarna vilket minskar nyttan och
användandet.

Inom stationsområdet finns en bred flora med olika typer av ledstråk som bär
tydliga och synbara tecken på olika ansvarsområden, Trafikverket på
plattformarna, Jernhusen i stationsbyggnaden, Skånetrafiken vid
busshållplatserna och Lunds kommun på allmän platsmark. Det är en brist att
alla bilplatser för funktionshindrade nära stationsområdet är tidsbegränsade.

Det finns mer än 1.500 cykelställ inom stationsområdets direkta närhet, alla
inventerade platser är antingen fullbelagda eller överbelagda med undantag för
de cykelplatserna längst i norr invid plattform 4. Det finns drygt 100
cykelplatser i övervakad cykelparkeringsanläggning under tak i anslutning till
bron vid godsmagasinet. I övrigt finns det inga väderskyddade cykelplatser. Det
finns ett mycket stort antal cykelplatser relativt nära stationen (exempelvis på
Clemenstorget och öster om Bangatan) som inte har inventerats då de även
nyttjas av besökare till centrum m.fl.

Hållplats för ersättningsbuss ligger inte i direkt anslutning till övriga hållplatser
för lokal- och regionbusstrafik utan tillsammans med flygbuss och
långdistansbussar. Detta kan uppfattas något otydligt.

BASFAKTA
Förkortning Lu Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Lund
Bandel 912 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 114291
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 16000 Inv ort 82800
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Lund stationsområde
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Plattformar
Stationsområdet har två sidoplattformar och två mellanplattformar. Mot väster
ligger sidoplattformen helt i nivå med omgivande mark, vilket gör den mycket
lätt tillgänglig, medan sidoplattformen mot öster ligger tre trappsteg över
omgivande mark. Båda plattformarna är väl integrerade med sina omgivningar
och har en öppenhet ut mot allmän platsmark vilket gör de är åtkomliga på stora
delar av plattformarnas längd.

Skyddszonerna längs alla plattformar är för smala (1,0 m) utifrån de krav den
högsta tillåtna hastighet på passerande tåg på 160 km/h har.

Sidoplattformarna har endast 4 bänkar per plattform vilket måste betraktas som
en stor brist. Vid inventeringen satt många resenärer på stödmurar och
trapporna till godsmagasinet. Det finns inga sittplatser på plattformarna som
har både arm- och ryggstöd.

Plattform 1 har inget plattformstak, väderskydd eller läskydd. Det finns ett
utskjutande tak på godsmagasinet som nyttjas av väntande resenärer, ett
beteende som i vissa fall påverkar verksamheterna inom byggnaden negativt.
Övriga plattformar har breda och långa plattformstak som täcker stora delar av
plattformarna.

Plattformstak med läskydd och ledstråk
men inga sittplatser på plattform 4.

Brist på väderskydd och sittplatser på
plattform 1.

På plattformar finns ledstråk till valideringsautomat som inte är i bruk och till
läskydd utan sittplatser, men inte till biljettautomat. Alla plattformar saknar
ledstråk på sträckan norr om plattformstaken mot den nya bron i norr. Bortsett
från ett mindre väderskydd på plattform 3 och 4 så saknar de norra delarna av
plattformarna helt möblering i form av väderskydd och sittplatser.
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Ledstråk till valideringsautomat som inte
är i bruk.

Inga ledstråk till biljettautomat.

Plattformsförbindelser
Stationsområdet i Lund har tre olika planskilda förbindelser för åtkomst till
plattform, en tunnel under spårområdet i söder samt två broar. Avståndet
mellan de tre planskildheterna är knappt 200 meter.

Tunneln i söder ligger i direkt anslutning till det gamla stationshuset och denna
planskildhet är gammal och uppfattas med hänsyn till de stora strömmarna av
resenärer som trång, särskilt vid trapporna och uppgången mot stadskärnan i
öster. Planskildheten nås via trappa och hiss mot alla plattformar samt
sidoområdena. Hissarna på plattform är lokaliserade bakom byggnaderna med
trappor vilket kan vara svårt att uppmärksamma.

Trappa och hiss till tunnel från öster. Hiss från tunnel till plattform 3.
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Bron i höjd med godsmagasinet kopplas mot plattformarna med både
rulltrappa, hiss och trappa. Längst i norr finns en helt ny förbindelse i form av
en bro.

Med hänsyn till de stora resandeströmmarna i Lund så har de tre
planskildheterna begränsat utbud av rulltrappor. Den nya bron i norr saknar
helt rulltrappor, den gamla bron har rulltrappor i båda riktningar från
planskildheten till plattformen men saknar helt rulltrappa mot sidoområdet
väster om och har bara rulltrappa i en riktning (upp) mot sidoområdet öster om.
Tunneln i söder har bara en rulltrappa från tunneln till sidoområdet väster om.

Ny bro över stationsområdet i norr,
plattform 4.

Bro från godsmagasinet.

Drift och underhåll
Inget att anmärka.

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

LUND Stationsklass 2

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd
Avspärrning Avspärrning finns bara i ena änden av plattformen.

Beläggning
Skyddszon bredd Endast 1,0 m – krav 1,5 m vid sth 160 km/h.

Skyddszon standard
Ledstråk Smalt ledstråk

Plattformstak Saknas

Väderskydd Saknas

Sittplatser Stor brist i antal (4st), inga sittplatser med både rygg- och armstöd.



38

PLATTFORM 2 Spår 2 och 3

Plattformsbredd
Avspärrning Avspärrning finns bara i ena änden av plattformen.

Beläggning
Skyddszon bredd Endast 1,0 m – krav 1,5 m vid sth 160 km/h.

Skyddszon standard
Ledstråk Smalt ledstråk.

Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser Inga sittplatser med både rygg- och armstöd.

PLATTFORM 3 Spår 4 och 5

Plattformsbredd
Avspärrning Avspärrning finns bara i ena änden av plattformen.

Beläggning
Skyddszon bredd Endast 1,0 m – krav 1,5 m vid sth 160 km/h.

Skyddszon standard Sliten målad skyddszon.

Ledstråk Smalt ledstråk.

Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser Inga sittplatser med både rygg- och armstöd.

PLATTFORM 4 Spår 6

Plattformsbredd
Avspärrning Avspärrnings finns bara i ena änden av plattformen.

Beläggning
Skyddszon bredd Endast 1,0 m – krav 1,5 m vid sth 160 km/h.

Skyddszon standard
Ledstråk Smalt ledstråk

Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser Inga sittplatser med både rygg- och armstöd.

LUND Stationsklass 2

FÖRBINDELSER TILL SIDOPLATTFORMAR

Ramp
Trappa Alla trappor till sidoplattform 1 saknar kontrastmarkeringar.

FÖRBINDELSE BRO NORR

Inbyggd förbindelse
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappa
Hissar
Ramp
Rulltrappa Saknas
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FÖRBINDELSE BRO MITT

Inbyggd förbindelse Endast delvis inbyggd, ej hela väggar.

Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappa Mycket dålig kontrastmarkering av trappa mot godsmagasinet.

Hissar
Ramp Relativt brant lutning, avåkningsskydd och kontrastmarkering saknas.

Rulltrappa

FÖRBINDELSE TUNNEL SÖDER
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappa
Hissar Hissar mot plattformar är lokaliserade bakom trapphusen.

Ramp

Rulltrappa Saknas mot alla plattformar samt mot sidoområde öst. Rulltrappa endast i
en riktning mot sidoområde (Västra station) väst.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Ersättningstrafik
Hållplatsskylt Långt avstånd /otydlig koppling till plattformar

Ersättningstrafik
Högtalare Saknas. Långt från plattform.
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Eslöv

Stationsområdet
Stationen i Eslöv är lokaliserad centralt i tätorten i direkt i anslutning till
stadskärnan. Stationsområdet är väl samlat med stationshus, busshållplatserna
samt merparten av cykelparkeringsplatserna koncentrerade väster om spåren på
samma sida som stadskärnan. Stationshuset utgör fortfarande en viktig
entrépunkt då den planskilda förbindelsen under spårområdet utgår från
stationsbyggnaden.

Stationen är genomgående och har en enkel uppbyggnad med logiskt och
rätvinkligt system med få riktningsändringar.

Resecentrumfunktioner
Mer parten av resecentrumfunktionerna är samlade på den västra sidan i
anslutning till det gamla stationshuset nära ortens centrum. Här finns angöring,
taxi, busshållplatser och merparten av cykelparkeringsplatserna. Ett mindre
antal cykelplatser samt i princip all bilparkering öster om spåren.
Busshållplatserna ligger väl integrerade med stationen och är lokaliserade i
direkt anslutning till plattform 1. Stor behov av fler cykelplatser på västra sidan.
Det står massor av cyklar utanför cykelställ i anslutning till stationshuset.

Stationshuset har en relativt stor väntsal och tillgänglig entré finns på baksidan
av byggnaden mot plattform 1. Denna entré nås via en ramp längs byggnadens
södra fasad, samma ramp som används för tillgängligheten till plattform 1. Bra
gångstråk med ledstråk av god kvalitet till många viktiga funktioner på västra
sidan av stationsområdet.

Busshållplatser och tåg (plattform 1) Parkerade cyklar vid stationshuset

Bilplatser för funktionshindrade finns i huvudsak öster om stationen (3 st),
härifrån finns dock ingen hiss, utan endast trappa och ramp för att nå
planskildheten. Avståndet blir mer än 100 meter och rampen är relativt brant
vilket ger en dålig användbarhet.

BASFAKTA
Förkortning E Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Eslöv
Bandel 912 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 31920
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3000 Inv ort 17748
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Eslöv stationsområde
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Plattformar
Plattform 1 är en sidoplattform i anslutning till busshållplatserna söder om
stationshuset. Plattformen är förlängd mot söder med en beläggning i betong.
Den målade skyddszonen och kontrastmarkeringen till ledstråket är i dåligt
skick. Avspärrning finns bara i södra delen och täcker endast del av plattform.
Plattform 2 och 4 används inte för persontrafik men man kan komma upp på
dem. Plattform 2 är i mycket dåligt skick medan plattform 4 är utförd med
mycket god standard med väderskydd, sittplatser, hiss och ledstråk.

Plattformstaket på plattform 3 finns bara på del av plattform (75 m). Det finns
bara sittplatser i väderskydden under plattformstaket. Många sitter på
betongfundamenten till plattformstaket vilket kan indikera på en brist av
sittplatser.

Sliten skyddszon på betongbeläggning. För få sittplatser på plattform 3?

Plattformsförbindelser
Det finns en planskild förbindelse för gående från stationshuset väster om
spåren till området öster om spåren. Förbindelsens funktion är genomgående
och kan användas som passage mellan ortens olika delar.

Tillgängligheten till plattformarna är något begränsad för personer med
begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Plattform 1,3 och 4 kan alla nås med hiss men endast från stationshuset på
västra sidan. Hissarnas placering på plattform 3 och 4 är något otydlig då de
ligger bakom trapphusen.

Planskild förbindelse under spår. Hissen finns bakom trapphuset
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Drift och underhåll
Plattform 2 är i mycket dåligt skick avseende beläggning och utrustning.
Plattformen saknar ledstråk, hiss, sittplatser, väderskydd etc.

Något slitet och illaluktande i tunneln under spår. Även klotter i förbindelse
under spår.

Klotter vid hiss i tunnel under spår Plattform 2

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

ESLÖV Stationsklass 3

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd
Avspärrning Täcker endast del av plattform mot söder.

Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard Dålig standard på den del av plattform som är förlängd  (södra delen).

Ledstråk Ledstråk för nära skyddszon. Inget bra avslut på ledstråk vid stationshus.

Plattformstak Saknas (sidoplattform). Väderskydd finns.

Väderskydd Endast 1 (ca 14 m) på hela plattformens längd.

Sittplatser Bara sittplatser med armstöd, endast i väderskydd.

PLATTFORM 2 Spår 2

Plattformsbredd Plattform används ej i dagsläget

Avspärrning Saknas

Beläggning Mycket dålig

Skyddszon bredd Saknas

Skyddszon standard Saknas
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Ledstråk Saknas

Plattformstak Saknas

Väderskydd Saknas

Sittplatser Saknas

PLATTFORM 3 Spår 3 och 4

Plattformsbredd
Avspärrning Saknas

Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser Bara sittplatser med armstöd, endast i väderskydd.

PLATTFORM 4 Spår 6

Plattformsbredd Plattform trafikeras ej?

Avspärrning Saknas

Beläggning
Skyddszon bredd 1,3 m, ska vara 1,5

Skyddszon standard Skyddszon ej målad, bara 1 rad stopp-plattor 1,3 m från kant.

Ledstråk Full bredd men saknas kontrastmarkering längs stora delar  av sträcka.

Plattformstak Saknas, väderskydd finns.

Väderskydd
Sittplatser Få till antal (2st), bara sittplatser med armstöd, endast i väderskydd.

ESLÖV Stationsklass 3

FÖRBINDELSER TILL SIDOPLATTFORMAR

Ramp Sidoområde väst mot plattform 1

Trappa Sidoområde väst mot plattform 1

FÖRBINDELSE TUNNEL

Inbyggda trapp- och
hisspaket Ja, där hiss finns. Hiss saknas mot stationsområde öst.

Trappa
Hissar Invändigt korgmått endast 1,0x1,5 m

Ramp Hiss finns inte mot sidoområde öst. Lång ramp, bitvis brant.

Rulltrappa Inget krav stn klass 3

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta Saknas

Mötespunkt för
ledsagning
Ersättningstrafik
Hållplatsskylt
Ersättningstrafik
Högtalare Finns ej. Nära plattform 1.
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Höör

Stationsområdet
Mycket långsmalt stationsområde som begränsas av Järnvägsgatan och centrum
i öster och av Bangårdsgatan i väster. Stationsområdet har en tydlig entrépunkt
på respektive sida av spårområdet i anslutning till stationshuset och den
planskilda förbindelsen under spåren. Stationsområdet är långt och kan
uppfattas som en barriär. Planskildheten i anslutning till stationen är relativt
nyanlagd och för både gående och cyklister, en åtgärd som har minskat
barriäreffekten något.

Stationsområdet ha en enkel uppbyggnad med ett logiskt och rätvinkligt system
med få riktningsändringar. Området väster om spåren är nyligen ombyggt och
upprustat. Härifrån sker den huvudsakliga angöringen och parkeringen med bil
och cykel. Här finns också hållplatser för buss. Stationshuset och tätortens
centrum är lokaliserat öster om spåren.

Resecentrumfunktioner
Det finns ett mycket litet väntutrymme i stationshuset med en bänk. Entrén är
inte tillgänglighetsanpassad trots att det finns en mötespunkt för ledsagning
här.

Hållplatslägena för buss ligger bra integrerade och mycket nära plattform 2 och
3. Det finns ett mycket bra ledstråk vid busshållplatserna, dock finns det inga
ledstråk mellan plattform och buss. Det finns inga ledstråk till andra
stationsfunktioner.

Det finns ingen bilparkering öster om stationsområdet som är sidan med
stationshuset och tätortens centrum. Det finns ett mycket stort antal både bil-
och cykelparkeringsplatser på västra sidan av stationen. Denna del är relativt
nybyggd. Brist på tillräckligt med cykelparkeringsplatser på östra sidan samt ett
överskott på västra sidan.

Väntsal i stationshuset Busshållplats, cykelparkering och tåg

BASFAKTA
Förkortning Hö Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Höör
Bandel 912 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 15637
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1500 Inv ort 7865
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Höör stationsområde
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Plattformar
Stationen har två sidoplattformar som börjar vid stationshuset och sträcker sig
norrut, samt en kortare plattform som utgör en förlängning av plattform 2
söderut. Spåret till plattform 3 är inte genomgående och slutar innan gång- och
cykelpassagen under spårområdet. Övriga två spår är genomgående.

Plattform 1 och 2 är avgränsade med höga staket mot sina omgivningar vilket
begränsar tillgängligheten till plattformarna till ett par punkter trots att det är
sidoplattformar.

Väderskydd plattform 1 samt staket Begränsad tillgänglighet till plattform 2.

Plattformsförbindelser
Stationsområdet har i anslutning till det gamla stationshuset en central punkt
där man kan passera spåren via en planskild förbindelse under spårområdet.
Förbindelsen är genomgående och används som passage mellan ortens olika
delar av både gående och cyklister. Samtliga plattformar kan nås av personer
med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
då hiss till planskildheten finns på båda sidor av spårområdet.

Planskild förbindelse under spårområdet,
foto från väster

Bra exempel på trappa och ramp till
plattform

Drift och underhåll
På plattform 1 är det bitvis mycket ogräs i ledstråket vilket gör det nästan
obrukbart. Den målade skyddszonen på plattform 1 och 2 är bitvis sliten samt på
plattform 3 är målningen så svag att den är svår att urskilja.
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Bitvis mycket ogräs på plattform 1 Dålig skyddszon vid plattform 2 och 3

Bristanalys Höör
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

HÖÖR Stationsklass 3

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd
Avspärrning Saknas i båda ändar av plattform

Beläggning Grov asfalt, bitvis mycket ogräs och kanter aco drain ränna

Skyddszon bredd 1,45 m, krav 1,5 vid sth 160 km/h

Skyddszon standard Målningen är gammal och sliten

Ledstråk Smalt ledstråk, mycket ogräs i ledstråket, norra delen

Plattformstak Saknas. Väderskydd finns dock.

Väderskydd Tre väderskydd finns.

Sittplatser Inga sittplatser med både arm- och ryggstöd.

PLATTFORM 2 Spår 2

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning Lång, smal remsa asfalt saknas mot staket

Skyddszon bredd 1,45 m, krav 1,5 vid sth 160 km/h

Skyddszon standard Målningen är gammal och sliten

Ledstråk Smalt ledstråk

Plattformstak Saknas. Väderskydd finns dock. Mindre väderskydd/plattformstak i
anslutning till plattform 3.

Väderskydd Två väderskydd samt ett mindre väderskydd/plattformstak i anslutning till
plattform 3.

Sittplatser Inga sittplatser med både arm- och ryggstöd
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PLATTFORM 3 Spår 3

Plattformsbredd Min bredd vid väderskydd 3,3 inkl skyddszon

Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd 1,0 m, krav 1,5 vid sth 160 km/h, inget genomgående spår

Skyddszon standard Måningen mycket sliten, syns dåligt

Ledstråk Smalt ledstråk, kontrastmarkering mycket sliten

Plattformstak Saknas. Mindre väderskydd/plattformstak i anslutning till plattform 2.

Väderskydd Ett väderskydd/plattformstak i anslutning till plattform 2.

Sittplatser Inga sittplatser med både arm- och ryggstöd

HÖÖR Stationsklass 3

FÖRBINDELSER TILL SIDOPLATTFORMAR

Ramp Plattform 1, brant lutning, saknar avåkningsskydd och kontrastmarkering.

Ramp Plattform 2

Trappa

FÖRBINDELSE TUNNEL
Inbyggda trapp- och
hisspaket

Inbyggt trapp- och hisspaket på östra sidan, endast inbyggd hiss på
västra sidan.

Trappa
Hissar Invändigt korgmått endast 1,0x1,5 m

Ramp Hiss finns

Rulltrappa Inget krav stn klass 3

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Ett mycket litet väntutrymme finns i stationshuset vid plattform 1, saknar
dock tillgänglighetsanpassad entré.

Taktil
orienteringskarta Saknas.

Mötespunkt för
ledsagning Mötepunkt för ledsagning finns ute samt  i väntutrymme (ej tillgängligt).

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt Hållplatsläge för ersättningstrafik finns med hållplatskylt.

Ersättningstrafik
Högtalare Finns ej. Relativt nära plattform 2 och 3.
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Hässleholm

Stationsområdet
Stationsområdet i Hässleholm är mycket stort och har många spår och
plattformar. Stationen är lokaliserad centralt i Hässleholms tätort, mitt i
centrum.

Stationen är komplex med hänsyn till sin storlek, men har en relativt enkel
uppbyggnad med ett logiskt och rätvinkligt system med få riktningsändringar.
Stationshuset öster om spåren utgör centrumpunkten. Härifrån går den centralt
placerade gångbron över spårområdet. Både bron och stationshuset fungerar
som väntsal. Bron utgör själva entrépunkterna till stationen och kopplar ihop
stationsområdena på båda sidor om spårområdet med alla plattformar.

Resecentrumfunktioner
Det finns en mindre väntsal i norra delen av stationsbyggnaden samt i den breda
gångbro som passerar över hela spårområdet. Gångbron kan upplevas något
smal för att inrymma funktionerna för både gående, väntande samt köp av
biljetter. Stationsbyggnaden inrymmer även servering, toaletter samt kiosk.

Taxi och bussangöring är lokaliserad öster om stationsområdet medan
bilangöring, bilparkerings samt merparten av cykelparkeringsplatserna är
lokaliserad väster om spåren. Upplevd stor brist på cykelparkeringsplatser på
östra sidan som också är närmast centrum samt hållplatser för buss.

Det är lätt att byta mellan buss och tåg, fast avstånden kan bli långa med hänsyn
till stationsområdets storlek.

Väntsal samt planskild förbindelse över
spårområdet.

Cykelparkeringsplatser vid stationshuset

BASFAKTA
Förkortning Hm Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Hässleholm
Bandel 908 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 50227
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 5000 Inv ort 18500
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Hässleholm stationsområde
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Plattformar
Stationen har en sidoplattform vid bussterminalen öster om spåren samt tre
mellanliggande plattformar. Dessa tre har vid inventeringen delats upp till sex
plattformar, norr respektive söder om gångbron, då de spårlägen på båda sidor
samt att de har olika karaktär och utformning.

Plattform 2 och 3 lutar mycket mot spårområdet vilket främst är ett problem för
personer med rullstol och rullator. Plattform 3 har söder om gångbron en svag
S-form. Tågen stannar söder om dessa kurvor vilket innebär långa gångavstånd
mellan tåg och den planskilda förbindelsen över spåren. Detta innebär dessutom
att tåget stannar vid den södra del av plattformen som saknar plattformstak.

Det finns både låga, mellanhöga och höga plattformar inom stationsområdet. De
höga plattformarna ger dålig tillgänglighet för funktionshindrade eftersom de
inte är anpassade till tågens låggolvdelar.

Plattform 2 och 3 har plattformstak av nyare modell norr om gångbron och av
äldre modell söder om. De gamla är i dåligt skick och de har synbara problem
med fågelspillning, även på sittplatserna. Alla plattformstaken saknar någon
form av läskydd eller väderskydd. De nyare plattformstaken är placerade direkt i
anslutning till entrén till trapphuset vilket innebär att resenärerna inte sprider
ut sig på plattformarna vilket kan påverka framkomligheten längs plattformen.
På plattform 4 saknas det helt plattformstak. Här finns endast tre mindre
väderskydd, ett norr om gångbron och två söder om.

Kontaktledningsstolparna är rostiga och belysningen på dessa plattformar
utgörs av stolpar ovanpå kontaktledningsstolparna vilket är en på en allt för hög
höjd. Plattformarna saknar avspärrning mot norr och söder. Mot söder finns
dock bommar vid den passage över spårområdet för intern trafik och
driftsfordon.

Plattformarna har en mycket varierande bredd. Förbi trapphusen är
plattformarna mycket smala, endast 1,9-2,8 m. Trapphusens utbredning och
längd på plattformarna är cirka 35 meter. Alla plattformar är dessutom mycket
smala mot norr, endast 3-4,2 m. Skyddszonerna på alla plattformar uppfyller
inte kravet och är smalare än 1,5 meter vilket krävs vid sth 160 km/h.

Mycket smal passage mellan trapphus och
plattformskant.

Plattform 3 mot norr, utan avspärrning,
dålig belysning samt rostiga stolpar.
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Plattformsförbindelser
Från stationshuset öster om spårområdet går en bred planskild förbindelse för
gående över spårområdet. Denna används både för åtkomst till plattformarna
och som väntsal för resenärer. Förbindelsen kan även användas som passage
mellan ortens olika delar. Från bron når man plattformarna 2, 3 och 4 via både
trappa, rulltrappa och hiss, med trappa och hiss lokaliserade mot tåglägena
söder om bron och rulltrappor mot lägena norr om bron. Samtliga plattformar
bedöms kunna nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator,
barnvagn, tungt bagage, cykel etc. Dock finns två faktorer som påverkar
tillgängligheten negativt. Resenärer med rullstol och rullator som reser från de
norra stationslägena måste passera via de smala passagerna förbi trapphusen
vilket utgör en begränsning i framkomligheten. Dessutom har alla hissdörrar en
dörröppning på bara 80 cm vilket inte uppfyller kraven om minst 86 cm.

Det finns en planskild förbindelse under spårområdet ca 150 m norr om bron.
Detta är en mycket lång och smal tunnel som inte har någon koppling till
plattformarna eller direkt till stationsområdena. Den är bara för gående och kan
upplevas som mycket otrygg trots att den är kameraövervakad.

Planskild förbindelse över spår Kontrastmarkering trappa

Drift och underhåll
Plattformstak är gamla och slitna, rostiga kontaktledningsstolpar och sprucken
asfalt på vissa plattformar. Problem med fågelspillning på bla sittplatser under
plattformstak.

Plattformstak Kontaktledningsstolpe
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Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

HÄSSLEHOLM Stationsklass 2

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd 1,15 m – Krav 1,5 m vid sth 160 km/h

Skyddszon standard
Ledstråk Bra bredd och avstånd från skyddszon, saknar kontrastmarkering.

Plattformstak
Väderskydd Läskydd under plattformstak, alla vända mot busshållplatserna.

Sittplatser Alla sittplatser saknar både arm- och ryggstöd.

PLATTFORM 2 Spår 1a, 1b, 2 och 3

Plattformsbredd Ingen fri gångväg på 1,6 m bredd förbi trapphusen (35 m).

Avspärrning Saknas. Längsgående bommar i söder.

Beläggning Beläggning acceptabel men lutningen på plattformen mot spår bedöms
vara för brant.

Skyddszon bredd 1,15 m – Krav 1,5 m vid sth 160 km/h

Skyddszon standard

Ledstråk Bra bredd och avstånd från skyddszon, saknar kontrastmarkering.
Längst i norr endast ledstråk på ena sidan av plattform mot spår 2.

Plattformstak För kort plattformstak (nyare modell)norr om bron, placerat för nära
entrén till trapphus. Långt tak söder om bron (äldre modell) dåligt skick.

Väderskydd Väderskydd saknas och läskärm/väderskydd under plattformstak saknas.

Sittplatser Några bänkar med både arm- och ryggstöd finns på var sida om bron.

PLATTFORM 3 Spår 4, 5, 6a och 6b

Plattformsbredd Ingen fri gångväg på 1,6 m bredd förbi trapphusen (35 m).

Avspärrning Saknas. Längsgående bommar i söder.

Beläggning Beläggning acceptabel men lutningen på plattformen mot spår bedöms
vara för brant.

Skyddszon bredd 1,15 m – Krav 1,5 m vid sth 160 km/h

Skyddszon standard

Ledstråk Bra bredd och avstånd från skyddszon, saknar kontrastmarkering.
Längst i norr endast ledstråk på ena sidan av plattform mot spår 7b.

Plattformstak För kort plattformstak (nyare modell)norr om bron, placerat för nära
entrén till trapphus. Kort tak söder om bron (äldre modell) dåligt skick.

Väderskydd Väderskydd saknas och läskärm/väderskydd under plattformstak saknas.

Sittplatser Några bänkar med både arm- och ryggstöd finns på var sida om bron.
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PLATTFORM 4 Spår 7a, 7b och 8

Plattformsbredd Ingen fri gångväg på 1,6 m bredd förbi trapphusen (35 m).

Avspärrning Finns i ena änden av plattform

Beläggning
Skyddszon bredd 1,0 m – Krav 1,5 m vid sth 160 km/h

Skyddszon standard
Ledstråk Bra bredd och avstånd från skyddszon, saknar kontrastmarkering.

Plattformstak Saknas. 2 mindre väderskydd finns, ett på vardera sida om bron.

Väderskydd Mycket små, det södra är placerat långt från bron (110 m).

Sittplatser Endast två bänkar i respektive väderskydd norr/söder om bron.

FÖRBINDELSE BRO

Inbyggd förbindelse
Inbyggda trapp- och
hisspaket

Trappa Trappor av generellt god standard, två trappor från
sidoområdena/stationshus saknar ledstång på båda sidor.

Hissar Passagemått dörr understiger kravet om minst 0,86 m. Bredden på
invändigt korgmått understiger kravet om minst 1,0 m.

Ramp Hiss och rulltrappa finns.

Rulltrappa Inget krav stn klass 3-5

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme
Mindre väntutrymme i stationshusets norra del samt på gångbron över
spårområdet. Utrymmet på gångbron upplevdes litet och trångt för både
gående, väntande samt resenärer som köper biljetter.

Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Ersättningstrafik
Hållplatsskylt
Ersättningstrafik
Högtalare Högtalare saknas. Långt avstånd från närmaste plattform.
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Osby

Stationsområdet
Stationsområdet har ett mycket centralt läge i tätorten med två spår som omges
av två sidoplattformar.  Området är smalt och långsträckt och begränsas av
Östra och Västra Järnvägsgatan.

Trots läget i staden och sidoplattformar kan dessa med anledning av staket och
plank endast nås via två entrépunkter på vardera sidan, längst i söder samt vid
mitten av plattformarna i där det också finns en gångbro över stationsområdet.
Staketen begränsar tillgängligheten till plattformarna, stationen samverkar
relativt dåligt med sina omgivningar.

Stationen är enkelt uppbyggd med ett logiskt och rätvinkligt system samt få
riktningsändringar. Uppfattas som en barriär i staden trots att det finns både en
tunnel och en bro under respektive spårområdet.

Resecentrumfunktioner
Det finns ett stationshus med en mindre väntsal öster om spåren i anslutning till
en planskildhet under spårområdet. Busshållplatserna är lokaliserade utanför
stationshuset.

Ledstråk finns vid busshållplatser, kopplingar till plattformar saknas.
Gångbron över spårområdet har hiss, men dessa ansluter inte direkt till
plattformarna vilket medför höjdskillnader och ramper för åtkomst till
plattformarna. Handikapplats närmast stationshuset ger bara åtkomst till
plattform 1. Bilparkering för funktionshindrade i anslutning till hiss och gångbro
saknas på stationsområdets västra sida. Mötespunkt för ledsagning saknas.

Det finns ett stort utbud av cykelparkeringsplatser (280 cpl) i stationsområdets
omedelbara närhet. Det flesta platserna är dessutom väderskyddade.

Stationshus vid plattform 1 och hållplatser. Väderskyddade cykelparkeringsplatser.

BASFAKTA
Förkortning O Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Osby
Bandel 815 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 12713
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 400 Inv ort 7157
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Osby stationsområde
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Plattformar
Båda plattformarna har ett nyare väderskydd i den södra delen av varje
plattform samt två äldre väderskydd på varje plattform strax söder och norr om
gångbron. Plattformarna är smala (4,8 m) och de äldre väderskydden inkräktar
på plattformsbredden så att minsta breddmåttet på plattform vid väderskydd
endast är 3,2 m.

Ledstråk saknas helt längs plattformarna. Vid de två nyare väderskydden finns
dock ledstråk från plattform in till sittplatser i väderskydd! Skyddszonerna är i
dåligt skick och det saknas avspärrning på båda sidor av plattformarna,
undantaget del av plattform 1 i söder.

Miljön längs plattformarna upplevs något ogästvänlig, omgärdade av staket och
plank. När X2000 kör förbi i full hastighet så känns plattformarna mycket smala
och upplevelsen av att tåget passerar mycket nära med hänsyn till ljud och
vinddrag.

Begränsad åtkomst till de sidoförlagda
plattformarna.

Nyare väderskydd vid den södra delen av
plattform 2.

Plattformsförbindelser
Det finns en planskildförbindelse över spår på mitten av plattformen och en
planskild förbindelse under spåren i södra kanten av plattformarna.  Båda
förbindelserna är endast för gående och kan nyttjas för passage mellan ortens
olika delar. Bron är tillgänglig via både trappa och hiss medan tunneln endast
nås med trappa. Trapphusen ansluter inte direkt på plattform vilket innebär att
nyttan med hissarna för funktionshindrade är begränsad då resenärerna ändå
behöver nyttja en ramp för att komma upp på plattformarna. På västra sidan
ligger dessutom trapphuset på andra sidan Godsvägen. Tunneln är lokaliserad
vid väntsal.

Tillgängligheten är inte så bra för personer med begränsad rörligt pga rullstol,
rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc. trots att de båda plattformarna är
sidoplattformar. Det finns två ramper per plattform som inte är
tillgänglighetsanpassade, alla är branta, saknar avåkningsskydd och
kontrastmarkeringar. Mot plattform 1 finns dessutom en trappa som saknar
kontrastmarkeringar.
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Planskild förbindelse över spår. Trappa ner till planskild förbindelse under
spår.

Trappa till plattform 1. Ramp till plattform 1.

Drift och underhåll
Plattformarna är i dåligt skick längst i norr, dessa delar ser inte ut att användas.
Skyddszonen längs stora delar är mycket sliten. Fyra av de sex väderskydden är
gamla och har en dålig funktion.

Plattform 2 mot söder, gamla väderskydd,
inga ledstråk samt sliten skyddszon.

Plattform 2 mot norr.

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
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stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

OSBY Stationsklass 4

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd Upplevs smal på plats med förbipasserande tåg i mycket hög hastighet.

Avspärrning Saknas helt mot norr, täcker del av plattform mot söder.

Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard Målad skyddszon i mycket dåligt skick stora delar av sträckan.

Ledstråk Saknas helt.

Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd Ett bra väderskydd i söder, två gamla med dålig funktion.

Sittplatser Inga sittplatser på plattform med både arm- och ryggstöd.

PLATTFORM 2 Spår 2

Plattformsbredd Upplevs smal på plats med förbipasserande tåg i mycket hög hastighet.

Avspärrning Saknas helt mot norr, täcker del av plattform mot söder.

Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard Målad skyddszon i mycket dåligt skick stora delar av sträckan.

Ledstråk Saknas helt.

Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd Ett bra väderskydd i söder, två gamla med dålig funktion.

Sittplatser Inga sittplatser på plattform med både arm- och ryggstöd.

OSBY Stationsklass 4

FÖRBINDELSER TILL SIDOPLATTFORMAR

Ramp Brant lutning, saknar kontrastmarkeringar och avåkningsskydd.

Trappa Saknar kontrastmarkeringar.

FÖRBINDELSE BRO

Inbyggd förbindelse
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappa Bron och trapphusen avstängda vid inventeringen.

Hissar Bron och trapphusen avstängda vid inventeringen.

Ramp Hiss och trappa finns.

Rulltrappa Inget krav stn klass 3-5

FÖRBINDELSE TUNNEL

Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappa
Hissar Inget krav stn klass 4-5

Ramp



61

Rulltrappa Inget krav stn klass 3-5

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Inget krav stationsklass klass 4-5

Taktil
orienteringskarta Inget krav stationsklass klass 4-5

Mötespunkt för
ledsagning Saknas.

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt
Ersättningstrafik
Högtalare Saknas, men hållplats relativt nära plattform 1.
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Alvesta

Stationsområdet
Stationen i Alvesta är centralt belägen och på båda sidor om stationsområdet
finns bostäder och arbetsplatser. Stadens handelsområde finns väster om
järnvägsområdet där även stationshus, hållplatser och taxi är lokaliserat. Delar
av stationen har byggt om och planpassagen till mellanplattformarna har
stängts.  Stationen har fått en ny gångbro och på den östra sidan av
järnvägsområdet har en ny långtidsparkering angöring för ersättningsbussar
anlagts. Stationen har entréer flera håll. Den ursprungliga ingången till
stationshuset har några trappsteg men övriga ingångar är
tillgänglighetsanpassade.

Resecentrumfunktioner
I stationsbyggnaden finns det väntplatser, toalett, låsbara skåp, kiosk,
biljettautomater och skärm för visning av tågtider i realtid. Biljettautomater för
länstrafik finns både inomhus och på gångbron. Mötespunkt för ledsagning
finns i och utanför stationsbyggnaden.

Inne i stationsbyggnaden finns det väl sammanhängande ledstråk i form av
gummiplattor. På någon plats låg hade man dock lagt en matta över ledstråket. I
övrigt finns det ledstråk över hela området, till samtliga viktiga funktioner och
med god standard.

Stationens placering i samhället ger närhet till handel och service. Direkt väster
om stationshuset finns taxiparkering och angöring för lokal- och regionalbuss.
Det finns även parkering för funktionshindrade, uppställningsplatser för cykel
och korttidsparkering för bil i direkt anslutning till stationen.
På den östra sidan finns den nyanlagda delen med uppställningsplatser för
moped och cykel, långtidsparkering, angöringsmöjlighet för buss och särskild
plats för ersättningsbuss. På plats fick man dock uppfattningen av att det kan bli
svårt att hitta till platsen för ersättningsbuss om man befinner sig på områdets
västra sida. Det finns inte heller någon skylt som utmärker platsen eller någon
särskild informationshögtalare.

Stationens västra sida. Påbörjad
vägvisning till plats för ersättningsbuss
som inte verkar följas upp.

Stationens östra sida. Trolig plats för
ersättningsbuss.

BASFAKTA
Förkortning Av Trafikform 0 Län Kronoberg
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Alvesta
Bandel 814 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 19280
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2500 Inv ort 8017
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Alvesta stationsområde
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Plattformar
Utformning och standard är god och ledstråk finns utmed större delen av
plattformarna. Plattformarna har tak över delar av plattformsläge B, längre ut
finns väderskyddade sittplatser samt några oskyddade. Vid plattformsläge A
saknas tak, väderskydd och sittplatser. Väderskyddade sittplatser finns dock
mellan plattformsläge A och B, under brobyggnad.

Från vänster: plattformsläge B med tak, sittplatser under bro, plattformsläge A utan
sittplatser och väderskydd.

Plattformsförbindelser
Samtliga spår nås via en nybyggd gångbro som kan angöras från båda sidorna av
spårområdet. Gångbron är väderskyddad men inte uppvärmd. Det finns
biljettautomat men inte sittplatser. Från sidoområdena angörs via trappor eller
hissar och till plattformar finns trappor, hissar och rulltrappor.

Avstängd förbindelse i plan

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).
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ALVESTA Stationsklass 2

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd Krav 1,5 meter vid STH 160km/tim

Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Finns på del av plattformsläge B

Väderskydd Finns på resterande del av plattformsläge B men saknas på läge A

Sittplatser

PLATTFORM 2 Spår 2

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd Krav 1,5 meter vid STH 160km/tim

Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Finns på del av plattformsläge B

Väderskydd Finns på resterande del av plattformsläge B men saknas på läge A

Sittplatser

ALVESTA Stationsklass 2

FÖRBINDELSE BRO

Inbyggd förbindelse
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappa
Hissar
Ramp
Rulltrappa

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta Saknas

Mötespunkt för
ledsagning Mötespunkten utomhus är inte kopplad till ledstråk

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt God standard men vägvisning och utmärkning bör kompletteras

Ersättningstrafik
Högtalare Saknas men utrop kan ev. höras från stationen
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Sävsjö

Stationsområdet
Stationen är belägen mitt i Sävsjö centrum. På båda sidor om stationsområdet
finns bostäder och arbetsplatser. Stadens centrum med handel och restauranger
finns väster om järnvägen där även hållplatser för regional busstrafik är
lokaliserat. För passage över järnvägsområdet kan en tunnel, bro eller vägbro
användas. Detta ger gående och cyklister relativt goda möjligheter att passera
och motverkar eventuella barriäreffekter. Stationsområdet är öppet och det är
lätt att orientera sig i området.

Resecentrumfunktioner
Stationen har väderskydd vid båda plattformarna där resenärer kan vänta. Det
finns även skärmar för visning av tågtider i realtid. Biljettautomater eller andra
försäljningsställen saknas helt inom stationsområdet. Stationens placering i
samhället ger närhet till handel och service men det finns ingen sådan
verksamhet inom stationsområdet. Vid busstationens södra ända finns en
bemannad lokal med turistinformation och toalett.

På den nyanlagda ytan för bussangöring, i anslutning till plattform 2, finns
ledstråk. Parkering för rörelsehindrade och plats för ledsagning finns endast på
den västra sidan. Koppling mellan mötesplats för ledsagning och ledstråk
saknas. Särskild plats för ersättningsbuss hittades ej.

Det finns pendlarparkering för bil, uppställningsplats för cykel, och parkering
för funktionshindrade på den västra sidan men endast korttidsparkering och
parkering för cykel på den östra. Flertalet uppställningsplatser för cykel är
väderskyddade, antingen av brotrappan eller av väderskydd.

Ledstråk till Spår 1 men inte på plattform Ledstråk till Spår 2 men inte på plattform.
Farligt cykelställ borttaget.

BASFAKTA
Förkortning Sä Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Sävsjö
Bandel 813 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 10969
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 500 Inv ort 5122
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Sävsjö stationsområde
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Plattformar
Stationen har i två sidoförlagda plattformar som har relativt tydliga
avgränsningar mot sin omgivning men som kan nås från flera håll. Plattform 2
angränsar till hållplatser för när- och regionalbuss. Det finns väderskydd och
sittplatser på plattformarna men biljettautomater saknas. Plattformarna har
målad skyddszon och tydliga avslut med avspärrning i plattformarnas södra
ända. Avspärrning saknas dock i de norra ändarna. Inga synliga spår efter
smitning över järnvägsområdet. Den nyanlagda busstationen har bra ledstråk
men detta saknas helt på plattformarna. Båda plattformarna kan nås utan att
passera hinder eller höjdskillnader förutom vid passage mellan plattformarna.

Skyddszon målad, sliten. Avspärrning
saknas vid norra avslutningen

Plattformsförbindelser
Mellan plattformarna passeras spåren via bro som endast har trappor eller
genom tunnel med ramper. För rörelsehindrade är vägen genom tunneln lång
vilket upplevs som ett stort problem vid plötsliga spårändringar.

Kommunen vill förse gångbro med hissar

Drift och underhåll
Målad skyddszon är sliten.
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Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

SÄVSJÖ Stationsklass 4

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard Målad, sliten

Ledstråk Saknas

Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd
Sittplatser

PLATTFORM 2 Spår 2

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard Målad, sliten

Ledstråk Saknas

Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd
Sittplatser
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SÄVSJÖ Stationsklass 4

FÖRBINDELSE BRO

Inbyggd förbindelse Inget krav stn klass 3-5

Inbyggda trapp- och
hisspaket Inget krav stn klass 4-5

Trappa Saknar kontrastmarkering

Hissar Inget krav stn klass 4-5

Ramp Broförbindelsen har endast trappor

Rulltrappa Inget krav stn klass 3-5

FÖRBINDELSE TUNNEL

Inbyggda trapp- och
hisspaket Inget krav stn klass 4-5

Trappa Saknar kontrastmarkering

Hissar Inget krav stn klass 4-5

Ramp Finns med bra lutning och viloplatser

Rulltrappa Inget krav stn klass 3-5

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Inget krav stationsklass klass 4-5

Taktil
orienteringskarta Inget krav stationsklass klass 4-5

Mötespunkt för
ledsagning Saknar koppling till ledstråk

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt Saknas

Ersättningstrafik
Högtalare Saknas
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Nässjö

Stationsområdet
Nässjö station är en centralt belägen järnvägsknut. På båda sidor om
stationsområdet finns bostäder handel och arbetsplatser. Stadens huvudgata
med handel och restauranger finns nordost om järnvägsområdet där även
stationshus, hållplatser och taxi är lokaliserat. Järnvägen och Runnerydsjön
utgör barriär i samhället. Stationsområdet kan passeras via gångbro eller via en
vägbro sydöst om stationsområdet. Huvudentré sker mitt i stationshuset,
varifrån man kan nå samtliga spår via gångbron. Spår 1 kan nås direkt från
hållplats eller taxistation men övriga spår nås via gångbron. Området kan vara
svårt att överblicka men via stationshuset finns god vägledning.

Resecentrumfunktioner
I stationsbyggnaden finns det väntplatser, toalett, låsbara skåp, kiosk, skärm för
visning av tågtider i realtid och biljettautomat (SJ). Biljettautomater för
länstrafik saknas helt. Plats för ledsagning finns i och utanför
stationsbyggnaden. Det finns även sittplatser på gångbron som är inbyggd och
uppvärmd.

Stationens placering i samhället ger närhet till handel och service. Direkt norr
om stationshuset finns angöring för lokalbuss, regionalbuss, fjärrbuss samt
särskild plats för ersättningsbuss. Det finns parkering för bil, cykel, och för
funktionshindrade i direkt anslutning till stationen. Cykelparkeringen vid
huvudentrén var överbelagd. På den sydvästra sidan finns cykelparkering och
långtidsparkering.

Cykelparkering vid huvudentré. Väntplatser på gångbro.

BASFAKTA
Förkortning N Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Nässjö
Bandel 817 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 29516
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3200 Inv ort 16678
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Nässjö stationsområde



73

Plattformar
Plattformarnas längd med angöring från flera spår medför att de varierar
mycket i bredd, standard och utrustningsnivå. Några plattformar har fått en
upprustning och är belagda med markplattor, plattsatta ledstråk och
skyddszoner medan andra håller en lägre standard utan ledstråk och med målad
skyddszon. Plattformstak finns på några plattformar men inte alltid utmed hela
plattformens längd. Detta beror troligtvis på bredd och användningsområde.

Vissa plattformar saknar läskydd.

Plattformsförbindelser
Sidoplattform 1a nås direkt från Busshållplatser och 1b från taxistation.
Avgränsningen mellan hållplatsområde och dessa plattformar är något diffus.
Övriga plattformar nås via gångbro med entréer från Stationshuset eller från
långtidsparkeringen sydväst om stationsområdet. Från stationshuset finns
rulltrappor och hissar. Vid den andra entrén finns trappor och hiss.

Gångbron utgör uppvärmd väntyta Plattform 1 angränsar till hållplatsområde.

Drift och underhåll
Stationen ingick i pilotstudien ”Stationernas skötsel och utformning” Se
publikation 2013:093. Det finns dock en del kvar att göra utanför de mest
använda delarna av stationen.

Slitna miljöer längst ut på plattformarna

Markplattor för ledstråk och övrig yta. Lokaltåg angör utanför plattsatta delar
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Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

Nässjö Stationsklass 2

PLATTFORM 1 Spår 1a och 1b

Plattformsbredd
Avspärrning Saknas

Beläggning God på plattformens mest använda delar men sämre utanför

Skyddszon bredd Endast 0,6 m – krav 1,5 m vid sth 160 km/h.

Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Finns på läge B men inte A

Väderskydd Finns på läge A men inte B

Sittplatser

PLATTFORM 2 Spår 2a, 2b, 3 och 4

Plattformsbredd
Avspärrning Saknas

Beläggning God på plattformens mest använda delar men sämre utanför

Skyddszon bredd Endast 1,15 m – krav 1,5 m vid sth 160 km/h.

Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Saknas vid spår 2b och 3

Väderskydd Saknas vid spår 2b och 3

Sittplatser

PLATTFORM 3 Spår 5, 6, 7 och 8

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning God på plattformens mest använda delar men sämre utanför

Skyddszon bredd Endast 1,15 m – krav 1,5 m vid sth 160 km/h.

Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Saknas vid spår 6

Väderskydd Saknas vid spår 6

Sittplatser

PLATTFORM 4 Spår 9b och 10

Plattformsbredd
Avspärrning Saknas

Beläggning God på plattformens mest använda delar men sämre utanför

Skyddszon bredd Endast 1,15 m – krav 1,5 m vid sth 160 km/h.
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Skyddszon standard God på plattformens mest använda delar men sämre utanför

Ledstråk
Plattformstak Finns på del av plattformen

Väderskydd
Sittplatser

Nässjö Stationsklass 2

FÖRBINDELSE BRO

Inbyggd förbindelse
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappa
Hissar Uppfyller ej krav, passagemått

Ramp
Rulltrappa Uppfyller inte krav på kontrastmarkering

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning Saknar kopplingar till ledstråk

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt
Ersättningstrafik
Högtalare Kontroll om utrop hörs till denna plats har ej genomförts
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Tranås

Stationsområdet
Stationen är belägen mitt i Tranås centrum. På båda sidor om stationsområdet
finns bostäder handel och arbetsplatser. Stadens huvudgata med handel och
restauranger finns öster om järnvägen där även stationshus, hållplatser och taxi
är lokaliserat. Järnvägen kan passeras norr och söder om stationsområdet och i
gångtunneln under själva stationsområdet. Stationsområdet är öppet och det är
lätt att orientera sig i området. Hela stationsområdet inklusive plattformarna
saknar ledstråk.

Resecentrumfunktioner
Området på och omkring stationen saknar helt ledstråk. I stationsbyggnaden
finns uppvärmt väntrum med sittplatser, toalett, skärm för visning av tågtider i
realtid, biljettautomat (SJ). Biljettautomater för länstrafik saknas helt. Plats för
ledsagning finns i och utanför stationsbyggnaden. Utanför är platsen för
ledsagning belamrad med uppställda cyklar.

Stationens placering i samhället ger närhet till handel och service men det finns
ingen inhyst inom stationsområdet. Direkt norr om stationshuset finns angöring
för fjärr-, regional- och lokalbuss. Någon särskild plats för ersättningsbuss
hittades ej.

Det finns parkering för bil, cykel, och för funktionshindrade i direkt anslutning
till stationen på båda sidor om järnvägen.

Belamrad mötesplats för ledsagning

BASFAKTA
Förkortning Tns Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Tranås
Bandel 811 Sth Gods/Person 140 Inv kommun 18197
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 800 Inv ort 14197
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Tranås stationsområde
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Plattformar
Stationen har i princip två sidoförlagda plattformar som har tydliga
avgränsningar mot sin omgivning. Platt formarna till spår 1 och 2 finns på
varandras motsatta sida och plattformen till spår 11 finns i förlängningen av
plattform 1. Plattform 11 är smalare än de övriga plattformarna och angränsar
till busshållplatser. Det är dock en höjdskillnad mellan plattformen och
hållplatserna. Det finns väderskydd och sittplatser utmed samtliga plattformar.
Biljettautomater saknas dock. Plattformarna har målad skyddszon och tydliga
avslut med avspärrning i plattformarna ändar. Inga synliga spår efter smitning
över järnvägsområdet.

Plattformarna vid spår 1 och 2 är breda
och hinderfria. Ledstråk saknas. Låg
standard säkerhetszon.

Smala sektioner vid plattformen till spår 11.
Ledstråk saknas. Låg standard
säkerhetszon.

Plattformsförbindelser
Passage mellan plattformarna och genom stationsområdet kan ske i tunnel med
ramper och trappor. Cykel kan passera men bör ledas.
Ledstråk, kontrastmarkering, räcken mm saknas på många platser.

Kontrastmarkering räcken och viloplatser
saknas

Behov av tillgänglighetsanpassning

Drift och underhåll
Vägvisare och informationsbärare är nedklottrade och slitna, bör ses över och
bytas ut.



79

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

TRANÅS Stationsklass 4

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd Smala sektioner vid väderskydd, spår 11

Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard Målad, sliten

Ledstråk Saknas

Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd
Sittplatser

PLATTFORM 2 Spår 2

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard Målad, sliten

Ledstråk Saknas

Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd
Sittplatser Sittplatser saknar arm och ryggstöd

TRANÅS Stationsklass 4

FÖRBINDELSER TILL SIDOPLATTFORMAR

Ramp Brister i kontrastmarkering

Trappa Brister i kontrastmarkering

FÖRBINDELSE TUNNEL
Inbyggda trapp- och
hisspaket Inget krav stn klass 4-5

Trappa Brister i kontrastmarkering

Hissar Inget krav stn klass 4-5

Ramp Brister i kontrastmarkering, räcken och viloplatser

Rulltrappa Inget krav stn klass 3-5

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Finns men inget krav stationsklass klass 4-5
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Taktil
orienteringskarta Inget krav stationsklass klass 4-5

Mötespunkt för
ledsagning Finns men ledstråk till platsen saknas samt belamrad av cyklar

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt Särskild hållplats för ersättningsbuss hittades ej

Ersättningstrafik
Högtalare Särskild hållplats för ersättningsbuss hittades ej
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Svedala

Stationsområdet
Svedala är en liten station med enkel uppbyggnad en mellanplattform och två
spår. Strukturen är enkel och tydlig med en entréplats som gör det lätt att
orientera och hitta.

Stationen har ett i tätorten centralt läge nära ortens centrum. Det finns ingen
service eller handel i direkt anslutning till stationsläget. Stationen är en barriär i
området och är dagsläget endast tillgänglig via angöringszonen lokaliserad norr
om spårområdet.  Här finns även en busshållplats samt all cykel- och
bilparkering. Gatan till stationen är en återvändsgata. Resenärer väntar på
plattformen.

Resecentrumfunktioner
Det finns ett stationshus men det används inte för stationsfunktioner. Det finns
således inga invändiga ytor med sittplatser.

Mötespunkt för ledsagning saknas och det finns inga ledstråk till funktioner
utanför plattformen. En bilplats för funktionshindrade finns cirka 25 från
plattformsförbindelsen.

Det finns två busshållplatser i anslutning till stationen, en i direkt anslutning till
stationen och en vid Stortorget på cirka 250 meters gångavstånd. Båda
hållplatserna trafikeras av regionbusstrafik och hållplatsen närmast stationen
fungerar som hållplats för ersättningsbuss.

Det finns ett mindre antal bilplatser och ett relativt stort antal cykelplatser. Alla
bil- och cykelplatser var fullbelagda vid inventeringstillfället. En stor andel
cyklar står parkerade utanför cykelställ och det finns endast ett mycket litet
antal väderskyddade cykelplatser.

Cykelparkering framför stationshuset Hållplats för regionbuss samt för
ersättningsbuss

BASFAKTA
Förkortning Sea Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Svedala
Bandel 961 Sth Gods/Person 130 Inv kommun 20067
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1500 Inv ort 10627
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Svedala stationsområde
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Plattformar
Stationen har en mellanplattform mellan spår 1 och 2. Passage till plattform sker
via endast en kommunikationspunkt i plattformens östra kant.  Avspärrning i
slutet på plattform finns endast i ena änden och täcker inte hela plattformens
bredd. Det förekommer inga spår av smitning överspårområdet. Dock
förekommer smitning via plattformsövergången när bommarna är helt eller
delvis nere.

Plattformen är 6,0 meter bred och utrymmet mellan skyddszon och läskärm är
mycket smalt för både gående och väntande vilket innebär att gående är
hänvisade till skyddszonen. Den målade skyddszonen är bitvis mycket dålig.
Ledstråk finns längs hela plattformen men endast på ena sidan av
väderskydden, längs spår 1. Ledstråket är för smalt och ligger för nära
skyddszonen. Det slutar innan plattformsförbindelsen i plan över spåren utan
hänvisning om riktning.

Avspärrning mot väster Sliten skyddszon och smalt ledstråk

Plattformstaket är kort (24 m)  i förhållande till längden på plattformen och det
finns endast totalt fem bänkar. Inga andra väderskyddade platser eller bänkar
för väntande resenärer inom stationsområdet i övrigt.

Plattformsförbindelser
Mellanplattformen nås via en förbindelse i plan över spår 1 och har skydd i form
av bommar och signal. Bommarna fälls upp innan hela tågsetet passerat (vid
dubbelt tågset). Rampen till plattformen har en relativt brant lutning och saknar
både kontrasmarkering och avåkningsskydd.

Ramp till plattform Förbindelse med bommar och signal
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Drift och underhåll
Något slitet och mycket ogräs. Vid regn blir det en större vattensamling i
anslutning till plattformsförbindelse.

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

SVEDALA Stationsklass 4

PLATTFORM 1 Spår 1 och 2

Plattformsbredd Endast 1,2 m gångväg mellan skyddszon och väderskydd (ca 24 m)

Avspärrning Saknas mot öster, täcker inte hela plattformens bredd mot väster.

Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard Mycket sliten målad skyddszon.

Ledstråk Smalt ledstråk, endast mot spår 1, för kort avstånd till skyddszon, slutar
vid plattformsförbindelse utan anvisning om riktning

Plattformstak Inget krav för stationer med stationsklass 4-5

Väderskydd Endast smalt tak med läskydd (ca 1 m djupt), riktigt väderskydd saknas
och taket är kort i förhållande till plattformens längd.

Sittplatser Fåtal bänkar utan arm- och ryggstöd, på kort del av plattformens längd.

SVEDALA Stationsklass 4

FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR I PLAN

Skyddstyp
Standard ytskikt

Ramp Brant ramp från förbindelse mot plattform 1, saknas både avåkningsskydd
och kontrastmarkering.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Saknas. Inget krav stationsklass klass 4-5

Taktil
orienteringskarta Saknas. Inget krav stationsklass klass 4-5

Mötespunkt för
ledsagning Mötepunkt för ledsagning saknas

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt Hållplatsläge för ersättningstrafik finns med hållplatskylt.

Ersättningstrafik
Högtalare Högtalare finns inte, för stort avstånd till högtalare på plattform.
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Skurup

Stationsområdet
Skurup station är en liten station med enkel uppbyggnad med två spår och två
sidoplattformar. Strukturen är enkel och tydlig med en huvudsaklig entréplats
vid plattformarnas östra kant i anslutning till förbindelse i plan över spåren.
Stationsområdet uppfattas som lätt att orientera och hitta och det upplevs inte
som någon barriär då den är nåbar från i princip alla väderstreck.

Stationen har ett i tätorten centralt läge i direkt anslutning till ortens centrum.
Angöringszon, toalett, busshållplatser och bilplatser är lokaliserade söder om
spårområdet.  Resenärer väntar på plattformen.

Resecentrumfunktioner
Det finns inget stationshus eller invändiga sittplatser. Resecentrumfunktioner
såsom angöringszonen, bilparkering, bilplats för handikappade, busshållplatser
samt ett stort antal cykelplatser ligger på den södra sidan är till stora delar
samlade söder om stationsområdet vilket är en stor brist om bara den norra
plattformen och spår nyttjas.

Kopplingarna mellan tåg och buss är nära. Ledstråk finns på plattform och vid
busshållplatser men det saknas ledstråk mellan dessa funktioner.
Bilparkering för funktionshindrade finns på parkeringen söder om spåren och
plattform 1 nås med rimligt gångavstånd via en kort ramp. För åtkomst till
plattform 2 krävs en passage via planskildheten vilket medför ett gångavstånd
på drygt 350 meter. Då endast denna plattform trafikeras så finna ingen bilplats
som är tillgänglig för funktionshindrade.

Sammanlagt nästan 500 cykelplatser i anslutning till stationen dock var
beläggningen mycket ojämnt fördelad. Cykelplatserna på den norra sidan var
överbelagda och cykelplatserna på den södra sidan var i princip tomma vilket
beror på att endast den norra plattformen trafikeras.

Cykelparkering norra sidan Cykelparkering södra sidan

BASFAKTA
Förkortning Srp Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Skurup
Bandel 961 Sth Gods/Person 110 Inv kommun 15025
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1000 Inv ort 7565
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Skurup stationsområde
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Plattformar
Stationen har två sidoförlagda plattformar som har tydliga avgränsningar mot
sin omgivning. Båda plattformarna har ett kortare sidoförlagt plattformstak med
biljettautomat och ett integrerat väderskydd med 5-6 bänkar. Det är de enda
sittplatserna längs plattformarna.

Vid inventering observerades att endast den norra plattformen och spår 2
trafikerades.

Breda ledstråk med tydlig kontrastmarkering. Ledstråken slutar i öster mot
ramp utan stopplattor eller liknande. Trots att avståndet är mycket kort så
saknas det kopplande ledstråk mellan ledstråken längs plattformen och
ledtråken längs busshållplatserna.

Väderskydd plattform 1 samt ledstråk Dålig avslutning på ledstråk innan ramp

Plattformsförbindelser
Det finns en plattformsförbindelse i plan över spåren i öster som är en passage
mellan ortens olika delar i form av en gata (Södergatan) som trafikeras av både
gående, cyklister och bilister. Förbindelsen regleras med bommar och signal.
Vid plattformarnas västra kan finns en nyanlagd planskild förbindelse under
spårområdet som till viss del också används av gång- och cykeltrafik mellan
ortens olika delar.

Förbindelse i plan i anslutning till
Södergatan.

Planskild förbindelse för gång- och cykel
under stationsområdet.
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Det finns ett antal möjligheter att ta sig upp till sidoplattformarna från
långsidorna via korta trappor med tre-sex trappsteg. Alla trappor saknar både
ledstänger och kontrastmarkeringar.

Trappa till plattform 2 Ramp till plattform 2

Drift och underhåll
Mycket ogräs mellan ledstråksplattor på plattform 1. Spår av borttaget klotter på
de stora betongväggarna i anslutning till gång- och cykelförbindelse under spår i
öster.

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

SKURUP Stationsklass 4

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk Bra bredd, standard och kontrast. Bitvis mycket ogräs mellan plattor.

Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd
Sittplatser Endast sittplatser (bänkar) med enbart armstöd i väderskydd.

PLATTFORM 2 Spår 2

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
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Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd
Sittplatser Endast sittplatser (bänkar) med enbart armstöd i väderskydd.

SKURUP Stationsklass 4

FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR I PLAN

Skyddstyp
Standard ytskikt Ytan med Strail något ojämn och kort, liten risk att snubbla på kant.

Ramp

FÖRBINDELSER TILL SIDOPLATTFORMAR

Ramp
Trappa 4 trappor med 3 trappsteg, saknar både ledstrång och kontrastmarkering.

FÖRBINDELSE TUNNEL
Inbyggda trapp- och
hisspaket Inget krav stn klass 4-5

Trappa Alla trappor till tunnel saknar kontrastmarkeringar.

Hissar Inget krav stn klass 4-5

Ramp Saknar vilplan och kontrastmarkeringar. För både gång- och cykel, finns
dock ingen uppdelning av ytan med linjer eller material.

Rulltrappa Inget krav stn klass 3-5

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Saknas. Inget krav stationsklass klass 4-5

Taktil
orienteringskarta Saknas. Inget krav stationsklass klass 4-5

Mötespunkt för
ledsagning Saknas.

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt

Ersättningstrafik
Högtalare

Saknas. Två hållplatser för ersättningstrafik, en i direkt anslutning till
plattform 1 och en på Fabriksgatan som är för långt avstånd till högtalare
på plattform.
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Ystad

Stationsområdet
Stationsområdet ligger i direkt anslutning till stadskärnan och de centrala
delarna av tätorten. Stationen är enkelt uppbyggd och har en entrépunkt vid
plattformarnas slut i väster. Alla plattformar samt stationshuset nås via en och
samma passage över spåren i plan vilket ger en enkel överblickbarhet och
orientering. Endast mindre nivåskillnader vilket ger en god tillgänglighet.

Stadskärnan ligger norr om stationen. Österleden (huvudgata) går parallellt med
spåren relativt nära vilket begränsar utrymmet för ankomstzonen.

Resecentrumfunktioner
Det finns ett gammalt stationshus som har biljettkontor och uppvärmd väntsal
med sittplatser. Denna ligger lite avsides, det vill säga inte i direkt anslutning till
de plattformar som tågtrafiken trafikerar. I anslutning till plattform 3 finns en
mindre byggnad som inrymmer en taxistation samt en mindre väntsal med
sittplatser.

Ledstråk finns till det gamla stationshuset samt till den kombinerade
taxitstationen och väntsalen. Ledstråk finns utmed plattform men inte längs
busshållplatser. Finns heller inga kopplande ledstråk mellan dessa funktioner
trots att de ligger jämsides.

Det finns sammanlagd drygt 650 cykelplatser där en fjärdedel inte nyttjas med
anledning av avståndet till station och hållplatser. De väderskyddade
cykelplatserna utgör en stor del av dessa ”oanvända” platser. Trots det stora
antalet cykelplatser upplevs det som ett underskott på cykelplatser i anslutning
till förbindelsen över spåren. Här är dock utrymmet begränsat med hänsyn till
närheten till Österleden.

BASFAKTA
Förkortning Y Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Ystad
Bandel 961 Sth Gods/Person 120 Inv kommun 28623
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1800 Inv ort 18350

Taxi och väntsal vid plattform 3. Cykelparkering
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Ystad stationsområde
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Busshållplatserna ligger väl integrerade med stationen, till stor del parallellt
med plattform 3. Dock ligger hållplats för ersättningsbuss mycket långt från
stationen, drygt 200 meter.

Det finns endast ett mindre antal bilplatser (140 st) i anslutning till
stationsområdet varav en är anpassad för funktionshindrade.

Plattformar
Stationen har tre plattformar varav två plattformar används. Spåren och
plattformarna är inte raka vilket påverkar instegslängden, avståndet mellan
plattform och tåg. Plattformen närmast det gamla stationshuset används inte i
dagsläget. Den har en låg höjd, saknar bl.a. skyddszon och har inget
genomgående spår.

Plattform 3 upplevs trång då väntande resenärer inte sprids ut längs
plattformen. Bredden på plattformen är smal i öster men ytan sammanfaller
med yta för busshållplatser så att totalbredden uppgår till 5,75 meter.
Passerande godståg upplevs något obehagligt med hänsyn till bredden på
plattformen och närheten till förbipasserande tåg.

Plattform 2 har en strutform och stor variation i bredd 4,25-17 meter.
Plattformen saknar avspärrning i änden mot öster. Ledstråk finns endast längs
en sida av plattform.

Plattform och hållplats väg integrerade Avspärrning saknas på plattform 2

Plattformsförbindelser
Det finns en plattformsförbindelse i plan över spåren i stationsområdets västra
kant. Denna förbindelse är skyddad med bommar och signal och fungerar delvis
även som en passage till hamnområdet av gående.

Det finns inga stora nivåskillnader inom stationsområdet vilket är bra för
tillgängligheten. Endast två mindre ramper för att ta upp mindre nivåskillnad
mellan plattform 3 och omgivande mark.
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Bommar och signal vid förbindelse Ramp till plattform 3

Drift och underhåll
Trasiga sandlådor på plattformar. Mycket skräp och ogräs i spårområdet.
Plattform 1 är i mycket dåligt skick, men trafikeras inte i dagsläget.

Mycket ogräs och skräp i spårområde Trasig sandlåda/sopkorg

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

YSTAD Stationsklass 3

PLATTFORM 1

Plattformsbredd Plattformen trafikeras inte i dagsläget.

Avspärrning Saknas

Beläggning
Skyddszon bredd Saknas.

Skyddszon standard

Ledstråk Ledstråk finns bara till stationshuset som ligger invid plattformen. Inget
ledstråk längd plattformen i övrigt.

Plattformstak Saknas.

Väderskydd Väderskydd saknas men uppvärmd väntsal finns i stationshuset i direkt
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anslutning till plattformen.

Sittplatser Två sittplatser med både arm- och ryggstöd, dock inga väderskyddade.

PLATTFORM 2

Plattformsbredd
Avspärrning Saknas i ena ändan av plattform, mot öster.

Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk Bra bredd, kontrastmarkering saknas.

Plattformstak Något större väderskydd/plattformstak finns.

Väderskydd
Sittplatser Alla sittplatser är bänkar i väderkur med enbart armstöd.

PLATTFORM 3

Plattformsbredd Upplevs smal med hänsyn till antal väntande resenärer samt med hänsyn
till passerande godståg.

Avspärrning
Beläggning Något gropig beläggning, samlas vatten.

Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk Bra bredd, kontrastmarkering saknas.

Plattformstak Saknas.

Väderskydd Finns, men är litet i förhållande till antalet väntande resenärer.

Sittplatser Alla sittplatser är bänkar i väderkur med enbart armstöd.

YSTAD Stationsklass 3

FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR I PLAN

Skyddstyp
Standard ytskikt Mycket ojämn beläggning (strail), risk för fallolycka. Mycket högt ogräs.

Ramp

FÖRBINDELSER TILL SIDOPLATTFORMAR

Ramp Från gångbanan utmed Österleden till plattform 3. Saknar kontrastmark.

Trappa Finns ej.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme
Finns i stationshuset, men det ligger inte direkt anslutning till de
plattformar som trafikeras. Finns dessutom ett uppvärmt väntutrymme vid
plattform 3, dock mycket litet.

Taktil
orienteringskarta Saknas.

Mötespunkt för
ledsagning
Ersättningstrafik
Hållplatsskylt Mycket långt avstånd mellan hållplats och plattformar.

Ersättningstrafik
Högtalare Saknas. Mycket långt avstånd mellan hållplats och plattformar.
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Tomelilla

Stationsområdet
Stationen är liten och ligger relativt nära ortens centrum. Den är enkelt
uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar och är
lätt att överblicka. Stationen är en säckstation och har två spår och två
sidoplattformar. Stationshuset och den primära angöringen är lokaliserad väster
om spårområdet. Dock kan stationsområdet nås från både öster och väster samt
från centrum i söder. Tillgängligheten från norr begränsas av väg 11.

Resecentrumfunktioner
Det finns ett gammalt stationshus som har ett mindre utrymme för väntsal med
tre bänkar samt toalett. Resenärer väntar i huvudsak på plattform. Ledstråk
finns till stationshus och hållplatslägen. Dock är ledstråken smala och saknar
kontrastmarkering.

Fyra hållplatslägen är lokaliserade i direkt anslutning till plattform 1 vilket ger
en god tillgänglighet och enkelt att hitta. Plattformstaket med väderskydd
används för både buss- och tågresenärer.

Bilparkering för funktionshindrade finns nära stationshuset, men har 40-100 m
avstånd till plattformarna. Relativt lite cykelparkeringsplatser på
stationsområdet (92 st).

Mötespunkt för ledsagning saknas.

Buss och tåg integrerat Stationskarta och orienteringspunkt

BASFAKTA
Förkortning Tli Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 5 Typ av station Säckstation Kommun Tomelilla
Bandel 969 Sth Gods/Person 60 Inv kommun 12891
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 400 Inv ort 6444
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Tomelilla stationsområde
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Plattformar
Stationen har två sidoförlagda plattformar som ligger i nivå med omgivande.
Båda plattformarna har nyligen blivit förlängda med cirka 35 m mot söder.

Plattform 1 närmast stationshuset är mycket smal, men ligger på stora delar av
sträckan parallellt med ytan för busshållplatser. Bredden på plattform 1 är
endast 3,7 meter på sträckan längs plattformstak/väderkur. Här är även ledstråk
smalare än övriga delar på sträckan (0,35 m).

Ledstråk längs plattformarna är av varierande utformning, på delar har de
tillräcklig bredd och har målad kontrastmarkering och på andra delar (förbi
väderskydd) är de smala och saknar kontrastmarkering.

Plattform 2 – brett ledstråk dålig asfalt Plattform 1 – smalt ledstråk utan kontrast

Plattformsförbindelser
Samtliga plattformar kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol,
rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc. Plattformarna ligger i nivå med
omgivande mark utan några större nivåskillnader vilket ger en god
tillgänglighet. Endast en ramp finns till plattform 2 från förbindelsen över
spåren.

Förbindelsen i plan, passerar över två spår som inte trafikeras av tågtrafik i
dagsläget (säckstation). Förbindelsen har inget skydd i form av bommar eller
signal. Den är genomgående och kan används som passage mellan ortens olika
delar men bedöms inte nyttjas för detta ändamål i någon större omfattning.

Cirka 100 meter söder om plattformarnas avslut finns en passage över
järnvägsspåret i samband med Tomegatan/Östergatans passage över spåret.
Denna passage används för att nå ortens olika delar och ligger i direkt
anslutning till ortens centrum, används av alla trafikantslag och skyddas med
bommar och signal.
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Förbindelse i plan över spår Ramp till plattform 2

Drift och underhåll
Asfaltbeläggningen på plattformarna är generellt mycket dålig, många skarvar
och ”lappningar”.

Dålig asfalt Sliten skyddszon

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

TOMELILLA Stationsklass 5

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd Plattformen trafikeras inte i dagsläget.

Avspärrning Saknas

Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard

Ledstråk På del av plattform (längs väderskydd mot förbindelse) är ledstråket för
smalt samt har dålig/ingen kontrastmarkering.
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Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd
Sittplatser Alla sittplatser endast med armstöd.

PLATTFORM 2 Spår 2

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard

Ledstråk På del av plattform (längs väderskydd mot förbindelse) är ledstråket för
smalt samt har dålig/ingen kontrastmarkering.

Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd
Sittplatser Alla sittplatser endast med armstöd.

TOMELILLA Stationsklass 5

FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR I PLAN

Skyddstyp Bommar och signal saknas. Dock trafikeras inte spåren förbi förbindelsen
(norr om stationslägena).

Standard ytskikt Mycket ojämn beläggning med risk för fallolyckor.

Ramp Endast avåkningskydd på ena sidan, kontrastmarkering saknas.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Finns ett litet väntutrymme i stationshuset, dock inget krav stationsklass
klass 4-5

Taktil
orienteringskarta Saknas. Inget krav stationsklass klass 4-5

Mötespunkt för
ledsagning
Ersättningstrafik
Hållplatsskylt
Ersättningstrafik
Högtalare Saknas, hållplats ligger dock mycket nära plattform 1.
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Simrishamn

Stationsområdet
Stationen är en säckstation i utkanten av Simrishamns centrum. Stationen är
enkelsidig och har två spår varav endast ett av spåren används. Spåret nås från
stationsområdet och sidoplattformen norr om spåren. Busshållplatserna ligger
nära och parallellt med plattformen.

Stationen är liten, överblickbar och enkelt uppbyggd med ett logiskt och
rätvinkligt system med få riktningsändringar. Stationshusets södra sida
tillsammans med plattform, spår och busshållplatser ligger på en höjd i
förhållande till omgivande mark med ytor för bil- och cykelparkering, angöring
samt norra entrén till stationshuset. Detta begränsar framkomligheten för
funktionshindrade.

Resecentrumfunktioner
Det finns ett mindre stationshus med invändiga sittplatser. Mötespunkt för
ledsagning saknas. Ledstråken är smala till buss, biljettautomat samt
stationshus men har god standard längs plattform. Stråken har en god
kontinuitet men det finns inga ledstråk från angöringszon norr om stationshuset
till tåg och buss söder om stationen.

Bilparkeringsplatser för funktionshindrade finns på två platser med 25
respektive 40 meters gångavstånd från huvudentrén på framsidan. Denna entré
är dock inte tillgänglighetsanpassad, vilket innebär att det faktiska avståndet blir
betydligt längre, 50-100 meter via rampen till stationsbyggnadens södra sida,
något längre till plattform. Det finns ett relativt litet antal cykelparkeringsplatser
i direkt anslutning till stationshuset, alla platser är fullbelagda eller överbelagda.

Taxizon, cykelparkering samt
korttidsparkering för bil.

Busshållplats, stationshus och plattform
(till vänster i bild)

BASFAKTA
Förkortning Si Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 4 Typ av station Säckstation Kommun Simrishamn
Bandel 969 Sth Gods/Person 100 Inv kommun 18951
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 500 Inv ort 6527



101

Simrishamn stationsområde
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Plattformar
Plattformen är smal, endast 4 meter på de största delarna av plattformens längd.
Längs i öster är plattformen dessutom samordnad med hållplats för avstigande
bussresenärer. Plattform ligger i markplan vid stationshuset och busshållplatser
i östra delarna.

Det finns ett relativt nybyggt väderskydd vid plattformens västra kant 130-140
från slutet på plattformen. Dock är tågen oftast (alltid?) korta, vilket medför en
dålig nytta för resenärerna. Resenärer väntar i huvudsak på tågen på
plattformen och det finns inga andra väderskydd på plattformen. Stationshuset
har ett utskjutande entrétak och busshållplatserna har väderskydd som även
nyttjas av tågresenärer.

Det finns endast sittplatser i väderkuren samt under taket till stationshuset, det
finns inga sittplatser på plattformen. Ledstråket utmed plattformen har en
mycket bra standard.

Plattform och stationshuset Sittplatser under entrétaket till stationen

Plattformsförbindelser
Stationen är enkelsidig med endast en sidoplattform, alla stationsfunktioner
finns norr om spåret. Det finns ingen förbindelse över spåren i anslutning till
stationsområdet. Det finns en plankorsning cirka 200 m väster om stationen i
anslutning till Bruksgatans och Peder Mörcks väg. Passagen är i plan för
motorfordon samt oskyddade trafikanter och skyddas med bommar och signal.

Tillgängligheten till plattformen är något svår med anledning av
höjdskillnaderna mellan ankomstzonen och stationsområdet med plattform och
hållplatser. Det finns två ramper och ett flertal trappor mellan de olika ytorna.
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Ramp till ankomstzonen norr om
stationshuset

Trappa till ankomstzonen

Drift och underhåll
Det finns en grusad ramp upp till plattformens västra kant. Borde beläggas med
asfalt för bättre funktion samt kompletteras med avåkningsskydd och
kontrastmarkering. Ogräs på plattform.

Ramp från bilparkering till plattformens
västra kant.

Tåget stannar långt från väderskyddet.
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Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

SIMRISHAMN Stationsklass 4

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd
Finns endast ett väderskydd, dock placerat långt ifrån där tågen stannar.
I övrigt finns bara ett utstickande tak från stationshuset, ej direkt vid
plattform.

Sittplatser Tre bänkar med arm- och ryggstöd finns, dock vid stationshus (ej direkt
på plattform). I övrigt bänkar med endast armstöd i väderskydd.

SIMRISHAMN Stationsklass 4

FÖRBINDELSER TILL SIDOPLATTFORMAR

Ramp Brant vid stationshus, saknar avåkningsskydd.

Ramp Endast grusad ramp, saknar avåkningsskydd samt kontrastmarkering.

Trappa

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Inget krav stationsklass klass 4-5

Taktil
orienteringskarta Inget krav stationsklass klass 4-5

Mötespunkt för
ledsagning Saknas

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt
Ersättningstrafik
Högtalare Nära avstånd till plattform och stationshus.
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Kävlinge

Stationsområdet
Stationen ligger centralt i tätorten relativt nära tätortens centrum. Det gamla
stationshuset samt större delen av stationsområdet och ligger mot tätortens
centrum väster om spåren. Stationen kan även nås från den östra sidan där det
finns parkering för både bil och cykel.

Stationen har relativt samlade funktioner och är enkelt uppbyggd med ett logiskt
och rätvinkligt system. Stationen har tre plattformar men det är bara de två
mellanliggande plattformarna som trafikeras i dagläget. Dessa plattformar når
resenärerna via en planskildhet under spårområdet.

Resecentrumfunktioner
Det gamla stationshuset utnyttjas inte i dagsläget för några stationsfunktioner
utan inrymmer andra typer av verksamheter. Resenärer väntar på plattform.

Det finns ett mycket stort antal cykelplatser, drygt 700, varav en del samnyttjas
med bussresenärer. Trots det stora antalet så är inga av platserna
väderskyddade.

Det finns två bilplatser för funktionshindrade på respektive sida om
spårområdet. Tillgängligheten mellan dessa platser och plattformarna är mycket
dåligt då gångavstånden är mycket långa, mellan 100-150 meter. Dessutom
finns det ingen hiss ner till den planskilda passagen under spåren från den östra
sidan.

Busshållplatserna ligger strax norr om stationshuset. Eftersom endast
tågtrafiken trafikerar de mellanliggande plattformarna så är det en viss distans
mellan de olika funktionerna vilket påverkar smidigheten att byta färdmedel.

Hållplats för buss norr om stationshuset Bilparkering för funktionshindrade samt
cykelparkering på östra sidan

BASFAKTA
Förkortning Kg Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Kävlinge
Bandel 940 Sth Gods/Person 130 Inv kommun 29600
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1500 Inv ort 9049
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Kävlinge stationsområde
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Plattformar
Plattform 1 i direkt anslutning till stationshuset trafikeras inte i dagsläget av
persontågtrafik. Den är endast drygt 100 meter lång och går från stationshuset
och norrut.

Plattformarna är breda (10 m) och har gott om utrymme för både skyddszon,
ledstråk, möbleringszon och gående. Plattform 3 blir något smalare mot norr.
Beläggningen på plattformarna är i huvudsak asfalt men har betongplattor på
delarna under och runt väderskydden och plattformstaken. Endast ett kortare
plattformstak på plattform 2. På plattform 3 finns ett längre plattformstak samt
ett extra kompletterande väderskydd.

Ledstråken på båda plattformarna är smala. På plattform 2 finns stråken längs
hela plattformen mot spår 3, men det är ett avbrott förbi trapphuset mot spår 2.
Ledstråken längs plattform 3 finns inte längs hela plattformens längd utan
avslutas 30-50 innan plattformen i norr med hänsyn till att bredden på
plattformen minskar.

Avspärrning saknas i båda ändar av de båda plattformarna. Plattformarna
avslutas med ramper för åtkomst för driftsfordon (?) till plattform 2 från norr
och till plattform 3 från söder.

Plattform 3 Avspärrning saknas

Plattformsförbindelser
Det finns en planskild förbindelse i form av en bred tunnel under spårområdet.
Planskildheten nås via trappa och hiss från stationsområdet väster om spåren
och med enbart trappa och ramp från området öster om spåren. Det finns två
bilplatser för funktionshindrade på den östra sidan som därmed inte har någon
god tillgänglighet till plattformarna eftersom det saknas en hiss härifrån.

Förbindelsen under spåren kan nyttjas som passage mellan ortens olika delar,
(endast gående) men utnyttjas i huvudsak som förbindelse till plattformarna.
Passagen är tv- och videoövervakad vilket kan tyda på att det finns eller har
funnits problem här. Det finns en planskild gång- och cykelväg under
spårområdet knappt 200 meter söder om stationen.

Hissarna på plattform kan vara något svåra att upptäcka för avstigande
resenärer då de är placerade bakom de inbyggda trapphusen.
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Planskildhet under spårområdet Hiss på plattform till planskildhet

Drift och underhåll
Trapphusen på plattformarna är mycket smutsiga, en glasruta är krossad och
väggarna har spår av klotter. Mycket skräp i spårområdet och asfalten på
plattform 3 är lappad och lagad på flertalet ställen.

Smutsiga trapphus samt spår av klotter Skräp i spårområdet

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

KÄVLINGE Stationsklass 3

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd
Avspärrning Finns i ena änden av plattform

Beläggning
Skyddszon bredd Saknas

Skyddszon standard Saknas

Ledstråk Saknas
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Plattformstak Saknas

Väderskydd Saknas

Sittplatser Saknas

PLATTFORM 2 Spår 2 och 3

Plattformsbredd
Avspärrning Saknas

Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk Smalt ledstråk.

Plattformstak Något kort plattformstak med hänsyn till plattformens längd

Väderskydd
Sittplatser Inga sittplatser med både arm- och ryggstöd.

PLATTFORM 3 Spår 4 och 5

Plattformsbredd
Avspärrning Saknas

Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk Smalt ledstråk. Inte ledstråk längs hela plattformens längd.

Plattformstak
Väderskydd Extra väderskydd finns utöver plattformstaket.

Sittplatser Inga sittplatser med både arm- och ryggstöd.

KÄVLINGE Stationsklass 3

FÖRBINDELSE TUNNEL
Inbyggda trapp- och
hisspaket Inbyggda trappor mot plattformarna, inte mot sidoområdena.

Trappa
Hissar
Ramp Lång ramp mot östra stationsområdet, endast ett vilplan på hela sträckan.

Rulltrappa Inget krav stn klass 3-5

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Saknas

Taktil
orienteringskarta Saknas

Mötespunkt för
ledsagning
Ersättningstrafik
Hållplatsskylt
Ersättningstrafik
Högtalare Saknas. Långt till plattform.
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Landskrona

Stationsområdet
Hela stationen är relativt ny. Den byggdes ut i slutet av 1990-talet och
stationsområdet är lokaliserat i utkanten av tätorten.  Stationen är enkelsidig
med angöringszon med alla funktioner lokaliserad väster om spåren.
Stationsområdet utgör ingen barriär i orten med hänsyn till den externa
etableringen. I området finns förutom stationen större lokaler för handel.

Stationsområdet har en enkel uppbyggnad med ett logiskt och rätvinkligt system
med få riktningsändringar. Det finns en tydlig ankomstzon som samlar upp alla
stråk och funktioner såsom busshållplatser, taxizon, angöringszon samt cykel-
parkering. Platsen utgör också själva stationsentrén med direktförbindelse till
plattform 1 samt hiss och trappa tillförbindelsen under spåren mot plattform 2.

Resecentrumfunktioner
Finns inget stationshus eller byggnad med stationsfunktioner. På de två
plattformarna finns två mindre väntsalar dit även hissarna ansluter.

Det finns massor av bilplatser i området. De flesta tillhör dock
handelsverksamheterna och är reglerade med max 2 timmar. 140 bilplatser kan
användas för tågresenärer vilka alla var fullbelagda vid tidpunkten för
inventeringen. Med hänsyn till stationens storlek så finns det ett relativt litet
antal cykelplatser, sammalagt 360 platser med mycket bra närhet till
plattformarna. Cykelplatserna hade 100% beläggning och ingen av dom är
väderskyddade.

Det är lätt att hitta och byta mellan tåg och buss. Hållplatserna för buss är
lokaliserade i direkt anslutning till stationens ankomstzon och trafikeras av både
lokal- och regional busstrafik. Det är nästa 150 meters gångavstånd till
hållplatsläge för ersättningsbuss.

Ankomstzonen med cykelplatser och
planskildförbindelse till plattform 2.

Taxi, parkering för funktionshindrade samt
korttidsparkering för angöring.

BASFAKTA
Förkortning Lkö Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Landskrona
Bandel 938 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 43073
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2300 Inv ort 30499
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Landskrona stationsområde
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Plattformar
Stationen har två plattformar, en sidoplattform med direkt kontakt med
ankomstzonen samt en mellanliggande plattform. Båda plattformarna har en
mindre väntsal med automatöppnade dörrar. Hissarna till plattformarna har
sina öppningar här inne. Väntsalarna uppfattas något små vid besöket på plats.
Båda plattformarna har ett mindre kompletterande väderskydd.

Standarden gällande beläggning, skyddszon och ledstråk är bra. Båda
plattformarna har en bra bredd med goda utrymmen för både skyddszon,
ledstråk, gångstråk samt ytor för väntande resenärer.

Det finns inga biljettautomater på plattformarna, bara vid ankomstzonen.

Plattform 1 med direkt koppling till
ankomstzon, väntsal och hiss till vänster.

Plattform 2

Plattformsförbindelser
Plattform 1 är en sidoplattform, har god tillgänglighet och kan nås både via två
ramper, fyra trappor samt en hiss. Både ramper och trappor har generellt en bra
standard, ramperna saknar dock kontrastmarkering och trapporna saknar eller
har mycket dåliga kontrastmarkeringar.

En bred planskild förbindelse under spårområdet kopplar ihop ankomstzonen
med plattform 2 som är en mellanplattform. Förbindelsen är ljus och har
trappor och hissar med god standard.

Planskild förbindelse under spår mot
plattform 2.

Trappa mot plattform 1 samt hiss till
plattform 1 och planskild förbindelse.
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Drift och underhåll
Väntsalar på plattformar är smutsiga, svårt att se ut. En av trapporna till
plattform 1 är trasig. Hissarna var ur funktion, reperation på gång.

Trappa till plattform 1. Väntsal plattform 2.

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

LANDSKRONA Stationsklass 3

PLATTFORM 1 Spår 3

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk Smalt ledstråk, bitvis dålig kontrastmålning.

Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser
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PLATTFORM 2 Spår 1 och 2

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk Smalt ledstråk, bitvis dålig kontrastmålning.

Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

LANDSKRONA Stationsklass 3

FÖRBINDELSER TILL SIDOPLATTFORMAR

Ramp

Trappa Alla trappor till plattform 1 saknar kontrastmarkering alt har
kontrastmarkering i mycket dåligt skick.

FÖRBINDELSE TUNNEL

Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappa Kontrastmarkering saknas.

Hissar
Ramp Hiss och trappa finns.

Rulltrappa Inget krav stn klass 3-5

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Något små väntsalar på plattform.

Taktil
orienteringskarta Saknas.

Mötespunkt för
ledsagning Mycket långt avstånd från plattformar.

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt
Ersättningstrafik
Högtalare Saknas. Långt avstånd mellan hållplats och plattformar.
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Helsingborg

Stationsområdet
Helsingborgs station är en mycket stor och komplex kollektivtrafikknutpunkt.
Stationsområdet ligger i kanten på stadskärnan och själva byggnaden är relativt
modern kallas Knutpunkten vilken inrymmer många olika funktioner utöver
stationsfunktioner såsom restauranger, butiker och kontor. Härifrån kan man
resa med tåg, buss och färja mot Danmark.

Byggnaden upptar ett helt kvarter i storleksordningen 200x100 meter och har
entréer mot alla håll förutom åt väster.  Huvudentrén till Knutpunkten ligger
mot norr. Bussterminalen är lokaliserad i markplan men inbyggd i själva
byggnaden. Själva stationen är underjordisk och spår och plattformar är
lokaliserade under bussterminalen och den stora vänthallen som finns i norra
delen av Knutpunkten.

Stationsområdet utgör ingen barriär inom orten då området kantas av en
färjeterminal och vatten i väster. Det är den stora vänthallen i norr som utgör
själva samlingspunkten för alla färdmedel. Hallen är komplex och kan vara svårt
att orientera sig i.

Resecentrumfunktioner
En taxistation är lokaliserad norr om Knutpunkten tillsammans med en stor
andel av alla cykelplatserna. Med hänsyn till stationens storlek så finns här inte
så mycket cykelparkeringsplatser, cirka 550, vilka till stor del är utspridda längs
Järnvägsgatan.

Det finns cirka 700 bilplatser i privat parkeringshus inom fastigheten
Knutpunkten. Cirka 110 kommunala bilplatser finns söder om Knutpunkten.

Den stora vänthallen i Knutpunkten Huvudentré samt ankomstzon mot norr.

BASFAKTA
Förkortning Hb Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Helsingborg
Bandel 904 Sth Gods/Person 70 Inv kommun 132989
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 8000 Inv ort 97122
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Helsingborg stationsområde
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Plattformar
Stationen fyra spår med två mellanplattformar under mark. Plattformarna är
relativt smala med hänsyn till det stora antal trappor, rulltrappor och hissar som
finns från den stora vänthallen ner till plattformarna. Stationen har dessutom
ett stort resandeflöde vilket ger ett begränsat utrymme för resenärer att vänta på
själva plattformarna. Där hissar och trappor landar på plattformarna skapas
smala passager där måttet mellan plattformskant och vägg går ner till 2,55
meter vilket är smalt. Detta medger endast ett utrymme på 1,45 meter fri
gångbred med bredden för skyddszonen borträknad.

Smal plattform vid trapphus. Biljettautomat samt bänkar på plattform.

Plattformsförbindelser
Hela vänthallen i Knutpunkten utgör den planskilda förbindelsen över
spårområdet.

Det finns sammanlagt tre trappor, två hissar och en dubbelriktad rulltrappa till
båda plattformarna. Nya trappor håller på att anläggas i plattformarnas södra
kant i syfte att skapa bättre kopplingar söderut mot bl.a. högskolan. Två av
sammanlagt fyra hissar uppfyller inte kraven om passagemåttdörr samt
invändigt korgmått.

Vid inventering upplevdes trängsel i rulltrappor vilket kan visa på att det borde
finnas fler än en per plattform. Det finns trappor och hissar även från
bussterminalen ner till plattformarna. Dock finns det ingen trafikinformation
gällande ankommande och avgående tåg här, vilket begränsar användandet av
även bussterminalen som väntutrymme för tågresenärer.
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Rulltrappor mot vänthallen i Knutpunkten. Hissar med taktil information.

Drift och underhåll
Väggarna längs rulltrapporna mot vänthallen är mycket slitna.

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

HELSINGBORG Stationsklass 2

PLATTFORM 1 Spår 1 och 2

Plattformsbredd Smala passager längs trapp- och hisshus.

Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Underjordisk station.

Väderskydd Underjordisk station.

Sittplatser

PLATTFORM 2 Spår 3 och 4

Plattformsbredd Smala passager längs trapp- och hisshus.

Avspärrning
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Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Underjordisk station.

Väderskydd Underjordisk station.

Sittplatser

HELSINGBORG Stationsklass 2

FÖRBINDELSE VÄNTHALL KNUTPUNKTEN

Inbyggd förbindelse Inget krav stn klass 3-5

Inbyggda trapp- och
hisspaket Inget krav stn klass 4-5

Trappa

Hissar Två av fyra hissar uppfyller inte kraven gällande passagemått dörr och
invändigt korgmått.

Ramp
Rulltrappa Kontrastmarkeringar saknas.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Ersättningstrafik
Hållplatsskylt
Ersättningstrafik
Högtalare Saknas.
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Ängelholm

Stationsområdet
Stationsområdet är lokaliserat i utkanten av tätorten. Hela tätorten ligger öster
om stationsområdet som är enkelsidigt med ankomstzon och stationshus öster
om spåren. Endast ett fåtal verksamheter samt ett museum väster om spåren
vilket gör att behovet att korsa spårområdet är litet.

Stationsområdet är relativt litet med funktionerna tätt samlade. Uppbyggden är
enkel med ett logiskt och rätvinkligt system med få riktningsändringar. Det är
lätt att hitta och orientera sig och framkomligheten är god då det inte finns
några större nivåskillnader inom området. Cirka 150 meter söder om stationen
finns en planskild gång- och cykelväg under spårområdet.

Resecentrumfunktioner
Busshållplatserna ligger väl integrerade med tågtrafiken. Hållplatserna är
lokaliserad parallellt med plattform 1 och funktionerna delar plattformstak.
Generellt sätt mycket bra anpassade gångstråk med ledstråk av god kvalitet till
plattform, stationshus, biljettautomat och busshållplatser. Endast en liten länk
saknas på ett par meter till taxizonen.

Det finns sammanlagt 4 bilplatser för funktionshindrade men gångvägarna hit
är inte anpassade utan har kantstenar som utgör hinder mellan bilplats och
plattformar. Ett mycket stort antal bilplatser norr om stationen, mycket låg
beläggning på cirka 10% vilket kan bero på att man tar en avgift alla dagar. 500
kr/månaden eller 50 kr/dygn. Ett mycket stort antal cykelparkeringsplatser,
varav många väderskyddade med tak. Vid cykelplatserna som ligger närmast
plattform 1 är det dock mycket trångt och det står nästan dubbelt så många
parkerade cyklar som det finns cykelställ.

Bilplatser för funktionshindrade utan
anpassad gångväg till plattform

För få cykelplatser på det mest attraktiva
läget

BASFAKTA
Förkortning Ä Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Ängelholm
Bandel 628 Sth Gods/Person 100 Inv kommun 39866
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2000 Inv ort 23240
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Ängelholm stationsområde
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Plattformar
Plattform 1 är samordnad med hållplatser för buss. De två funktionerna delar på
samma plattformstak som har väderskydd som omväxlande vänder sig mot tåg
respektive buss. Plattformen har en bra bredd och ett stort antal väderskyddade
sittplatser. En zon på plattformen har ett mycket stort antal stolpar
(kontaktledningsstolpar, belysningsstolpar, signalstolpar) med relativt tätt
avstånd som kan upplevas som ett hinder på plattformen.

Plattform 2 har olika höjd på plattformen med en normal mellanhöjd i mitten av
plattformen och en lägre höjd söder om förbindelsen tillplattform samt i de
norra delarna.  Asfalten och den målade skyddszonen är på dessa lägre delar i
norr och söder mycket dålig. Ledstråk saknas helt på denna plattform,
plattformstaket är i dåligt skick och det saknas avspärrning i båda ändar.

Dålig skyddszon plattform 2 Plattform 1

Plattformsförbindelser
Det finns en förbindelse över spår i plan som inte genomgående utan används
endast som förbindelse till plattform. Rampen från stationshuset mot
förbindelsen har en mycket brant lutning med en skålform som lutar ner mot
spåren vilket kan utgöra en säkerhetsrisk. Ramper bör endast luta längs med
spår. Hela utrymmet vid anslutningen till förbindelsen och rampen är trångt
med stolpar, bommar och skyltar så utöver lutningen kan det vara svårt att röra
sig längs med stationshuset förbi förbindelsen.

Rampen från förbindelsen mot plattform 2 är brant och utrymmet begränsat
med hänsyn till bommarna.

Det finns en liten kant motsvarande ett trappsteg mellan plattform 1 och
busshållplatserna. Det har gjorts tre korta ramper på sträckan för att skapa god
tillgänglighet mellan de olika funktionerna. Utformningen har en god standard
med hänsyn till lutning, avåkningsskydd, ledstång, ledstråk och
kontrastmarkering.



123

Ramp ner till förbindelse över spår i plan. Förbindelse över spår i plan samt ramp.

Drift och underhåll
Plattform 2 är i allmänt dåligt skick, mittdelen är acceptabel men delen söder
om förbindelsen samt norra delen är inte bra. Plattformshöjden är lägre än
normalt, asfalten är dålig, skyddszonen är till stora delar mycket sliten och det
står tre gamla väderskydd som saknar alla eller de flesta glaspartier.
Belysningsarmaturerna utanför plattformstaket är lampor som sitter högt
placerade ovanpå kontaktledningsstolparna. Träkonstruktionen till
plattformstaket är bitvis också i mycket dåligt skick. Generellt inom området så
är alla kontakledningsstolpar mycket rostiga.

Plattformen saknar biljettautomat, ledstråk samt avspärrning i båda ändar.

Plattformstak på plattform 2 Rostiga kontaktledningsstolpar och dålig
belysning

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
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samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

ÄNGELHOLM Stationsklass 3

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk Smalt men i övrigt ok.

Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser Inga sittplatser med både arm- och ryggstöd.

PLATTFORM 2 Spår 2 och 3

Plattformsbredd Något smal för mellanliggande plattform.

Avspärrning Saknas i båda ändar av plattform.

Beläggning Bitvis mycket dålig med risk för fallolycka.

Skyddszon bredd
Skyddszon standard Målad skyddszon, bitvis mycket dålig.

Ledstråk Saknas.

Plattformstak Dåligt skick.

Väderskydd Saknas.

Sittplatser Inga sittplatser med både arm- och ryggstöd.

ÄNGELHOLM Stationsklass 3

FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR I PLAN

Skyddstyp
Standard ytskikt Strail, något ojämn beläggning, 3 spår som ska korsas.

Ramp Mycket dålig mot stationshus, begränsat med utrymme mot plattform.

FÖRBINDELSER TILL SIDOPLATTFORMAR

Ramp
Trappa

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta Saknas.

Mötespunkt för
ledsagning Både ute och inne i stationshus.

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt
Ersättningstrafik
Högtalare Saknas, relativt långt avstånd från plattform.
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Kristianstad

Stationsområdet
Stationsområdet i Kristianstad ligger direkt anslutning till tätortens centrala
delar. Stationen är en säckstation samt har begränsat med verksamheter väster
om spårområdet vilket ger liten barriäreffekt och endast ett litet behov att korsa
spårområdet.

Stationshuset är den naturliga entrépunkten och orienteringspunkten placerad
centralt i kollektivtrafikknutpunkten med både tåg och buss. Stationsområdet är
ett relativt smalt och långsträckt område. Stationsfunktionerna är väl samlade,
området är enkelt uppbyggt station med ett logiskt och rätvinkligt system med få
riktningsändringar. Det finns inga nivåskillnader inom området vilket ger en
god tillgänglighet.

Resecentrumfunktioner
Mycket fin väntsal i det gamla stationshuset med biljettförsäljning, servering,
toaletter, mötespunkt för ledsagning m.m.

Gångstråken inom stationsområdet är generellt mycket bra med ledstråk av god
kvalitet och kontinuitet till många olika funktioner inom stationsområdet.

Det finns ett mycket stort antal både bil- och cykelparkeringsplatser i anslutning
till stationsområdet. Av de cirka 570 cykelplatserna är dock inte ett enda
cykelställ väderskyddat.

Hållplats för tågersättande buss ligger på Västra Boulevarden och avståndet dit
är relativt långt från plattform, kan vara svårt att orientera sig hit.

Ledstråk till buss Väntsal i stationshuset

BASFAKTA
Förkortning Cr Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Kristianstad
Bandel 942 Sth Gods/Person 100 Inv kommun 81009
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3200 Inv ort 35711
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Kristianstad stationsområde
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Plattformar
På plattform 1 finns endast 2 mindre väderskydd på hela plattformen. Det finns
dessutom tre "gamla" väderskydd vända åt fel håll, mot tidigare hållplatser för
buss. Plattform är i generellt dåligt skick. Läge 1B ligger mycket långt från
stationshuset vilket ger långa gångavstånd för resenärer samt dåligt utbud av
sittplatser och väderskydd.

Plattformstaket på plattform 2 har dubbla rader "pelare" vilket gör att det känns
trångt och svårt att ta sig fram. Det finns ingen gångyta utöver skyddszonen och
ledstråk. Plattformen är smal, endast 6 meter, varav 2,2 meter i mitten samt
övrig yta skyddszon och ledstråk på 1,9 m på vardera sida. Avståndet mellan
skyddszon och ledstråk är för litet.

I södra delen av plattform 2 används plattformstaket av tåg mot ena sidan och
av buss mot andra sidan. Även här är avståndet mellan väderskydd och
plattformskant mycket smalt, endast 2,35 meter, en bredd som ytterligare
smalnar av vid varje papperskorg.

Plattform 2, trångt vid plattformstak Plattform 2, avspärrning saknas

Plattformsförbindelser
Översiktlig bedömning är att samtliga plattformar kan nås av personer med
begränsad rörligt p.g.a. rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc. Det
finns inga nivåskillnader inom stationsområdet vilket ger en god tillgänglighet
utan behov av trappor, hissar eller ramper.

Det finns en förbindelse över spår i plan direkt söder om stationsområdet.
Förbindelsen är för alla trafikslag i förlängningen på Tivolibadsgatan.
Förbindelsen skyddas med bommar och signal. Spåret trafikeras i dagsläget
endast av godstransporter till Åhus hamn samt tidvis av veterantåg.
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Förbindelse i plan över spår.

Drift och underhåll
Området norr om stationshuset, upprustning på gång? Plattform 1 har dålig
asfaltbeläggning (lappad och lagad), flera gamla väderskydd, någon med trasig
bänk (tidigare till buss hållplatser?) samt slitna bänkar längs plattform.

Mycket skräp i spårområdet.

Plattform 1 norr om stationshuset Skräp i spårområdet

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

KRISTIANSTAD Stationsklass 2

PLATTFORM 1 Spår 1a och 1b

Plattformsbredd
Avspärrning Täcker inte hela plattformens bredd.

Beläggning Olika material, lappad och lagad med kanter mot tidigare hållplatser för
buss.

Skyddszon bredd
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Skyddszon standard
Ledstråk Smalt, saknar kontrastmarkering

Plattformstak Saknas

Väderskydd Endast två mindre, väderskydd saknas helt vid spårläge 1b (norr)

Sittplatser

PLATTFORM 2 Spår 2 och 3

Plattformsbredd Mycket smalt vid plattformstak

Avspärrning Ena änden av plattform

Beläggning
Skyddszon bredd Bitvis något smalare än kravet på 1,0 m

Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Finns men det är smalt

Väderskydd
Sittplatser

KRISTIANSTAD Stationsklass 2

FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR I PLAN

Skyddstyp
Standard ytskikt
Ramp

FÖRBINDELSER TILL SIDOPLATTFORMAR

Ramp
Trappa

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Ersättningstrafik
Hållplatsskylt
Ersättningstrafik
Högtalare
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Sölvesborg

Stationsområdet
Sölvesborgs station är liten och har ett litet stationsområde med enkel uppbyggd
och logik. Det finns en tydlig orienteringspunkt i form av en informationspelare
som samlar stråk till plattform, busshållplatser och stationshuset. Stationens
funktioner är något utspridda med parkeringsplatser för bil och cykel
lokaliserade "utanför" stationsområdet, på andra sidan om Trädgårdsgatan.

Stationen ligger i utkanten på tätorten. Stationsområdet är enkelsidigt och är
lokaliserat väster om spårområdet. Området utgör ingen barriär då det inte
finns något behov att korsa spårområdet eftersom det endast är
industriverksamhet och vatten på andra sidan.

Resecentrumfunktioner
Resenärerna väntar i huvudsak på plattformen men det finns även en uppvärmd
väntsal i stationshuset som har biljettautomater, toaletter och kiosk.

Gångstråken inom stationsområdet är relativt bra med ledstråk med bra bredd
mellan flera olika stationsfunktionerna, dock saknas kontrastmarkering av
ledstråken. Hållplats för ersättningsbuss har en något avlägsen placering på
andra sidan Trädgårdsgatan. Kan vara svårt att orientera sig hit.

Funktionerna tåg och buss ligger väl samlade och är lätta att hitta och ta sig
emellan som resenär. Dock ligger merparten av cykelplatserna och alla
parkeringsplatserna för bil inte i direkt anslutning till stationsområdet. De flesta
cykelparkeringsplatserna har ett gångavstånd på mellan 50-100 meter vilket är
långt med hänsyn till stationens storlek.

Busshållplatser och stationshuset Avstånd mellan cykelparkering och
plattform

BASFAKTA
Förkortning Sög Trafikform 0 Län Blekinge
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Sölvesborg
Bandel 943 Sth Gods/Person 40 Inv kommun 16800
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 600 Inv ort 8401
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Sölvesborgs stationsområde
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Plattformar
Den mellanliggande plattformen har en bra bredd och god standard. Det finns
fria gångstråk med bra bredd som inte utgörs av varken skyddszon,
möbleringszon eller ledstråk.

Avspärrning finns i båda ändrar av plattformen, dock täcker inte avspärrningen
hela plattformens bredd mot väster.

Ledstråk finns längs hela plattformen men dock endast på ena sidan
plattformen, mot spår 2. Alla sittplatser på plattformen har både arm- och
ryggstöd. Finns även flera lutningsbrädor i anslutning till läskärmar.

Plattform med ledstråk Avspärrning i slutet på plattformen

Plattformsförbindelser
Hela stationsområdet i samma nivå vilket ger en god tillgänglighet generellt
inom området. Det finn en förbindelse över spår i plan som är reglerad med
bommar och signal. Denna förbindelse korsar bara ett spår och är inte
genomgående utan nyttjas endast som förbindelse till plattform.

Det finns endast en ramp, från förbindelse till plattform, som har en god
standard. Plattform kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol,
rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc. Endast en trappa i hela området, till
stationshuset.

Ramp mellan förbindelse och plattform Förbindelse över spår i plan
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Drift och underhåll
Inga synliga tecken på slitage, klotter eller liknande.

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

SÖLVESBORG Stationsklass 4

PLATTFORM 1 Spår 1 och 2

Plattformsbredd
Avspärrning Täcker inte hela plattformens bredd mot väster.

Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard

Ledstråk Bra utformning och standard, men ledstråket finns bara längs ena sidan
(utmed spår 2) av den mellanliggande plattformen.

Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd Läskärmar under plattformstak.

Sittplatser Alla sittplatser på plattform med både arm- och ryggstöd.

SÖLVESBORG Stationsklass 4

FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR I PLAN

Skyddstyp
Standard ytskikt
Ramp

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Inget krav stationsklass klass 4-5

Taktil
orienteringskarta Inget krav stationsklass klass 4-5

Mötespunkt för
ledsagning
Ersättningstrafik
Hållplatsskylt
Ersättningstrafik
Högtalare Saknas, långt avstånd till plattform.
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Karlshamn

Stationsområdet
Stationen i Karlshamn är enkelsidig och är lokaliserad i utkanten av tätorten.
Hela stationsområdet och tillika större delen av tätorten ligger söder om spåren
vilket innebär att stationsområdet inte utgör någon barriär. Stationen är liten
och har en enkel struktur, logiskt system och ett samlat stationsområde.

Stationsområdet ligger i slutet av en återvändsgata och på så vis dåligt
integrerad i bebyggelsestrukturen. Enkel station att använda med god
framkomlighet då det inte finns några höjdskillnader bortsett från en ramp
mellan förbindelse över spår i plan och plattform. Något dålig koppling och
närhet mellan stationshuset och plattformen då det ligger 5-6 spår för gods
mellan stationshuset och spåren för persontrafik.

Resecentrumfunktioner
Resenärer väntar i huvudsak på plattform men det finns även ett mindre
stationshus med en väntsal och liten kiosk som också används. Bra
informationsbärare som markerar entrépunkt till stationsområdet, strategiskt
placerad där stråk mellan de olika resecentrumfunktionerna knyts ihop såsom
bilparkering, cykelparkering, busshållplatser samt stråk till stationshus och
plattform. Avstånd är relativt långt mellan plattform och cykelparkering.

Det finns ledstråk mellan stationshuset (väntsal) och busshållplatser,
biljettautomat samt taxi, dock saknas det mellan väntsal och plattform, stråket
slutar cirka 10 meter innan plattformsförbindelsen. Befintliga ledstråk inom
stationsområdet är ej kontrastmarkerade. Ledstråk till informationsbärare med
biljettautomat finns, dock sitter automaten på andra sidan.

Långt avstånd mellan stationshus och
plattform

Informationsbärare med biljettautomat

BASFAKTA
Förkortning Kh Trafikform 0 Län Blekinge
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Karlshamn
Bandel 943 Sth Gods/Person 100 Inv kommun 31272
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1000 Inv ort 19075
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Karlshamns stationsområde
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Plattformar
Stationen har en mellanliggande plattform med en bra bredd med gott om
utrymme för alla funktioner, väntande som gående. Standarden på ledstråken
och skyddszonen är mycket bra och det finns ett brett utrymme med asfalt att gå
på som inte utgörs av skyddszon eller ledstråk. Biljettautomat på plattform
saknas.

Plattformen har ett stort plattformstak som täcker stora delar av plattformens
bredd och längd. Taket är kompletterat med läskärmar och det finns flera
sittplatser med både arm- och ryggstöd. Utöver sittplatserna finns även ett antal
lutningsbrädor. Avspärrningen mot väster täcker inte hela plattformens bredd.

Bra skyddszon, ledstråk och gångstråk Avspärrning mot väster

Plattformsförbindelser
Det finns en förbindelse i plan över spår till plattform. Denna är inte
genomgående utan nyttjas endast som förbindelse till plattform. Med hänsyn till
nivåskillnader så kan plattformen kan nås även av personer med begränsad
rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc. Endast en ramp
från plattformsförbindelse i markplan till plattform, bedöms vara av god
standard avseende lutningen och utformningen. En stor nackdel är dock att
avståndet mellan bilparkering för funktionshindrade och plattform är drygt 100
meter.

Materialet på förbindelsen är utöver strail även asfalt o trä, beläggningen är
mycket ojämn och antalet spår som korsas är många vilket påverkar
framkomligheten och kan utgöra ett problem för personer med rullstol, rullator
eller resenärer med bagage.
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Dålig beläggning samt ramp Ramp mellan plattform och förbindelse

Drift och underhåll
Plattformsförbindelsen i plan över spåren har en mycket dålig beläggning och
det är många spår som måste korsas. Förbindelsen har en blandning av material
i form av strail, asfalt och trä.

Dålig beläggning
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Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

KARLSHAMN Stationsklass 4

PLATTFORM 1 Spår 6 och 7

Plattformsbredd
Avspärrning Täcker inte hela plattformens bredd mot väster.

Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd
Sittplatser

KARLSHAMN Stationsklass 4

FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR I PLAN

Skyddstyp
Standard ytskikt Mycket dåligt beläggning, risk för fallolycka.

Ramp

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Inget krav stationsklass klass 4-5

Taktil
orienteringskarta Inget krav stationsklass klass 4-5

Mötespunkt för
ledsagning
Ersättningstrafik
Hållplatsskylt
Ersättningstrafik
Högtalare Saknas, långt avstånd till plattform.



139

Ronneby

Stationsområdet
Ronneby station är en liten station med ett väl samlat stationsområde. Området
är smalt och långsträckt, ligger mellan Järnvägsgatan och spårområdet i
utkanten av de centrala delarna av tätorten. Stationsområdet är enkelsidigt och
kan bara nås från området nordost om stationen. Stationsområdet utgör
tillsammans med ett industriområde samt en å en barriär mot sina omgivningar.

Stationsområdet har en enkel och logisk struktur med ett stationshus med
väntsal och kiosk som knutpunk och nav i området. En informationspelare med
biljettautomat står strategiskt placerad i ett läge som samlar alla stråk mellan
busshållplatser, plattform, stationshus och cykelparkering.

Resecentrumfunktioner
Plattform 1 och busshållplatserna är väl integrerade vilket innebär lätt byte
mellan färdmedel. Funktionerna ”delar” väderskydd och yta för väntande
resenärer och ligger i direkt anslutning till stationshuset. Delar av bilplatserna är
den enda funktion som inte har direkt kontakt eller närhet till stationsområdet.

Det finns ledstråk mellan stationshuset och taxi och busshållplatser men inte till
och längs plattformar. Ledstråken är smala och saknar kontrastmarkeringar. I
övrigt god tillgänglighet inom stationsområdet då hela stationsområdet ligger på
samma nivå.

På platsen där funktionerna stationshus, plattformar samt busshållplatser
strålar samman finns en mindre yta med cykelparkeringsplatser, attraktivt läge
men behovet att parkera är större än utbudet. Konsekvenserna har blivit att
cyklar står parkerade på ledstråk samt att stora skyltar med förbud om
parkering utanför cykelställ har behövts sättas upp.

Informationsknutpunkt För få cykelplatser nära plattform?

BASFAKTA
Förkortning Rb Trafikform 0 Län Blekinge
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Ronneby
Bandel 943 Sth Gods/Person 90 Inv kommun 27871
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 800 Inv ort 12029
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Ronneby stationsområde
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Plattformar
Plattform 1 är smal men samnyttjar yta för busshållplatser vilket tillsammans
ger en bra bredd. Funktionerna har ett gemensamt plattformstak med fyra
läskydd med bänkar på plattform 1 där hälften vända mot busshållplatserna och
hälften mot plattform.

Vid besöket på plats trafikerades inte spår 2 och 3 vid plattform 2. Denna
plattform är mycket smal, endast 5,4 meter vilket inte medger tillräcklig fri
bredd för gångstråk vid plattformstaket som upptar större delar av plattformens
längd.

Det finns ingen biljettautomat på plattformarna, dock finns det en i direkt
anslutning till plattformarnas början, på informationspelare. Det saknas
ledstråk längs båda plattformarna men det finns ett smalt ledstråk längs
busshållplatserna.

Staket finns mellan spår 1 o 2 som kan tyda på att det funnits problem med
smitning över spårområdet.

Ledstråk längs busshållplats men ej längs
plattform 1.

Avspärrning plattform 2 samt bron med
hiss- och trapphus till plattform 1.

Plattformsförbindelser
Det finns en förbindelse i plan över spår mellan plattform 1 och 2. Förbindelsen
nyttjas endast som förbindelse mellan plattformar. Det finns en ramp mellan
förbindelsen och plattform 2 som bedöms vara bra lutning och samtliga
plattformar kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator,
barnvagn, tungt bagage, cykel etc.

Det finns en väg i form av en bro över spårområdet som används av alla
trafikslag. Detta är ingen förbindelse om ingår i stationsområdet men den har
trappa o hiss som kan nyttjas för resenärer till plattform 1 samt busshållplatser.
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Bom och signal vid förbindelse över spår Ramp till plattform 2

Drift och underhåll
Hissen och trapphuset i anslutning till bron över spårområdet hade klotter,
krossat glas. Beläggningen på plattform 2 hade punktvis brist i form av ett
mindre hål i asfalten.

Dålig asfalt plattform 2 Trapphus

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

RONNEBY Stationsklass 4

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd Smal plattform men integrerad med busshållplats, väderskydd integrerar
på ytan. Endast smalt gångstråk mellan skyddszon och väderskydd.

Avspärrning Täcker endast del av plattform i båda ändar.

Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk Ledstråk saknas.
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Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd
Sittplatser

PLATTFORM 2 Spår 2 och 3

Plattformsbredd Endast 5,4 m total bredd mellanliggande plattform. Vid plattformstak
endast ca 1,3 m fri gångyta på vardera sida om pelare till tak.

Avspärrning Täcker inte hela plattformens bredd mot öster.

Beläggning Generellt bra, men har ett hål i asfalt som medför risk till fallolycka.

Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk Ledstråk saknas.

Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd Läskärm eller väderskydd saknas.

Sittplatser Inga sittplatser med både arm- och ryggstöd.

RONNEBY Stationsklass 4

FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR I PLAN

Skyddstyp
Standard ytskikt
Ramp

FÖRBINDELSE BRO

Inbyggd förbindelse Inget krav stn klass 3-5

Inbyggda trapp- och
hisspaket Inget krav stn klass 4-5

Trappa
Hissar Inget krav stn klass 4-5

Ramp
Rulltrappa Inget krav stn klass 3-5

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Inget krav stationsklass klass 4-5

Taktil
orienteringskarta Inget krav stationsklass klass 4-5

Mötespunkt för
ledsagning
Ersättningstrafik
Hållplatsskylt Saknas

Ersättningstrafik
Högtalare Saknas. I direkt anslutning till plattform.
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Karlskrona

Stationsområdet
Stationsområdet är lokaliserat i utkanten av stadskärnan. Området har en tydlig
entrépunkt med en väl synbar informationsknutpunkt som samlar stråk mellan
olika stationsfunktioner samt stationshus och plattformar. Stationen är en
säckstation vilket innebär att det inte finns samma behov och krav på att kunna
passera spårområdet. Detta gör att stationsområdet har en god tillgänglighet
utan stora nivåskillnader.

Kopplingen och närheten till busshållplatserna för de flesta lokalbusslinjerna är
otydlig då den ligger på väster om spårområdet och angöringszonen ligger öster
om. Busshållplatserna är dessutom utspridda till tre olika platser, vid
angöringszonen, på Kungsplan samt längs Blekingegatan vilket komplicerar
orienterbarheten och lättheten att byta trafikslag.

Resecentrumfunktioner
Sammantaget en god tillgänglighet då hela stationsområdet ligger i samma nivå
på markplan. Det finns bara ledstråk till ett av hållplatslägena inom
stationsområdet, inga ledstråk till hållplatserna på Blekingegatan. Ledstråk
finns till informationspelaren men inte till sidan med biljettautomaten.

Ledstråken inom stationsområdet saknar kontrasmarkering. Ledstråket mot
tillgängliga entréer mot väster leder rakt mot vägg mellan de två entréerna.
Ledstråket mot entréerna åt öster saknar stopp- och valplattor. Entréerna mot
öster har nya ramper längs fasaden och två trappsteg i entréernas riktning mot
ankomstzonen. Både ramperna och trappstegen saknar kontrastmarkering samt
ledstrång och avåkningsskydd.

Ett mycket begränsat antal bilplatser i anslutning till stationen. Alla platserna är
avgiftsbelagda. Ej fullbelagt. Relativt lite cykelparkeringsplatser, endast cirka 80
platser fördelat på två platser, båda överbelagda.

Dåliga ledstråk, smala utan kontrast Varför inte ledstråk till biljettautomat?

BASFAKTA
Förkortning Ck Trafikform 0 Län Blekinge
Klassindelning 3 Typ av station Säckstation Kommun Karlskrona
Bandel 823 Sth Gods/Person 50 Inv kommun 63912
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2000 Inv ort 35212



145

Karlskrona stationsområde
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Plattformar
Plattformarna är nyligen upprustade med nya plattformstak, läskydd, bänkar,
ledstråk m.m. Med hänsyn till att plattformarna nyligen är upprustade så är
asfaltbeläggningen bitvis dålig med lappningar. Kontrastmarkeringarna av
väderskydden under plattforms tak är dåliga.

Ledstråken längs plattformarna slutar långt innan plattformens avslut mot norr.
Ledstråket längs plattform 1 saknar kontrastmarkering, det finns plattor längs
ledstråket men kontrasten är obefintlig. Väderskydden har dålig
kontrastmarkering, endast smalt frostat parti.

Avspärrningarna vid plattformarnas slut mot norr täcker ej hela plattformens
bredd. Personal korsar spår och plattformar då de går från tåg vid stationen till
byggnad nordväst om stationsområdet.

Dålig kontrastmarkering plattform 1 För liten avspärrning

Plattformsförbindelser
En översiktlig bedömning är att samtliga plattformar kan nås av personer med
begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Det finns inga förbindelser över spårområdet eftersom det är en säckstation. De
enda höjdskillnaderna är en ramp till plattform 1 från omgivande gång- och
cykelstråk samt två ramper från angöringszonen till stationsbyggnaden. Rampen
till plattform 1 är dåligt utformad, den är brant, saknar avåkningsskydd och
kontrastmarkeringar och lutar ut mot allmän gång- och cykelväg utmed en
mycket trafikerad gata.

Ramp till stationshusets entré Ramp mellan gc-väg och plattform 1
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Drift och underhåll
Asfalten är på flera ställen lappad och lagad.

Dålig asfalt

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

KARLSKRONA Stationsklass 3

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd 0,95 m – krav 1,0.

Skyddszon standard Något sliten målning.

Ledstråk Smalt, ingen/dålig kontrastmarkering, inte länge hela plattformens längd.

Plattformstak
Väderskydd Dålig kontrastmarkering, endast smal frostad rand.

Sittplatser

PLATTFORM 2 Spår 2 och 3

Plattformsbredd Mycket smal (3,2 m) längst i norr, del som inte trafikeras?

Avspärrning Täcker inte hela plattformens bredd.

Beläggning
Skyddszon bredd 0,95 m – krav 1,0.

Skyddszon standard Något sliten målning.

Ledstråk Smalt, stora delar av plattformens längd saknar ledstråk.

Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd Dålig kontrastmarkering, endast smal frostad rand.

Sittplatser
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KARLSKRONA Stationsklass 3

FÖRBINDELSER TILL SIDOPLATTFORMAR

Ramp Mycket dåliga ramper, både till stationshuset och till plattform 1.

Trappa Dålig trappa till stationshus, saknar kontrasmarkering och ledstång.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta Saknas.

Mötespunkt för
ledsagning
Ersättningstrafik
Hållplatsskylt Saknas.

Ersättningstrafik
Högtalare Saknas.
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Värnamo

Stationsområdet
Stationen är belägen mitt i Värnamo. På båda sidor om stationsområdet finns
bostäder och arbetsplatser. Stadens centrum med handel och restauranger finns
väster om järnvägen där även hållplatser för lokal och regional busstrafik är
lokaliserat. Järnvägsområdet utgör barriär i samhället, gående eller cyklister kan
inte passera över stationsområdet. Stationen är liten och lättöverskådlig.

Resecentrumfunktioner
I stationsbyggnaden finns uppvärmt väntrum med sittplatser, toalett och
biljettautomat (SJ) och en bemannad turistinformation. Entre från öster sker via
trappsteg men från norr kan man gå in i plan. Från På stationsområdet finns en
kiosk och skärmar för visning av tågtider i realtid. Biljettautomater för länstrafik
saknas helt. Plats för ledsagning finns i och utanför stationsbyggnaden. Ledstråk
finns inomhus och på hela stationsområdet. Utanför stationen är de dock
blockerade av uppställda cyklar.

Stationens placering i samhället ger närhet till handel och service. Direkt söder
om stationshuset finns angöring för lokal- och regionalbuss. Någon särskild
plats för ersättningsbuss hittades ej. Vid stationen finns, uppställningsplatser
för cykel, korttidsparkering för bil och för funktionshindrade. Söder om
bussterminalen finns pendlingsparkering för bil. Ca 200 meter öster om
stationen finns en taxistation.

Blockerande cyklar Entré

BASFAKTA
Förkortning V Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Värnamo
Bandel 720 Sth Gods/Person 85 Inv kommun 33155
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2000 Inv ort 18696
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Värnamo stationsområde
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Plattformar
Entré till plattformarna sker från väster, vid stationshuset. Plattform 1 är en
sidoplattform och plattformarna 2a och b är mellanplattformar. Samtliga
plattformar är låga vilket kan öka risken för spårspring. Avspärrningar saknas i
ändarna men risken för smitning är förmodligen störst från långsidorna. Det
finns spår av sådan smitning i förlängningen av plattform 1 (norra ändan). Det
finns väderskydd och sittplatser vid alla plattformar. Viss förstörelse har
förekommit men utrustningens standard är i övrigt god. Plattsatta ledstråk och
skyddszoner tar upp större delen av mellanplattformen men en liten yta i mitten
är belagd med asfalt. Sidoplattformen är belagd med markplattor.
Plattformarnas ledstråk och skyddszon har god kontrastverkan och standard.

Plattform 2 Plattform 1

Plattformsförbindelser
Passagen till plattform 2 sker i plan, över tre spår. Standarden är god och trots
avståndet bör det inte vara svårt att hålla rätt riktning för synskadade.

Drift och underhåll
Informationsbärare är fula och saknar innehåll.

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
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samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

VÄRNAMO Stationsklass 4

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd
Avspärrning Finns i ena ändan. Bör göras tydligare i södra ändan

Beläggning Något slitna markplattor och anslutande ytor som kan ge fallolyckor

Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser Sittplatser finns med arm- och ryggstöd

PLATTFORM 2 Spår 3a, 3b, 4a och 4b

Plattformsbredd
Avspärrning Saknas i båda ändar

Beläggning Lappad och lagad

Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Inget krav för stationer med stationsklass 4-5

Väderskydd
Sittplatser Sittplatser finns med arm- och ryggstöd

VÄRNAMO Stationsklass 4

FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR I PLAN

Skyddstyp Signal och bom

Standard ytskikt Strail

Ramp

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Inget krav stationsklass klass 4-5

Taktil
orienteringskarta Inget krav stationsklass klass 4-5

Mötespunkt för
ledsagning Finns ute och inne. Platsen utomhus saknar koppling till ledstråk.

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt Saknas.

Ersättningstrafik
Högtalare Saknas.
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Växjö

Stationsområdet
Stationen i Växjö är centralt belägen och på båda sidor om stationsområdet
finns bostäder och arbetsplatser. Stadens handelsområde finns norr om
järnvägsområdet där även stationshus, hållplatser och taxi är lokaliserat.
Stationsområde och spår kan nås från flera håll och det finns gott om
möjligheter att passera igenom eller runt området.

Hela stationsområdet har genomgått en större omdaning och renovering då
bland annat plankorsningen till mellanplattformarna har stängts, spår och
plattformar har byggts om och en ny gångbro har anlagts. Området upplevs
lättöverskådligt och modernt. Söder om stationsområdet fortsätter
ombyggnaden och marken nära stationsområdet moderniseras och exploateras
för att skapa en mera sammanhängande stad.

Översikt från västra gångbron Väntsal

Resecentrumfunktioner
I stationsbyggnaden finns det väntplatser, toalett, låsbara skåp, kiosk,
bemannade biljettkontor, biljettautomater, skärm för visning av tågtider i
realtid. Biljettautomater för länstrafik finns både inomhus och utomhus. Plats
för ledsagning finns i och utanför stationsbyggnaden.

Stationens placering i samhället ger närhet till handel och service. Direkt norr
om stationshuset finns angöring för lokalbuss, regionalbuss, fjärrbuss. Särskild
plats för ersättningsbuss saknas. Det finns parkering för bil, cykel, och för
funktionshindrade i direkt anslutning till stationen. Växjö kommun arbetar även
aktivt för att öka cyklandet med ordnade cykelparkeringar och cykelgarage med
särskild service till cyklister.

BASFAKTA
Förkortning Vö Trafikform 0 Län Kronoberg
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Växjö
Bandel 821 Sth Gods/Person 140 Inv kommun 85822
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3000 Inv ort 60887
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Växjö stationsområde
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På den södra sidan finns för tillfället långtidsparkering men detta område
kommer att byggas om och det är oklart om det då kommer att finnas
långtidsparkering nära stationsområdet.

Cykelgarage Städning för ordnad cykelparkering

Plattformar
Alla plattformar är ny- eller ombyggda under senare tid. Utformning och
standard är mycket god. Det finns gott om sittplatser och väderskydd. Alla
plattformar kan nås av personer med någon form av nedsättning. Plattform 4
har väderskydd och resterande plattformar har tak och vindskydd.

Plattformsförbindelser
Spår 1 nås direkt från busshållplatser eller taxiplatser utmed Norra
Stationsgatan. Övriga spår nås via någon av de två gångbroarna över
stationsområdet. Gångbroarna är väderskyddade men inte uppvärmda. Broarna
saknar sittplatser. På den västra bron finns biljettautomat. Båda broarna har
trappor och hissar och på den östra bron finns rulltrappor till från plattform 2.

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

VÄXJÖ Stationsklass 2

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd



156

Sittplatser

PLATTFORM 2 Spår 2 och 3

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

PLATTFORM 3 Spår 4

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Sidoplattformen har endast väderskydd.

Väderskydd
Sittplatser

VÄXJÖ Stationsklass 2

FÖRBINDELSE BRO

Inbyggd förbindelse
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappa
Hissar
Ramp
Rulltrappa

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta Saknas.

Mötespunkt för
ledsagning Finns ute och inne. Platsen utomhus saknar koppling till ledstråk.

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt Saknas.

Ersättningstrafik
Högtalare Saknas.
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Emmaboda

Stationsområdet
Stationen är centralt belägen och på båda sidor om stationsområdet finns
bostäder och arbetsplatser. Stadens centrum med handel och restauranger finns
norr om järnvägen där även hållplatser för lokal och regional busstrafik är
lokaliserat. Stationsområdet nås endast norrifrån men direkt öster och väster
om stationsområdet finns planskilda gång- och cykelpassager. Stationen är liten
och lättöverskådlig.

Mellanplattform

Resecentrumfunktioner
I stationsbyggnaden finns uppvärmt väntrum med sittplatser, toalett, bildskärm
som visar tågtider i realtid och biljettautomat (SJ). På stationsområdet finns
biljettautomater (Länstrafiken). Plats för ledsagning finns i och utanför
stationsbyggnaden. Ledstråk saknas. Det finns en restaurang/café inhyst i
byggnaden och stationens placering i samhället ger närhet till annan handel och
service.

Direkt väster om stationshuset finns angöring för lokalbuss och regionalbuss.
Det finns särskilda platser för ”Tågbuss” mot Karlskrona och mot Nybro/Kalmar
men dessa uppfattas inte som regelrätta platser för ersättningsbuss. Någon
sådan plats hittades ej. Vid stationen finns taxiplatser, uppställningsplatser för
cykel, korttidsparkering för bil och för funktionshindrade. Öster om stationen
finns dygnsparkering för pendlare.

BASFAKTA
Förkortning Em Trafikform 0 Län Kalmar
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Emmaboda
Bandel 822 Sth Gods/Person 120 Inv kommun 8964
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1000 Inv ort 4824
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Emmaboda stationsområde
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Plattformar
Entré till plattformarna sker norrifrån, vid stationshuset. Plattform 1 är en
sidoplattform och plattformarna 2 är en mellanplattform.
Plattformarna och stationsområdet saknar ledstråk, det finns målade
säkerhetszoner på plattformarna men det saknas avspärrningar i ändarna.
Mellanplattformen har tak men sidoplattformen saknar väderskydd. De
asfalterade plattformarna med tillhörande sittplatser har acceptabel standard
men den målade säkerhetszonen har relativt låg standard.

Plattformsförbindelser
Spår 1 kan nås direkt från busshållplatser utmed Järnvägsgatan. Passage till
mellanplattformen sker i plattformarnas östra ända via en plankorsning med
bommar och signal. Såväl mellan stationshuset och plattform 1 som mellan
plankorsning och mellanplattform finns höjdskillnader som saknar skyddsräcke
mot spår.

Mellanplattform. Skyddsräcke saknas vid
lutande plan.

Sidoplattform. Även här saknas
skyddsräcke.

Drift och underhåll
Sättningar mellan plattform 1 och stationshus som kan vara svåra att upptäcka.
Riska för fallolyckor. Sprickor i beläggningen förekommer.

Sättning i marken. Sliten skyddszon.
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Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

EMMABODA Stationsklass 4

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd
Avspärrning Saknas

Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard Målad, sliten

Ledstråk Saknas

Plattformstak Inget krav för stationer med stationsklass 4-5

Väderskydd Saknas

Sittplatser

PLATTFORM 2 Spår 2 och 3

Plattformsbredd
Avspärrning Saknas

Beläggning Sprickor förekommer

Skyddszon bredd
Skyddszon standard Målad, sliten

Ledstråk Saknas

Plattformstak Finns men är inget krav för stationer med stationsklass 4-5

Väderskydd
Sittplatser

EMMABODA Stationsklass 4

FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR I PLAN

Skyddstyp Signal och bom

Standard ytskikt Strail

Ramp Avåkningsskydd och kontrastmarkering saknas

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Finns men är inget krav stationsklass klass 4-5 Men finns

Taktil
orienteringskarta Inget krav stationsklass klass 4-5

Mötespunkt för
ledsagning Mötepunkt för ledsagning finns inne och ute men ledstråk saknas.

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt Saknas

Ersättningstrafik
Högtalare Saknas
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Nybro

Stationsområdet
Stationen i Nybro är centralt belägen och på båda sidor om stationsområdet
finns bostäder och arbetsplatser. Stadens handelsområde finns norr om
järnvägsområdet där även stationshus, hållplatser och platser för taxi är
lokaliserade. Järnvägen kan passeras på båda sidor och i gångtunneln under
själva stationsområdet vilket bör reducera eventuella barriäreffekter och risk för
spårspring.

Resecentrumfunktioner
I stationsbyggnaden finns det uppvärmt väntrum med sittplatser, toalett,
låsbara skåp, bemannad turistinformation, biljettautomat (SJ) och skärm för
visning av tågtider i realtid. Biljettautomater för länstrafik finns utomhus. I
stationshuset finns ett café och stationens placering i samhället ger närhet till
handel och service.

Direkt väster om stationshuset finns angöring för lokal- och regionalbuss. Det
finns även platser för taxi, parkering för funktionshindrade, uppställningsplatser
för cykel och korttidsparkering för bil i direkt anslutning till stationshuset. På
stationsområdets södra sida finns en nyanlagd långtidsparkering med
laddningsplats för elbil och parkeringar för funktionshindrade.

Ledstråk finns med sinusplattor vid stationsbyggnad, hållplatser och
plattformar. Mötespunkt för ledsagning saknas.

BASFAKTA
Förkortning Nyb Trafikform 0 Län Kalmar
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Nybro
Bandel 824 Sth Gods/Person 120 Inv kommun 19489
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1000 Inv ort 12810
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Nybro stationsområde
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Plattformar
Stationen har i två sidoförlagda plattformar som har relativt tydligt
avgränsningar mot sin omgivning. Plattform 1 kan nås direkt från hållplatser
och stationsområdet. Plattform 2 nås från en nyanlagd parkering via gångvägar.
Passage mellan plattformarna sker i gångtunnel.

Plattformarna är asfaltsbelagda, har ledstråk av betongplattor och målade
säkerhetszoner. Det finns sittplatser, väderskydd och biljettautomater på båda
plattformarna. Betongplattor mot åldrad beläggning ger inte så god
kontrastverkan och de målade säkerhetszonerna kan bättras på eller bytas mot
plattor. I övrigt får man helhetsintrycket av att plattformarna har god standard
och i plattformsändarna finns tydliga avspärrningar.

Plattformsförbindelser
Passage mellan plattformarna och genom stationsområdet kan ske i tunnel med
ramper och trappor. Ramperna är utformade för god tillgänglighet och det finns
viloplatser med bänkar och papperskorgar. Utmärkningen i och omkring
tunneln är tydlig. Cykel kan passera men bör förmodligen ledas.

Drift och underhåll
Sliten skyddszon och sliten kontrastmarkering i trappor.
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Sliten kontrastmarkering Sliten skyddszon

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

NYBRO Stationsklass 4

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Inget krav för stationer med stationsklass 4-5

Väderskydd
Sittplatser

PLATTFORM 2 Spår 2

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Inget krav för stationer med stationsklass 4-5

Väderskydd
Sittplatser

NYBRO Stationsklass 4

FÖRBINDELSE TUNNEL

Inbyggda trapp- och
hisspaket Inget krav stationsklass klass 4

Trappa God standars med ledstång men med sliten kontrastmarkering
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Hissar Inget krav stationsklass klass 4

Ramp Välbyggda ramper med viloplatser dock ej väderskyddade.

Rulltrappa Inget krav stationsklass klass 4

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Finns men inget krav stationsklass klass 4

Taktil
orienteringskarta Inget krav stationsklass klass 4

Mötespunkt för
ledsagning Saknas.

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt Hållplatsläge för ersättningstrafik finns med hållplatskylt.

Ersättningstrafik
Högtalare Högtalare vid hållplats för ersättningstrafik saknas.
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Kalmar

Stationsområdet
Stationsområdet i Kalmar i ligger direkt anslutning till tätortens centrala delar.
Stationen är en säckstation samt har begränsat med verksamheter söder om
spårområdet vilket ger liten barriäreffekt och endast ett litet behov att korsa
spårområdet. Från huvudentrén kan samtliga plattformar nås av personer med
begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.

Resecentrumfunktioner
I stationsbyggnaden finns uppvärmt väntrum med sittplatser, toalett, låsbara
skåp, bemannat biljettkontor, biljettautomat (SJ) och skärm för visning av
tågtider i realtid. Biljettautomater för länstrafik finns utomhus. Ledstråk finns
inomhus och på stationsområdet. Plats för ledsagning finns i och utanför
stationsbyggnaden. Stationens placering i samhället ger närhet till handel och
service. I anslutning till stationsområdet finns en kiosk.

Direkt väster om stationshuset finns angöring för lokal- och regionalbuss. Öster
om stationshuset finns parkeringsplatser, uppställningsplatser för taxi och
särskild parkering för rörelsehindrade. Det finns gott om uppställningsplatser
för cyklar men fler behövs. Söder om järnvägsområdet finns
långtidsparkeringar.

Ledsagningsplats öster om stationshuset. Taktil infokarta väster om stationshuset.

Öster om stationshuset. Cyklar, höjdskillnader och en utplacerad betongsugga kan
försvåra för personer med synnedsättning.

BASFAKTA
Förkortning Kac Trafikform 0 Län Kalmar
Klassindelning 3 Typ av station Säckstation Kommun Kalmar
Bandel 827 Sth Gods/Person 90 Inv kommun 63887
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3000 Inv ort 36392
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Kalmar stationsområde
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Plattformar
Plattformen till spår 1a är smalare än övriga och saknar sittplatser och
väderskydd. Plattformen kan nås direkt från busshållplatser och
busshållplatsernas väderskydd kan i viss mån användas. Vid övriga plattformar
finns det gott om väderskydd och sittplatser.

Plattform 1a är belagd med markplattor men övriga plattformar har
asfaltsbeläggning. Mellanplattformen saknar ledstråk i den östra delen men i
övrigt finns det ledstråk utmed samtliga plattformars sträckning. På några
platser är kontrastverkan begränsad mellan grå sinusplattor och åldrad asfalt. I
plattformarnas västra ände saknas avspärrningar.

Plattform till spår 1a Ledstråk mot plattform till spår 1b

Plattformsförbindelser
Huvudentrén nås norrifrån och är lokaliserad i anslutning till stationshuset men
man kan även nå samtliga plattformar från öster (säckstation). Vid huvudentrén
nås mellanplattformen via en plankorsning med signal- och bomanläggning.
Passagen sker över två spår men standarden är god och trots passagelängden
bör det inte vara svårt att hålla rätt riktning för personer med synnedsättning.
Planpassagen ger vissa höjdskillander som är anpassade med bra ramper vilket
ger en relativt god tillgänglighet.

I stationens östra ända kan man nå plattformarna via ramper, de har
varningsplattor upptill men det saknas i rampens början. Mellanplattformens
ramp saknar avåkningsskydd. Plattform 1b kan nås direkt från
parkering/taxiplats men anslutningen har låg standard.

Anslutning mot parkering Ramp till mellanplattform



169

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

KALMAR Stationsklass 3

PLATTFORM 1 Spår 1a

Plattformsbredd Plattformens bredd understiger 1,6m, hela sträckan.

Avspärrning Saknas i västra ändan men behövs ej i östra

Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd Saknas och får inte plats

Sittplatser Saknas

PLATTFORM 2 Spår 1b

Plattformsbredd
Avspärrning Ansluter till plattform 1a i västra ändan, behövs ej i östra (säckstation)

Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd
Sittplatser

PLATTFORM 3 Spår 2a, 2b och 3

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak Inget krav för stationer stn klass 4-5

Väderskydd
Sittplatser
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KALMAR Stationsklass 3

FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR I PLAN

Skyddstyp Signal + bom

Standard ytskikt Strail

Ramp

FÖRBINDELSER TILL SIDOPLATTFORMAR

Ramp
Trappa

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta

Mötespunkt för
ledsagning

Mötespunkten utomhus är placerad på en rörig plats utan koppling till
ledstråk. Överväg att flytta den till samma plats som den taktila
informationskartan utanför stationsbyggnaden.

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt
Ersättningstrafik
Högtalare Utrop från stationsområdet bör kunna höras
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Jönköping

Stationsområdet
Jönköpings bangård är beläget mellan Jönköpings centrum och Vätterstranden.
Stationsområdet är enkelt uppbyggt och lättöverskådlig med samtliga
plattformar på samma sida. Stationen är en del i ett resecentrum med en större
bussterminal för regional- och fjärrtrafik. Stationen har entréer från många
olika håll och kan nås från Järnvägsgatan, Strandpromenaden utmed Vättern
och från Västar Storgatan.

Vid västra Storgatan finns anslutningar till lokal busstrafik och passage mellan
station och Västra Storgatan kan ske i skydd från väder, vind och trafik genom
stationsbyggnaden och kvarteret Hoven.

Resecentrumfunktioner
Stationens placering i samhället ger närhet till handel och service.
I stationsbyggnaden finns det väntplatser, toalett, låsbara skåp, kiosk, café,
bemannade biljettkontor, biljettautomat (SJ), skärm för visning av tågtider i
realtid. Plats för ledsagning finns i och utanför stationsbyggnaden. I den
anslutande bussterminalen kan plats för ersättningsbuss tilldelas.

Mötespunkt för ledsagning finns i och utanför stationsbyggnaden. Det finns
även taktila informationskartor i och utanför stationen men de behöver
uppdateras efter genomförda förändringar och ombyggnationer.
Det finns parkering för bil, cykel, och för funktionshindrade i direkt anslutning
till stationen.

BASFAKTA
Förkortning Jö Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Jönköping
Bandel 711 Sth Gods/Person 60 Inv kommun 130798
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 4000 Inv ort 89396
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Jönköping stationsområde
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Plattformar
De tre plattformarna ligger på samma sida av spårområdet. Spår 1 är ett
stickspår i områdets östra ända och spår 2a och b är i egentlig mening samma
plattform. Spår 1 saknar väderskydd, spår 2a har plattformstak och spår 2b
skyddas endast av stationsbyggnaden som vinklar utåt upptill.

Krösatåg vid spår 1 Spår 2b

Plattformsförbindelser
Samtliga spår nås utan att resenären behöver passera spår eller höjdskillnader.
Inga höjdskillnader mellan plattformar och omgivande ytor.

Drift och underhåll
Plattformstak vid plattform 2a är murket och stöttas i väntan på åtgärd. Denna
tillfälliga lösning verkar ha pågått en tid. Sitthinder för duvor bör även
kompletteras här. Uttjänta informationstavlor och tidtabelltavlor bör tas ner om
de inte används.
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Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva
samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

JÖNKÖPING Stationsklass 2

PLATTFORM 1 Spår 1

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk Finns på den del som används mest

Plattformstak Saknas

Väderskydd Saknas

Sittplatser

PLATTFORM 2 Spår 2

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak På spår 2a men inte på spår 2b

Väderskydd Byggnaden med ett utsprång upptill utgör skydd mot regn och vind.
Resenärer kan även vänta inomhus med in/utgång direkt vid spår.

Sittplatser

JÖNKÖPING Stationsklass 2

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Inget krav stationsklass klass 4-5

Taktil
orienteringskarta Finns men bör uppdateras

Mötespunkt för
ledsagning Koppling till ledstråk saknas på mötespunkt inomhus.

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt Plats tilldelas och ropas ut i högtalarsystem mm

Ersättningstrafik
Högtalare
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Huskvarna

Stationsområdet
Huskvarna är en liten och enkelt uppbyggd station med mellanplattform och två
spår. Stationen har förmodligen fått sin placering utanför centrum med hänsyn
till höjdskillnader i området och banans lutning. Söderifrån angörs
stationsområdet via en gångbro med trappa eller via det lokala vägnätet. Norr
om stationen finns parkeringar, hållplatser och närliggande bostadsområde.
Stationen kan då nås via trappor eller gångväg och kan angöras från flera håll.
Tillgängligheten på plattformen är god men standarden på anslutningsvägar till
stationen kan förbättras. Stationshuset används inte som väntsal eller service för
resenärer utan inrymmer annan verksamhet. Det finns en kiosk i direkt
anslutning till stationsområdet och restaurang ca 150 meter därifrån men i
övrigt ingen service eller handel.

Järnvägsområdet utgör barriär mellan bostadsområde och strövområde.

Resecentrumfunktioner
På plattformen finns skärm för visning av tågtider i realtid. Det äldre
stationshuset används inte för stationsfunktioner och invändiga ytor med
sittplatser, biljettförsäljning, mötesplats för ledsagning och annan
resenärsservice saknas. Det saknas även ledstråk till funktioner utanför
plattformen, bilplats för funktionshindrade och särskild hållplats för
ersättningsbuss.

Det finns två busshållplatser i anslutning till stationen. Hållplatserna trafikeras
av lokalbuss mellan Huskvarna och bostadsområdet Öxnehaga.

Det finns ett mindre antal väderskyddade cykelplatser och ett relativt stort antal
bilplatser. Beläggning av bil- och cykelplatser uppgick till ca 70 % vid
inventeringstillfället.

BASFAKTA
Förkortning Hka Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Jönköping
Bandel 711 Sth Gods/Person 120 Inv kommun 130798
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2500 Inv ort 0
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Huskvarna stationsområde
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Plattformar
En mellanplattform mellan spår 1 och 2. Plattformen nås via plankorsning med
bomanläggning vid plattformens västra ända. Det förekommer inga spår av
smitning över spårområdet. Plattformen är nyligen renoverad och
tillgänglighetsanpassad. Den är ca 6,5 meter bred och det begränsade utrymmet
gör att man inte får plats med ledstråk i form av sinusplattor.

Översikt från gångbro Begränsat utrymme

Plattformsförbindelser
Plattformen nås via en förbindelse i plan över spår 1 och har skydd i form av
bommar och signal. Rampen till plattformen är relativt flack och försedd med
räcke och kontrastmarkering vid början och slut.

Tillfälligt fel i bomanläggning kan leda till
farligt beteende.

Gångbro till områden norr om järnvägen

Samlad bedömning/brister
Standarden inom stationsområdet är hög men området utanför kan upplevas
mörkt och otryggt under den mörkare årstiden. Cykelstölder och skadegörelse
har rapporterats i området. Viss vegetationsrensning har gjorts för att öppna
upp området men mer kan göras med belysning och attraktiva gångvägar.

Bristanalys
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på Trafikverkets ansvarsområden plattformar, plattformsförbindelser samt
utvalda basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner gjorts. Bedömningen
utgår från en röd-gul-grön skala där kriterierna anges i kapitel ”Inventering av
stationer och stationsnära miljöer” ovan. Bedömningarna är till delvis subjektiva



178

samt utgår från hur standarden upplevdes vid den aktuella tidpunkten för själva
inventeringen (vecka 38-46 2014).

HUSKVARNA Stationsklass 4

PLATTFORM 1 Spår 1 och 2

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk Man har inte fått plats med sinusplattor

Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

HUSKVARNA Stationsklass 4

FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR I PLAN

Skyddstyp Signal + bom

Standard ytskikt
Ramp

RESECENTRUMFUNKTIONER

Väntutrymme Inget krav stationsklass klass 4-5

Taktil
orienteringskarta Inget krav stationsklass klass 4-5

Mötespunkt för
ledsagning Saknas

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt Saknas

Ersättningstrafik
Högtalare Saknas
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Sammanställning
11 av de 30 inventerade stationerna har bedömts ha en god standard och
kan med enkla och/eller mindre åtgärder uppgraderas till en mycket god
standard.

11 av de 30 inventerade stationerna har bedömts ha en relativt god
standard och behöver lite mer omfattande åtgärder och/eller något fler
åtgärder för att får en bättre standard samt uppnå den miniminivå
avseende basfunktionerna som eftersträvas.

8 av de 30 inventerade stationerna har bedömt ha en dålig standard och
är i behov av större stationsomfattande upprustning för att uppnå en god
standard avseende utformnings- och utrustningsnivåerna.

STATION

Alvesta Eslöv Emmaboda
Helsingborg Höör Hässleholm
Huskvarna Jönköping Nässjö
Karlshamn Kalmar Osby
Landskrona Karlskrona Svedala
Nybro Kristianstad Sävsjö
Simrishamn Kävlinge Tranås
Skurup Lund Ängelholm
Sölvesborg Ronneby
Tomelilla Värnamo
Växjö Ystad
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Bilaga 1.Basfakta gällande inventerade stationer


