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Inledning
Denna rapport hanterar utformning av stationsmiljön 
gällande tillgänglighet för personer med funktionsned-
sättningar. Det som styr utformningen av en tillgänglig 
stationsmiljö är EU-lagstiftning och nationell bygg-
lagstiftning. Utifrån dessa lagar har Trafikverket gjort 
ställningstaganden för att kunna skapa en enhetlig 
stationsmiljö.

Publikationen fungerar som ett redskap vid stationspla-
nering, både för nya anläggningar och vid modernise-
ring av befintliga stationsanläggningar.

Fokus ligger på Trafikverkets ansvarsområde. För att 
kunna skapa en tillgänglig stationsmiljö är det dock 
viktigt att vi samverkar med andra parter på och kring 
stationen. 

Publikationen har som främsta målgrupp Trafikverkets 
medarbetare som arbetar med stationsfrågor genom 
hela planeringsprocessen, planering, projektledning, 
upphandling, projektering, förvaltning mm. Den fungerar 
också som information till andra aktörer som verkar på 
stationen. Ett exempel är kommunala planerare som 
arbetar med tillgänglighetsfrågor utifrån kommunens 
ansvarsområde.

Dokumentstruktur
Detta dokument är inriktat på stationen och dess 
närområde utifrån de punkter som avhandlas i den av 
EU-komissionen framtagna förordningen TSD PRM 
1300/2014. TSD-texterna som avser området infrastruk-
tur är refererade ordagrant för att undvika feltolkningar. 
I förordningen ingår också krav på rullande material, 
drift och telematikapplikationer för persontrafik, dessa 
behandlas inte i publikationen. 

Trafikverkets anvisning och förslag till utformning 
finns som ställningstagande vid varje TSD-punkt. Där 
återfinns också de svenska lagtexter som behandlar 
samma fråga.

Trafikverkets ansvar och roller
Trafikverkets ansvar avseende ägande, förvaltning och 
finansiering är i beskrivet i TDOK 2013:0085. Statio-
nens basfunktioner och klassindelning återfinns i TDOK 

2013:0685.

När ansvaret är delat och huvudansvarig saknas, är det 
viktigt med samordning och att Trafikverket agerar och 
bidrar med kunskap på ett bredare fält kring stationsfrå-
gor.

Andra aktörer i stationsområden (ett urval)
Kommuner är ansvariga för anslutande vägar och gång- 
och cykelvägar samt oftast för angöringsplatser och 
parkering. De är ibland ägare av stationshus.

Jernhusen AB är ett statligt ägt fastighetsbolag som på 
kommersiella villkor ska utveckla, förvalta och äga fast-
igheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och 
andra tjänster med anknytning till stationsområden. 

Ett antal stationshus ägs av privata fastighetsägare.

EU-lagstiftning och svensk lagstiftning 
TSD PRM och vår svenska bygglagstiftning verkar i 
samma riktning och målet är ett transportsystem som är 
tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar..

TSD innehåller en delmängd avseende krav på tillgäng-
lighet på järnvägsstationer. I Sverige fungerar svensk 
bygglagstiftning både som komplement och ställer krav 
som ska uppfyllas.

EU-lagstiftning
TSD EU-förordning TSD 1300/2014 PRM: Tekniska 
specifikationer för driftskompatibilitet avseende tillgäng-
ligheten för personer med funktionsnedsättningar och 
personer med nedsatt rörlighet. 
TSD:n ska tillämpas på befintlig infrastruktur när den är 
föremål för ombyggnad eller modernisering och på ny 
infrastruktur.
Svensk bygglagstiftning
PBL – Plan och bygglagen (2014:477)
I svensk bygglagstiftning är det framför allt Plan- och 
bygglagen, PBL, som utgör grunden för Boverkets 
föreskrifter. 

BBR Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändring 
t.o.m. BFS 2015:3 BBR 22.

Inledning

Inledning. EU-lagstiftning och svensk lagstiftning. Begrepp
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ALM  – Boverkets föreskrifter och allmänna råd om till-
gänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser 
och inom områden för andra anläggningar än bygg-
nader (BFS 2011:5 ALM 2). Kraven är något högre än 
BBR avseende dimensionerande rullstol och som följd 
därav även på t ex gångytor, max lutning av ramp och 
hiss.

Trafikverkets tolkning är att de utvändiga publika 
delarna av järnvägsstationsområdet i tillämpliga delar 
lyder under ALM. ALM hänvisar i rådstext till bland an-
nat perronger.

HIN  – Boverkets föreskrifter och allmänna råd om av-
hjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit 
allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 
2013:9 HIN 3).Lagen är retroaktiv och är ej beroende 
av eventuell om- eller tillbyggnad. Hinder ska avhjälpas 
så snart det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska 
och ekonomiska förutsättningarna. De ekonomiska kon-
sekvenserna får inte blir orimligt betungande för fastig-
hetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren. (HIN 5 §)

Allmän plats
Enligt PBL (1 kap 4 §) menas med allmän plats en gata, 
en väg, ett torg eller ett annat område som enligt en 
detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

Enligt Trafikverkets tolkning ingår järnvägsstationens 
publika område i allmän plats.

MFD – Myndigheten för Delaktighet  - RIV HINDREN 
Material i MFDs Riv hindren - Riktlinjer för tillgänglig-
het (2015) samt fördjupningsbladen toaletter, dörrar, 
skyltning och utrymning. upplaga 2012, är medtagen i 
jämförelsen mellan TSD och svensk bygglagstiftning. 

Begrepp
Funktionshinder och funktionsnedsättning
I ’TSD 2014 definieras ”personer med funktionsned-
sättningar och personer med nedsatt rörlighet” enligt 
följande: Personer som har en permanent eller tillfällig 
fysisk , psykisk, intellektuell eller sensorisk funktions-
nedsättning som i samspel med olika hinder, kan göra 
det svårt för dem att fullt ut och effektivt använda trans-
porter på samma vilkor som andra passagerare, eller 
personer vars rörlighet vid användning av transporter är 
reducerad på grund av ålder. 
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Infrastruktur
Enligt TSD (2.1.1) Tillämpningsområde inom delsys-
temet ”Infrastruktur”: Denna TSD är tillämplig på alla 
allmänna utrymmen på stationer avsedda för person-
transporter, som järnvägsföretaget, infrastrukturförval-
taren eller stationsansvarig ansvarar för. Detta omfattar 
tillgång till information, köp och vid behov validering av 
biljetter, samt möjlighet att vänta på tåget. 

Läsanvisning
Dokumentet är uppbyggt utefter strukturen i TSD-PRM.

Se exempel på uppbyggnad på sid 7.

Trafikverkets anvisningar/styrande regler: Denna 
ruta hanterar Trafikverkets ställningstagande i förhål-
lande till TSD-PRM och de nationella reglerna och läses 
först. Hänvisningar till styrande dokument finns med.

TSD-PRM: Vi redovisar punkterna 4.2.1.1 - 4.2.1.15 
som ligger under rubriken 4.2 Funktionella och tekniska 
specifikationer och behandlar Delsystemet ”Infrastruk-
tur”. Punkterna återges i sin helhet.

Boverket, standarder, Vägledning till TSD: Boverkets 
föreskrifter med rådstext i BBR, HIN, ALM återges i 
förkortad form med hänvisning till respektive punkt/pa-
ragraf.  

Här görs även hänvisning till berörda delar ur olika stan-
darder och Vägledning till TSD. 

Trafikverket använder sig av definitionen enligt TSD.

I BBR använder man begreppen tillgänglig/tillgänglighet 
och användbar/användbarhet och menar då tillgänglig-
het och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga (avsnitt 3:112). I rådstext 
anges exempel på nedsatt rörelseförmåga som nedsatt 
funktion i armar, händer, bål och ben liksom dålig ba-
lans. Personer med nedsatt rörelseförmåga kan behöva 
använda t ex rullstol, rollator eller käpp. Exempel på 
nedsatt orienteringsförmåga är nedsatt syn, hörsel eller 
kognitiv förmåga (utvecklingsstörning, hjärnskada). 

Dimensionerande rullstol
TSD 2014, BBR och HIN är eldriven rullstol för be-
gränsad utomhusanvändning så kallad ”mindre utom-
husrullstol” med en vänddiameter på 1,50 m måttmäs-
sigt dimensionerande. </= 700 x 1300 mm enligt EN 
12184:1999 (1400 mm enligt SS-EN 12184:2009).

I ALM är det, men undantag för tillgänglig toalett, den 
större utomhusrullstolen med en vänddiameter på 2,00 
m som är måttmässigt dimensionerande. Rullstolens 
mått är </= 0,8 x 1,4 m enligt EN 12184:1999. De rull-
stolarna/permobilerna finns även i större mått. .

Tågen är oftast dimensionerade enligt TSD för mindre 
utomhusrullstol (i bilaga M anger man rullstolslängden 
1200 plus 50 mm för fötterna och bredden 700 mm plus 
50 mm för händerna. 

Enligt Trafikverket ska den större utomhusrullstolen 
vara dimensionerande och det man strävar efter - efter-
som plattformen ska vara tillgänglig för personer med 
större utomhusrullstol. 

Hissar är indelade i klass 1, 2 respektive 3, där klass 3 
rymmer den större utomhusrullstolen tillsammans med 
medföljare.
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Läsanvisning

Här görs utdrag ur TSD, angivna kapitel som rör 
tillgänglighet.

(X) Utdrag ur TSD.

Följande sidor utgår från TSD i punktform. Vi redovisar 
punkterna 4.2.1.1 - 4.2.1.15 som ligger under rubriken 
4.2 Funktionella och tekniska specifikationer och behand-
lar Delsystemet ”Infrastruktur”.     
Punkterna återges i sin helhet.

Trafikverkets anvisningar och tillägg till TSD: 
Trafikverkets anvisningar/justering till TSD med de nationella reglerna som inkluderas och hänvisningar till 
styrande dokument. I de fall detaljerad information finns under Boverket, hänvisas till den för att undvika upprep-
ning. Texten i TSD ska läsas parallellt.

Trafikverkets ansvar och annan fastighetsägare/operatörs ansvar. 

I de fall en fråga kräver samordning är Trafikverket en aktör. 

I de fall annan fastighetsägare/operatör har ansvar för en fråga som kräver samordning ska Trafikverket delta 
som en aktör så att kraven uppfylls.

Utformning: Förslag på utförande i förekommande fall 

Bilagor i form av ritningar/illustrationer finns i slutet av dokumentet. Där illustreras och kompletteras Trafikver-
kets anvisningar. De innehåller dessutom anvisningar för utformning och materialegenskaper av betongplattor. 
Läses parallellt för ökad tydlighet.

HIN  – Boverkets föreskrifter och allmänna råd om av-
hjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit 
allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 
2013:9 HIN 3).

MFD – Myndigheten för Delaktighet  - RIV HINDREN 

MFDs Riv hindren - Riktlinjer för tillgänglighet (2015) 
samt fördjupningsbladen toaletter, dörrar, skyltning och 
utrymning. upplaga 2012, är medtagen i jämförelsen mel-
lan TSD och svensk bygglagstiftning. 

UIC  

ISO 

SS-EN

Vägledning till TSD 1.1. är en bilaga till dokumentet 
Riktlinjer för tillämpning av TSD:er. 
Dessa riktlinjer ska enbart läsas och användas tillsam-
mans med TSD ”Tillgänglighet”. De är tänkta att under-
lätta tillämpningen av förordningen, men inte ersätta den.
Den allmänna delen av Riktlinjer för tillämpning av 
TSD:er ska också has i åtanke.
1.2 Det är frivilligt att använda riktlinjerna. De föreskriver 
inga ytterligare krav utöver de som fastställs i TSD. 
De förtecknade standarderna bör aldrig ses som det 
enda giltiga alternativet för att uppfylla kraven i TSD.
Riktlinjerna innehåller också några anvisningar för ge-
nomförandet.

BOVERKET, STANDARDER, GUIDEN TILL TSD

Boverkets föreskrifter med rådstext i BBR, HIN, ALM 
återges i förkortad form med hänvisning till respektive 
punkt/paragraf.  

(0) i förekommande fall, anger till vilken TSD punkt, som 
Boverkets text kompletterar.

Här görs även hänvisning till berörda delar ur olika stan-
darder och Guiden till TSD.

BBR 22 Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändring 
t.o.m. BFS 2015:3 BBR.

ALM  – Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser 
(BFS 2011:5 ALM 2). Kraven är något högre än BBR 
avseende dimensionerande rullstol och som följd därav 
även på t ex gångytor, max lutning av ramp och hiss.
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Parkeringsmöjligheter för personer med funktionsnedsättningar  
och personer med nedsatt rörlighet - Annan operatörs ansvar.

TSD 4.2.1.1 Parkeringsmöjligheter för personer med 
funktionsnedsättningar och personer med nedsatt 
rörlighet

(1) Om en station har ett särskilt parkeringsområde ska 
det finnas parkeringsplatser som är reserverade för 
personer med funktionsnedsättningar och personer med 
nedsatt rörlighet som innehar särskilt parkeringstillstånd, 
och dessa parkeringsplatser ska ligga så nära en tillgäng-
lig ingång som möjligt.

Funktionellt krav.

Trafikverkets anvisningar och tillägg till TSD:
Annan fastighetsägare ansvarar för parkeringsmöjligheter. Om placeringen kräver samordning deltar Trafikverket 
som en aktör. 
Förtydligande: Enligt ALM ska det finnas minst en parkeringsplats för rörelsehindrade inom 25 meter från tillgäng-
lig ingång. Angöringsplats ska finnas inom 25 meter. Angöringsplats är till för att släppa av/ plocka upp resenärer. 
Det gäller privatbilar, taxi, färdtjänst med flera. Tillgänglig ingång beskrivs under avsnittet Hinderfri gångväg.

Rekommendation utformning: Se Boverket föreskrifter och råd, samt Bygg Ikapp. Exempelutformning enligt 
figurer till höger. 

Exempel på utformning med två parkeringsplatser för rörelsehindrade 
intill varandra. Utformad med anvisad plats för avstigning.

Exempel på utformning längs trottoar (7 m utan ramp, 9 m med ramp).

Trafikverkets anvisningar
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BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

/BBR 3:122 En angöringsplats för bilar ska finnas och 
parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas 
efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgäng-
lig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler ... 

Parkeringsplatser för rörelsehindrade bör vara tydligt 
skyltade, även vintertid. 

3:1223 Parkeringsplatser och angöringsplatser ska vara 
lätta att upptäcka. 

/ALM 16§ Parkeringsplatser för rörelsehindrade med 
särskilt tillstånd ska utformas så att de blir användbara för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienterings förmåga. 
Markbeläggningen på sådana parkeringsplatser ska vara 
fast, jämn och halkfri.

Där parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt 
tillstånd finns ska minst en plats utformas så att den 
medger att rullstolen, med ramp eller lift, tas in från sidan 
av ett fordon. 

Allmänt råd: Parkeringsplatser för rörelsehindrade med 
särskilt tillstånd bör anordnas vid viktiga målpunkter, (....)
Lutningen i längs- eller sidled bör inte vara större än vad 
som krävs för vattenavrinningen och bör inte överstiga 
1:50. Breddmåttet på en parkeringsplats som ska medge 
att rullstolen tas in från sidan bör vara 5,0 m. Breddmåttet 
kan minskas om gångytan bredvid kan tas i anspråk eller 
om parkeringsplatser för rörelsehindrade finns bredvid 
varandra.

/UIC Anger hur många HKP det bör finnas, olika länders 
lagkrav och ISO

/ISO21542 I denna standard finns redovisat vad som 
anses vara lämpligt antal reserverade HKP. 

Antal enligt ISO 21542 §6.2:  
Parkeringsplatser med upp till: 
10 platser - 1 reserverad plats 
50 platser - 2 reserverade platser 
100 platser - 4 reserverade platser 
200 platser - 6 reserverade platser +1 plats för varje 
tillkommande 100 platser 

HKP: Parkeringsplats för rörelsehindrade med särskilt 
tillstånd.
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Hinderfri gångväg

TSD 2.3 Hinderfri gångväg. Hinderfri gångväg: en 
förbindelse mellan två eller flera sådana allmänna utrym-
men avsedda för persontransporter (som avses i punkt 
2.1.1 (TSD)). På en hinderfri gångväg kan alla personer 
med funktionsnedsättningar eller nedsatt rörlighet ta sig 
fram. För att uppnå detta syfte kan vägen delas för att 
bättre tillgodose behoven hos alla personer med funk-
tionsnedsättningar eller nedsatt rörlighet. Kombinationen 
av alla delar av den hinderfria gångvägen utgör den väg 
som är tillgänglig för alla personer med funktionsnedsätt-
ningar eller nedsatt rörlighet.

TSD 2.3 Trappstegsfri gångväg. Trappstegsfri gångväg: 
en del av en hinderfri gångväg som tillgodoser beho-
ven hos personer med nedsatt rörlighet. Nivåskillnader 
undviks eller, när de inte kan undvikas, överbryggas med 
hjälp av ramper eller hissar.

TSD 4.2.1.2 Hinderfri gångväg

(1) Hinderfria gångvägar ska finnas som binder samman 
följande allmänna utrymmen i de fall de ingår i infrastruk-
turen:

- Hållplatser för andra anslutande transportmedel inom 
stationens område (taxi, buss, spårvagn, tunnelbana, 
färja etc)

Trafikverkets anvisningar och tillägg till TSD:
Enligt TSD

Trafikverkets anvisning är att ledstråk ska finnas längs hela plattformen där tåg stannar. Det ska ansluta till den 
hinderfria gångvägen som leder till plattformen. På plattformen ska ledstråket även leda till den första väntkuren/
väderskyddet.

På plattform har vi hinderfri gångväg enligt TSDs definition om en större ”väntyta/väntutrymme” finns. 

Väntya, väntutrymme, väntkur se 4.2.1.7 inredning och fristående enheter.

Utformning: se illustration sid 11.

Tillgänglig ingång: En tydlig tyngdpunkt/huvudentré inom stationsområdet som underlättar orienteringen och 
hjälper till att hålla ihop funktionerna till en genomtänkt helhet. Denna tillgängliga ingång ska sammankopplas 
med den hinderfria vägen. 

Informationspunkt 

Till stationens tillgängliga ingång kan en informationspunkt placeras. Den ska vara som en plats där information 
som rör resande och stationsområdet finns samlad. 

- Bilparkeringar
- Tillgängliga ingångar och utgångar
- Informationsdiskar
- Visuella och akustiska informationssystem
- Biljettförsäljning
- Kundtjänst
- Väntytor
- Toaletter
- Plattformar
(2) Längden på de hinderfria gångvägarna ska vara det 
kortaste, praktiskt genomförbara avståndet.

(3) Mark och golvytorna på hinderfria gångvägar ska ha 
lågreflekterande egenskaper.

Tekniska och funktionella krav: detaljerade egenskaper.
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BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

/BBR 3:122, 3:1221, 3:1222 Minst en tillgänglig gång-
väg ska finnas mellan tillgängliga entréer och; P-platser, 
angöringsplats, allmänna gångvägar. Nivåskillnad ska 
utjämnas med ramp ’

/BBR 3.142 Entréer och kommunikationsytor ska vara 
tillgängliga…Nivåskillnad ska utjämnas med ramp, hiss 
och trappa

/ALM 7§ Gångytor ska utformas så att personer med ned-
satt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och 
så att personer med  rullstol kan förflytta sig utan hjälp.

/ALM 8§ Passage i anslutning till gångytor ska utjämnas.

Vägledning till TSD: Definitioner. --- En hinderfri gång-
väg kan till exempel vara en kombination av en trapp-
stegsfri del, en andra del med en taktil väg och övriga 
delar. De övriga delarna måste inte vara trappstegsfria 
eller utrustade med taktila kontrasterande markeringar 
på gångytan och de får ha trappor, på vilkor att trapporna 
överensstämmer med kraven i TSD (kontrast, taktila var-
ningsmarkeringar, dubbla ledstänger).

Hinderfri gångväg: Gångväg både via trappa och trappstegsfri gångväg (hiss) utgör tillsammans tillgängliga alternativ för alla personer.

Det innebär alltså inte att alla delar av en gångväg måste 
vara lika tillgängliga för alla passagerare: definition i TSD 
avsnitt 2.3, se föregående sida.
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Idéskiss informationspunkt,)
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Hinderfri gångväg: Horisontell förflyttning

Stationsområdets olika delområden enligt Stationshandboken kapitel 7.2.1

TSD 4.2.1.2.1 Hinderfri gångväg: 

Horisontell förflyttning

(1) Alla hinderfria gångvägar, gångbroar och gångtunnlar 
ska ha en hinderfri bredd på minst 160 cm med undantag 
för de områden som anges i punkterna 4.2.1.3 (dörrar) 
4.2.1.12 (plattformar) och 4.2.1.15 (plankorsning).

(2) I de fall det finns trösklar på en horisontell gångväg 
ska de stå i tydlig kontrast till den omgivande golvytan 
och får inte vara högre än 2,5 cm.

Funktionella och tekniska krav

BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

/ALM 7§ Utvändig gångväg 2 m bred alt min 1,8 m med 
vändzoner

/BBR 3:143 råd: Dörr- och portöppningar bör utformas 
utan nivåskillnader, om det inte behövs en tröskel av till 
exempel fukt- eller klimatskäl. En eventuell tröskel bör 
dock vara så låg som möjligt och fasad, så att den är lätt 
att passera med rullstol eller rollator, och så att risken 
för att snubbla minimeras. Exempel på hur dörrar kan 
utformas i andra hänseenden än de som har behandlats 
i detta allmänna råd finns bland annat i Myndigheten för 
delaktighets Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet.

Trafikverkets anvisningar och tillägg till TSD:
(1) TSD:s krav på hinderfri bredd gäller inom stationsområdets serviceytor, kommunikationszon och plattform. ALM:s 
krav gäller inom ankomstzon, samt i förekommande fall även inom serviceytor hos annan fastighetsägare. 

För plattformar tillkommer alltid ett tillägg för antal resande enligt TDOK 2014.0686 ”BVS 1586.26 Banöverbyggnad 
- Plattformar. Geometriska krav ( )”

(2) BBR gäller och hänvisar till Riv hindren: tröskel så låg som möjligt (max 2,0 cm helst under 1,5 cm) och avfasad 
med lutning högst 1:12.
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Hinderfri gångväg: Vertikal förflyttning 

TSD 4.2.1.2.2 Hinderfri gångväg: Vertikal förflyttning

(1) I de fall en hinderfri gångväg innefattar en nivåskillnad 
ska det finnas en trappstegsfri väg som ett alternativ till 
trappor för personer med nedsatt rörlighet.

(2) Trappor längs en hinderfri gångväg ska ha en bredd 
på minst 160 cm, mätt mellan ledstängerna. Åtminstone 
det första och sista steget ska markeras med en kon-
trasterande bård, och som ett minimikrav ska det finnas 
en taktil varningsmarkering på golvytan före det första 
nedåtgående trappsteget.

(3) Ramper ska installeras för personer med funk-
tionsnedsättningar eller nedsatt rörlighet som inte kan 
använda trappor, i de fall där hissar saknas. De ska ha 
en måttlig lutning. En brant lutning är tillåten endast för 
korta ramper.

liten bild
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OTrafikverkets anvisningar och tillägg till TSD:
Utformning: Utformning av trappor enligt Bilaga 1. Utformning av ramp enligt figur på sida 15 och Bilaga 6 

(1) Alternativ till vertikal förflyttning med hiss enligt ALM 10§

(2) Trappor enligt TSD. Taktil varningsmarkering ska inte placeras på planstegen för att undvika snubbelrisk.

Det första och sista plansteget ska kontrastmarkeras visuellt men vid ombyggnad och/eller trappor inomhus kan 
enbart trappnos kontrastmarkeras visuellt, då med minst 10 cm bred kontrastmarkering.

Tillägg map ALM 9§: utformning av trappa. 

Tillägg map BBR 8:232: trappor bredare än 2,5 m ska delas i två eller flera lopp med räcke/ledstång.

(3) Ramper enligt TSD. Utformning enligt ALM. I undantagsfall kan ramp upp till plattform byggas utan vilplan. 
Lutning 1:20. Vid smal och/eller kort plattform kan ramplutningen i undantagsfall vara 1:12 upp till plattformen 
men för större utomhusrullstol finns risk att välta i för brant lutning. 

(4) Ledstänger enligt TSD. MInst 160 cm mellan ledstänger. Utformning och höjdmått enligt ALM.

(5) Hiss enligt ALM 10§ typ 3, (min 1,40 x 2,00 m). Vid ombyggnad accepterar Trafikverket mått enligt TSD.

Hiss ska helst vara genomgångshiss. Hissar skall utföras i glas för ökad säkerhet för resenären. Ytan framför 
hiss på varje våningsplan ska vara minst 2,0 x 2,0 m samt vara en zon skild från förbipasserande gångstråk. 
Hissdörrar bör inte placeras mitt emot nedgående trappa. Hissar på plattform ska placeras med dörrarna i platt-
formens längdriktning. Dörrar ska öppnas automatiskt.  

(6) Rulltrappor och rullramper enligt TSD. 

(7) Plankorsning enligt TSD. Se ”Spårkorsning för passagerare...” sid 40.

(4) Trappor och ramper ska vara försedda med ledstäng-
er på båda sidor och på två nivåer.

(5) Hissar ska finnas om ramper inte finns tillgängliga 
och de ska minst vara av typ 2 enligt den specifikation 
som det hänvisas till i tillägg A, index 1. Hissar av typ 1 
är tillåtna endast i de fall där stationer moderniseras eller 
byggs om.

(6) Rulltrappor och rullramper ska vara utformade i enlig-
het med den specifikation som hänvisas till i tillägg A, 
index 2. 

(7) Plankorsningar med spår kan ingå i en hinderfri gång-
väg om de uppfyller kraven i punkt 4.2.1.15.

Funktionella och tekniska krav
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Glasad hiss och trappa, Trollhättan

Hinderfri gångväg: Vertikal förflyttning, forts. 
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Ramp upp till plattform

Key

1   visual warning line
2   tactile warning surface indcator with max height of pattern 5 mm
w  full width of stairs
a   preferred option. Not a requirement

Taktil varningsmarkering ovanför trappa (ISO 21542 §13)
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Ramp enligt ALM 9§. lutning 1:20. 

BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

(1)  
/BBR 3:122, 3:1222 Utomhus: nivåskillnader ska utjäm-
nas med ramper. Ramper bör kompletteras med trappor.

/ALM  9§ Trappa ska kompletteras med ramp eller en 
alternativ väg som personer med nedsatt rörelseförmåga 
kan använda. 

/ALM 10§ Nivåskillnad som motsvarar mer än ett vå-
ningsplan ska överbryggas med ramp och trappa alt. hiss 
och trappa.

/BBR 8:232, 8:91 Trappor och ramper i anslutning till 
byggnader/tomter mellan entréer etc ska utformas så att 
personer kan förflytta sig säkert.

/BBR 3:142 Inomhus: om nivåskillnader ska utjämnas 
med ramp eller hiss och trappa

(2)  
/BBR 8:232 Trapplan ha samma bredd som trappa…
Trappor bredare än 2,5 m bör delas i två eller flera lopp 
med räcke / ledstång. 

/ALM 9§ Vid utformning av en trappa bör trappans lutning 
och längd samt måttförhållandet mellan trappstegens 
höjd och djup beaktas. Trappans lutning i gånglinjen bör 
inte ändras inom samma trapplopp. Enstaka trappsteg 
med avvikande höjd bör inte förekomma. Trappstegets 
djup i en trappa bör vara minst 0,30 m mätt i gånglinjen. 
För att snubbelrisken ska minimeras bör en trappa ha fler 
än två steg.

ALM 11§ /BBR 8:232 Trappor ska förses med kon-
trastmarkeringar så att synsvaga och personer med 
andra orienteringsproblem kan uppfatta nivåskillnaden. 
En trappas nedersta plansteg och motsvarande del av 
framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje 
trapplopp bör ha en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt 
NCS. Markeringarna bör göras på ett konsekvent sätt 
inom området.

ISO 21542 kap 13  Utformning av taktil varningsmarke-
ring ovanför trappa

(3)  
/BBR 3:122 Utvändiga tillgängliga gångvägar – om nivå-
skillnad ska det finnas ramp.

/ALM 9§ Utformning av ramp

(4) 
/ALM 9§ Trappor / ramper ska ha ledstång på båda sidor 
på höjd 0,9 m. I ramp även på 0,7 m.

(5)  
/BBR 3:144 Hänvisning SS-EN 81-70. 

/ALM 10§ Hiss ska rymma större utomhusrullstol och 
medhjälpare samt i övrigt vara utformad så att personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga självstän-
digt kan använda den. Hänvisning SS-EN 81-70 hiss typ 
3 (2,0 x 1,4 m).  Utformning av manöver- och signalorgan 
enlig Bilaga G.

(6) - 
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Hinderfri gångväg: Gångvägsmarkering

Ljushetskontrast hos ett och samma material varierar beroende på 
omgivande material, ljusreflektion, väderlek, och åldersslitage

Trafikverkets anvisningar och tillägg till TSD:
(2) I en gångbro fungerar ledstänger längs glasväggar som kontinuerlig ledyta tillsammans med trappornas led-
stänger. Naturliga ledstråk fungerar också i tunnlar och andra passager. Det är viktigt att ytorna längs ledstänger 
eller naturliga ledstråk hålls fria från andra enheter. 

Vid val av konstgjort ledstråk ska halksäkerhet beaktas enligt //4.2.1.4 Golvytor. Den taktila och visuella kontras-
ten ska ha god beständighet i ett långsiktigt underhållsperspektiv. Plattor ska ha trafikklass 2. Toleranser enligt 
AMA Anläggning 13. 

(4) Taktil spårnummerskylt placeras på höjd mellan 145 cm och 165 cm. Taktil spårnummerskylt placeras på 
vägg och i handledare. Se Bilaga 1.

Utformning: (2) Primärt utförs ledstråk utomhus av betongplattor. Ledytor av betongplattor finns i olika kulörer 
och ljushetskontraster men det är viktigt att beakta beständighet mot vädrets påverkan och slitage. 

Höjd på sinusstruktur och kupoler skall vara 4-5 mm. Kupolplattor med förskjutna och skurna kupoler är generellt 
att föredra. 

Plattorna ska läggas i nivå med omgivande markbeläggning som ska vara så slät som möjligt. Vid behov (till 
exempel vid omgivning av plattor med frilagd ballast eller liten kontrast mot ledyta) läggs släta kontrastplattor vid 
sidan av ledyta för ökad taktil / visuell kontrast. Ledytor på plattformar ska ej vara supervit. 

Vid befintlig plattform där betongplattor inte kan läggas av tekniska skäl får överväganden angående material 
ske. Materialet måste vara väderbeständigt och klara underhållsaspekter som slitage och livslängd.

För plattformar i inomhusmiljö ges möjlighet till slätare golvytor och andra typer av ledytor. Ledytor av slipad na-
tursten med nedfrästa spår rundade i botten är exempel på bra inomhusmaterial med god taktilitet och minimerar 
snubbelrisken. 

Ledytor av skruvade/spikade metallbitar kan användas inomhus men är inte lämpliga utomhus där snöplogen 
sliter bort dem. 

Placering och utformning av ledstråk på plattformar enligt kapitel Plattformsbredd och plattformskant, samt illus-
tration i Bilaga 3.
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Trafikverkets första val; Ledyta av betongplattor, Alvesta station
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Ledyta av natursten, Nils Ericsonterminalen i Göteborg
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BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

2) Enklare utan hinder, Boverket Ledstråk är en 
kontinuerlig följd av naturliga och konstgjorda ledytor, 
varningsytor och valytor mellan start- och målpunkt. Det 
finns inga andra avbrott än cykelbanor och körbanor. I 
Enklare utan hinder finns begreppsförklaringar för ledyta, 
valyta och varningsyta

Varningsyta resp ledyta enligt ISO 21542:2011 (E) Bilaga A

Key

1   Sinuously ribbed pattern, height 4 mm - 5 mm
2   bevelled
L   minimum 270 mm
W  minimum 250 mm

Key

1   domes arranged in diagonal rows
2   domes arranged in a square grid
3   dome height 4 mm to 5 mm, base diameter 25 mm to 35 mm

1 2

3
61
45

61
45 61

45

61
45

1

L

50
40

W
2

Taktil handledarskylt (spårnummerskylt) placeras i änden på ledstång-
ens undersida eller alternativt på stångens insida (mot vägg).
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TSD 4.2.1.2.3 Hinderfri gångväg: Gångvägsmarkering

(1) Hinderfria gångvägar ska vara tydligt markerade 
genom visuell information enligt beskrivningen i punkt 
4.2.1.10/Visuell information: skyltar, piktogram, tryckt el-
ler dynamisk information

(2) Synskadade personer ska få information om den 
hinderfria gångvägen via, som ett minimum, taktila kon-
trasterande markeringar på gångytan. Denna punkt gäller 
inte för hinderfria gångvägar till och från parkeringsplat-
ser. 

(3) Tekniska lösningar som bygger på fjärrstyrda ljudan-
ordningar eller telefonapplikationer får användas som 
komplement eller alternativ. När de är avsedda att använ-
das som ett alternativ, ska de behandlas som innovativa 
lösningar. (Se text som beskriver ”innovativa lösningar”i 
TSD 1300/2014 punkt (10) sid L356/111.

(4) Om det finns ledstänger eller väggar inom räckhåll 
längs den hinderfria gångvägen till plattformen, ska de 
ha kortfattad information (exempelvis plattformsnummer 
och riktningsinformation) i punktskrift eller med upphöjda 
bokstäver eller siffror på ledstången eller på väggen på 
en höjd mellan 145 cm och 165 cm.

Ljushetskontrast hos ett och samma material varierar beroende på 
omgivande material,ljusreflektion, väderlek och åldersslitage.
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Dörrar och ingångar

TSD 4.2.1.3 Dörrar och ingångar

(1) Denna punkt är tillämplig på alla dörrar och ingångar 
som ingår i hinderfria gångvägar, med undantag för 
dörrar som leder till toaletter som inte är avsedda för 
personer med funktionsnedsättningar och personer med 
nedsatt rörlighet.

(2) Dörrar ska ha en minsta fri användbar bredd på 90 
cm och de ska kunna manövreras av personer med funk-
tionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet. 

(3) Det är tillåtet att använda manuella, halvautomatiska 
eller automatiska dörrar.

(4) Anordningar för dörrmanövrering ska befinna sig på 
en höjd mellan 80 cm och 110 cm.

BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

/BBR 3:132 Huvudentrén till publika lokaler ska placeras 
och utformas tillgängligt. Plus övriga entréer för tillgänglig 
helhet. Dessa entréer ska vara lätta att upptäcka. 

/BBR 3:143 (råd) Tillgängliga dörrar ska utformas så att 
de lätt kan öppnas av ”alla” handtag, manöverdon och lås 
ska placeras och utformas tillgängligt. Manöverdon ska 
utformas så att de kan användas av  ”alla”.

Manöverdon placeras på en höjd c/c 0,80 m öfg för 
armbågskontakt. Minst 0,70 m helst 1,00 m från hinder/
innerhörn.

/BBR 3:1423 Markera slagyta eller förse automatiskt 
öppnade dörrar med säkerhetssensorer eller liknande. 
Manöverdon ska utformas så att de kan användas av 
”alla”. Manöverdon ska vara lätta att upptäcka - ha kon-
trast.

/BBR 8:34 Den fria höjden i bland annat dörrar ska vara 
minst 2 m. 

/MFD sid 104-106 Detaljkrav: dörr. Dörrtrycke max 1 m 
öfg. Vertikalt handtag nås 0,8 – 1 m öfg.

Trafikverkets anvisningar och tillägg till TSD:
(1) Omfattning enligt TSD. Komplettering BBR 3:132: Dörröppningar ska ha visuell kontrast mot omgivande 
väggytor. 

(2, 3) Dörrbredd och funktion enligt TSD. Om dörrar som ska vara tillgängliga och användbara har dörrstängare 
eller är tunga på annat sätt ska de förses med automatisk dörröppnare. Automatiska skjutdörrar med sensorer 
är att föredra. I de fall automatiska slagdörrar används ska dörröppningen ske med fördröjning. Golv/markytan 
framför automatiska dörrar måste ge utrymme att manövrera en rullstol för att nå manöverdonet utan att det ger 
störningar i rörelsetrafiken.

(4) Enligt BBR 3:143: Manöverdon placeras på en höjd c/c 800 mm öfg för armbågskontakt med minst 0,70 m 
helst 1,00 m från hinder/innerhörn. Ledytor ska gå till manöverdonet för dörröppnaren.

Manöverdon hiss enligt 4.2.1.2.2
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Placering av manöverdon för dörröppnare BBR

Glasad hiss mot gångbro med manöverdon vid sidan om dörren, Halmstad.

Fo
to

 A
B

A
K

O

19



Golvytor

TSD 4.2.1.4 Golvytor

(1) Alla golvbeläggningar, markytor och stegytor i trappor 
ska vara halksäkra. 

(2) Inom stationsbyggnaden ska inte finnas några ojämn-
heter som överstiger på något ställe på golytan där man 
går, med undantag för trösklar, regnvattenrännor och 
taktila markeringar på gångytan. 

Umeå östra

Trafikverkets anvisningar och tillägg till TSD:
Skyddszonen vid plattformskant: friktionskoefficient (USRV) minst 66. Övriga ytor ska ha en friktionskoefficient 
enligt Boverket.

(2) ”Inom stationsbyggnaden” tolkas även som inbyggda ytor i tunnel, bro mm. 

Rekommendation utformning:  

I miljöer där keramiska plattor används kan man få vägledning i Byggkeramikhandboken hur olika klassificeringar 
används.  
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BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

/BBR 8:22 Gångytor ska utformas så att risken för att 
halka och snubbla begränsas. I utrymmen där lutning, 
väta, spill eller nedisning ökar risken för halka ska ytma-
terialens egenskaper anpassas till detta. Oväntade för-
ändringar av ytmaterialens halkegenskaper ska undvikas, 
särskilt där gångriktningen ändras. Ytorna ska utformas 
utan oväntade små nivåförändringar, ojämnheter eller 
låga hinder som är svåra att upptäcka.

 Allmänt råd: För torra gångytor bör friktions-
koefficienten vara minst 0,30, mätt enligt SS-EN 13893

/BBR 3:1221 Gångytor ska utformas så att personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram 
och så att personer med rullstol kan förflytta sig utan 
hjälp. Markbeläggningen på gångytor ska vara fast, jämn 
och halkfri.

 Allmänt råd: Betongmarkplattor, släta stenhällar 
fasta och jämna grusytor och asfalt är exempel på lämp-
liga ytmaterial.  

/ALM § 7. Gångytor ska var jämna, fasta och halkfria. På 
öppna ytor ska särskilda ledstråk finnas.

Vägledning TSD Kap.2.3.6 Halksäkerheten hos golv-
beläggningar kan bedömas enligt standarderna förteck-
nade i kap 5 Tillämpliga specifikationer och standarder. 
I index H till exempel EN1338 Betongmarksten krav och 
provningsmetoder, halk- slirmotstånd (USRV), EN1339 
Betongmarkplattor. I index G DIN 51130 för väderskydd 
utanför en byggnad (tex plattformar) tillämpas kategori 
R10 som lägst. För områden utomhus (tex plattformar) 
som inte är väderskyddade tillämpas R11 eller R10/V4. 
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Öppen tunnel med dränering (Herrljunga station)
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Säkerhetszon betongplattor supervit, svart platta för kontrast, ledstråk 
sinus vitbetong, asfalt.
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Markering av genomskinliga hinder

TSD 4.2.1.5 Markering av genomskinliga hinder

(1) Genomskinliga hinder på eller längs gångvägar som 
används av passagerare, bestående av glasdörrar eller 
genomskinliga väggar, ska markeras. Markeringarna 
ska framhäva det genomskinliga hindret. Markeringarna 
krävs inte om passagerarna skyddas från kollision med 
hindret på annat sätt - till exempel via ledstänger eller 
sammanhängade bänkar.

Trafikverkets anvisningar och tillägg till TSD:
Kontrastmarkering enligt Vägledning TSD som hänvisar till ISO 21452:2011 §18.1.5 och 18.1.6.

(1) Observera att det inte är begränsat till hinderfria gångvägar. 

Enligt Vägledning TSD kan dock t ex skyltfönster särbehandlas.

Utformning: Markeringen bör innehålla både ljusa och mörka delar/ partier för att uppfattas mot olika bakgrund 
och i olika belysning på glasytans båda sidor. Markering av oskyddade glasytor kan utföras med enkla raster, 
logotyper, dekorativa inslag i/på glaset, med kraftigare lister eller spröjsar, med ledstång framför, med spatiöst 
utformade handtag mm. 

Utöver markering av genomskinliga hinder ska det finnas ljushetskontrast mellan dörröppning och vägg.

BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

/BBR 8:351 Stora glasytor i dörrar eller som kan förväx-
las med dörrar/ öppningar ska vara tydligt markerade.

Markeringarna bör avvika mot bakgrunden och vara syn-
liga för sittande och stående 

/ALM 12§ Oskyddade glasytor ska varningsmarkeras …
för både stående / sittande

Vägledning TSD Krav på markering gäller inte för ge-
nomskinliga hinder lägre än 950 mm. Ledstång och ram 
på skyddsräcken min 100 mm anses uppfylla kontastmar-
kering.

Kontrastmarkering av dörromfattning
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Kontrastmarkering av dörrar med glasning (ISO 21452:2011 §18.1.6)

22



Kontrastmarkering av glasytor (ISO 21452:2011 §18.1.5)
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Toaletter och skötplatser - annan operatörs ansvar

RWC minimimått för rullstol för begränsad utomhusanvändning enligt 
BBR 3:145. 

TSD 4.2.1.6 Toaletter och skötplatser

(1) Om det finns toaletter på en station ska minst ett toa-
lettutrymme (gemensamt för båda könen) vara anpassat 
för rullstolsanvändare. 

(2) Om det finns toaletter på en station ska det finnas 
skötplatser som både män och kvinnor har tillgång till. 

BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

/BBR 3:145 Där det finns toaletter för allmänheten ska 
minst en vara tillgänglig

Minsta mått 2,2 x 2,2, lämpligt utformad/placerad inred-
ning och utrustning, kontrastmarkering och säkerhets-
larm.

ALM §6 En toalett avsedd för personer med rullstol för 
begränsad utomhusanvändning bör vara minst 2,2 x 
2,2 m och ha ett fritt dörrpassagemått på minst 0,90 m. 
I direkt anslutning till toalettdörren ska en vändzon finnas.

/MFD Rekommendationer- fördjupningsblad med mått. 
Om en toalett ska vara tillgänglig för större utomhusrull-
stol bör rummet vara minst 2,6 x 2,6 m. 

ISO 21542 26.1-26.15

Trafikverkets anvisning och tillägg till TSD:
Annan fastighetsägare ansvarar för toaletter. Om placeringen kräver samordning deltar Trafikverket som en 
aktör. 
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Inredning och fristående enheter

Fritt höjdmått enligt ALM, BBR

Fritt utrymme under trappa ISO 21542 §13.4

TSD 4.2.1.7 Inredning och fristående enheter

(1) All inredning och alla fristående enheter på stationer-
na ska ha en tydlig kontrast gentemot bakgrunden och 
ha avrundade kanter.

(2) Inom stationens område ska inredning och fristånde 
enheter (inbegripet vägg- eller takhängda föremål) pla-
ceras så att de inte är i vägen för blinda eller synsvaga 
personer och de ska kunna upptäckas av en person som 
använder markeringskäpp.

BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

/BBR 8:31 Byggnader ska utformas så att risken för per-
sonskador till följd av sammanstötning begränsas.

/BBR 3:142 Kommunikationsutrymmen bör i publika 
lokaler särskiljas från möblerade ytor med exempelvis 
belysning eller avvikande material

/BBR 8:31 Fri höjd utvändigt min 2,2 m. Ska markeras 
om den är < 2,2 m

/ALM 12§ Fasta och tillfälliga hinder t ex bänkar, skyltar, 
stolpar och cykelställ bör placeras i möbleringszoner och 
vara tydligt markerade.

Utstickande byggnadsdelar placerade lägre än 2,20 m 
över marken ska tydligt varningsmarkeras.

Vägledning till TSD anger att föremål som är monterade 
2,10 m ska markeras genom ett hinder (ISO 21542 7.14 
och 13.4).

Trafikverkets anvisning och tillägg till TSD:
2) Fritt mått under utstickande byggnadsdelar enligt ALM. Utrymme under trappor som understiger 2,10 m ska 
byggas in eller tydligt markeras enligt ISO 21542. 
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Exempel soffa med tre armstöd som uppfyller krav enligt ALM

TSD 4.2.1.7 Inredning och fristående enheter

(3) På alla plattformar där passagerare kan vänta på tåg 
och i varje väntutrymme ska det finnas minst ett område 
försett med sittmöjligheter och plats för en rullstol.

Om detta område är väderskyddat, ska det vara åtkomligt 
för en rullstolsanvändare.

Trafikverkets anvisning och tillägg till TSD:
Enligt TSD ska det på varje plattform där passagerare väntar på tåg finnas minst ett utrymme försett med sittmöj-
lighet och plats för rullstol. 

I enlighet med TDOK 2013:0685 Stationens basfunktioner och klassindelning ska det finnas väderskydd/vänt-
kur och/eller väntutrymme på plattform. Typ av väderskydd (small, medium, large) beskrivs i TDOK 2013:0685. 
Samtliga väder- och vindskydd ska klara vindlast och lufttryck enligt TRV 2011:085 TRVK Bro 11. 

Soffor och lutningsbrädor placeras i möbleringszoner längs hela plattformen (se sektioner intill TSD 4.2.1.12). 

Soffor ska ha tre armstöd. Se Bilagor 4-5.

Utformning/material: 

Enligt ALM bör en sittplats ha: ryggstöd, sitthöjd 45 till 50 cm, armstöd med höjd 70 cm, en framkant som går att 
greppa om som går förbi sittytans framkant. 

Soffa med tre armstöd: det tredje armstödet placeras så det kan användas av en person som behöver stöd för 
båda armarna. 

Lutningsbräda bör förses med tvärslå 0.2 m över mark för att underlätta för synskadade. 

Väderskydd/väntkur bör ha minst en vindskyddad del med väggar på tre sidor.

Inredning och fristående enheter forts.

BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

/ALM 15§ Tillgängliga sittplatser ska finnas i anslutning till 
gångytor och viktiga målpunkter. T ex perronger, utmed /
vid sidan gångvägar. Vid sidan om sittplatsen bör det fin-
nas plats för en rullstol.

Exempel lutningsbräda med tvärslå 0,2 m för teknikkäppen.
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 Exempel väntkur med tillgänglig soffa och plats för rullstol

Exempel på fast inredning placerad i möbleringszon

Väderskyddade sittplatser infällda i väggen.
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Mycket smal befintlig plattform, exempel väntkur med lutningsbräda 

27



Biljettförsäljning, informationsdiskar och kundtjänster - annan operatörs ansvar

TSD 4.2.1.8 Biljettförsäljning, informationsdiskar och 
kundtjänster

(1) Om det finns manuella biljettförsäljningsdiskar, 
informationsdiskar och kundtjänster längs den hinderfria 
gångvägen ska minst en av diskarna vara tillgänglig för 
rullstolsanvändare och för kortväxta personer och minst 
en av diskarna ska vara utrustad med hörslinga. 

(2) Om det finns en glasskiva mellan passageraren och 
försäljaren vid biljettdisken, ska denna antingen gå att 
ta bort eller så ska det finnas ett kommunikationssystem 
installerat. Alla sådana glasskivor ska bestå av klart glas.

(3) Om det finns elektroniska enheter som visar prisinfor-
mation för försäljaren, ska det även finnas enheter mon-
terade som visar priset för personen som köper biljetten.

(4) Om det finns biljettautomater längs en hinderfri 
gångväg på en station, ska minst en av dessa automater 
ha ett gränssnitt som är tillgängligt för rullstolsanvändare 
och för kortväxta personer.

(5) Om det finns biljettvaliderare, ska minst en av dessa 
ha en fri passageväg med en minimibredd på 90 cm och 
den ska kunna passeras av en person i en rullstol med 
upp till 1250 mm längd. Vid ombyggnad eller modernise-
ring är en minimibredd på 80 cm tillåten.

(6) Om vändkors används ska det finnas en alternativ 
passage utan vändkors som är tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt 
rörlighet vid alla tidpunkter då stationen är i drift.

Trafikverkets anvisning och tillägg till TSD:
Annan aktör ansvarar för biljettautomater/validerare. Plats för dessa kräver samordning där Trafikverket deltar 
som en aktör. Vid placering på Trafikverkets fastighet ansvarar Trafikverket för platsen samt ledstråk dit.

Trafikverket förordar att biljettautomater/validerare placeras i eventuell plattformsförbindelse inte på plattformen.

Beakta fria mått för rullstolsanvändare enligt BBR och att de placeras så folkströmmen kan passera förbi. Inga 
automater inne i hörn.

Biljettautomater och kortläsare för validering beskrivs ytterligare i TDOK 2013:0685 Stationens basfunktioner och 
klassindelning med hänvisningar.

Mötesplats för ledsagning

Om tjänsten stationsledsagning erbjuds (www.stationsledsagning.se) ska det finnas en mötesplats för ledsag-
ning. Den placeras i anslutning till informationspunkten alternativt nära angöringsplatsen. TDOK 2013:0685 
Stationens basfunktioner och klassindelning kap 7.3 beskriver behovet av mötesplats för ledsagning och informa-
tionspunkt. Trafikverket ansvarar för markeringsskylt och sittplats utomhus. 

BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

/BBR 3.145 Receptioner ska vara tillgängliga för hörsel-
nedsatta och utrustas med teleslinga, IR-system eller 
annan teknisk lösning 

/BBR 3.143 Fri passage min 800 mm

/BBR 3:112 Dimensionerande rullstol ska vara ”mindre 
utomhusrullstol” …vänddiameter 1,5 m 

/MFD sid 88. Utformning av vissa rum:  
Receptionen ska vara användbar för personer med funk-
tionsnedsättning.

- en del av receptionsdisken ska ha en höjd som pas-
sar personer som använder rullstol och personer som är 
kortväxta, dvs cirka 0,75 m öfg. 

- utformning och belysning  är sådan att receptionisten-
tydligt syns och därmed läppavläsning underlättas (för 
personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

/MFD sid 108-117 Generellt, utrustning: 

- Utformas så att den är användbar för ”alla”.. 

Generellt, manöverdon:

- Ska kunna nås i sidled min 0,7 helst 1 m från hörn/hin-
der och på höjden 0,8-1 m max 1,1 m öfg.
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Mötesplats för ledsagning (Trollhättan station)

Biljettautomater Hyllie station.

Manöverdon placeras inte inne i hörn enligt Bygg ikapp och BBR, för 
åtkomlighet till receptionsdisk, biljettautomat mm.
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Belysning

TSD 4.2.1.9 Belysning

(1) Belysningsnivån på stationens externa områden ska 
vara tillräcklig för att underlätta för passagerare att hitta 
vägen och för att synliggöra nivåskillnader, dörrar och 
ingångar. 

(2) Belysningsnivån längs hinderfria gångvägar ska 
anpassas till passagerarnas visuella behov. Särskild 
uppmärksamhet ska riktas på nivåskillnader, biljettförsälj-
ningsdiskar och biljettautomater, informationsdiskar och 
informationstavlor.

(3) Plattformarna ska vara belysta i enlighet med den 
specifikation som hänvisas till i tillägg A. Index 3 och 
index 4

Tillägg A. Index 3 och index 4: Gångbroar, tunnlar, trap-
por och ramper som leder till plattformar liksom plattform 
i sig ska vara belyst enligt tab 5.12 – EN 12464-2:2014 
(utom punkterna 5.12.16 och 5.12.19) och EN 12464-
1:2011 Punkt 5.53.1

(4) Nödbelysning ska ge tillräckligt god sikt för evaku-
ering och för identifiering av brandbekämpningsutrustning 
och säkerhetsutrustning.

Trafikverkets anvisning och tillägg till TSD:
Enligt TSD

KRAV Belysning i järnvägsmiljö TDOK 2015:0065

RÅD Belysning i järnvägsmiljö TDOK 2015:0066

”Nyckel” för översättning av stationsklasser till TSD:

5.12.1 Open very small – stationsklass 5 väldigt liten station utan plattformstak 

5.12.6 Open small – stationsklass 4 (ev även 5) liten station utan plattformstak 

5.12.9 Open medium – stationsklass 3 mellanstor station utan plattformstak 

5.12.16 Open Large – stationsklass 2 stor station utan plattformstak 

5.12.17 Covered small – stationsklass 4 (ev även 5) mindre station med plattformstak.

5.12.19 Covered Large – stationsklass 1, 2 och 3 stor station med plattformstak 

5.31.1 Fully enclosed platform – stationsklass 1, 2, 3, 4 och 5 dessa stationer är helt inbyggda 
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BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

/ALM 14§ Belysning på gångvägar och viktiga målpunk-
ter ska vara så utformad och ha sådan ljusstyrka att 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
kan använda dessa. 

Råd: Exempel på viktiga målpunkter är busshållplatser, 
perronger, övergångsställen och entréer.

Belysningen bör vara jämn och anordnad så att även 
synsvaga, personer med andra orienteringssvårigheter 
och personer med nedsatt rörelseförmåga kan uppfatta 
hur underlaget ser ut, och så att hörselskadade eller 
döva kan uppfatta teckenspråk och läsa på läppar.

Fast belysning bör inte vara bländande. Exempelvis är 
det viktigt att ljuskällan är avskärmad.

/BBR 5:34, 5:35 Allmänbelysning respektive nödbelys-
ning i utrymningsvägar 

Upplysta gångytor mellan plattform och bussterminal.
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Upplyst stationsentré, Lillestrøm station
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Visuell information: skyltar, piktogram, tryckt eller dynamisk information

TSD 4.2.1.10 Visuell information: skyltar, piktogram, 
tryckt eller dynamisk information

(1) Följande information ska tillhandahållas:

-Säkerhetsinformation och säkerhetsinstruktioner

-Skyltar för varningar, förbud och påbud

-Information rörande tågavgångar

-Identifiering av stationens resurser och tjänster, i den 
utsträckning sådana finns och information om hur man 
kommer dit. hur man kommer dit.

(2) Teckensnitt, symboler och piktogram som används för 
visuell information ska kontrastera mot bakgrunden.

(3) Skyltar ska tillhandahållas på alla ställen där passa-
gerare måste välja väg och med jämna mellanrum längs 
vägen. Skyltar, symboler och piktogram ska användas 
konsekvent längs hela vägen.

(4) Informationen om tågavgångar (inklusive destina-
tion, mellanliggande hållplatser, plattformsnummer och 
tid) ska finnas tillgänglig på en höjd av högst 160 cm på 
åtminstone en plats på stationen. Detta kvar gäller för all 
information oavsett om den tillhandahålls i tryckt och /
eller dynamisk form.

(5) Det typsnitt  som används för texten ska vara lättläst.

(6) Alla skyltar som rör säkerhet, varningar, påbud och 
förbud ska innehålla piktogram.

(7) Skyltar med taktil information ska användas:             

- på toaletter, för funktionell information  och för hjälpan-
rop om så är lämpligt.

- i hissar, i enlighet med den specifikation som hänvisas 
till i tillägg A, index 1.

(8) Tidsinformation som visas i siffror ska vara i 24-tim-
marsformat.

(9) Följande specifika grafiska symboler och piktogram 
ska användas tillsammans med rullstolssymbolen i enlig-
het med tillägg N:

- Riktningsinformation avseende särskilda gångvägar för 
rullstolsanvändare.

- Indikering av toaletter och eventuella andra resurser 
som är tillgängliga med rullstol

- Indikering av var påstigning med rullstol ska ske, om det 
finns information om tågfigurationen på plattformen.

Symbolerna kan kombineras med andra symboler (till 
exempel hiss, toalett)

(10) På de ställen där hörslingor är monterade ska skylt-
ning finnas enligt tillägg N.

(11) På toaletter som är tillgängliga med rullstol, där det 
finns gångjärnsförsedda handräcken, ska det finnas en 
grafisk symbol som visar handräckena i båda lägen, dvs. 
när de inte används och när de används.

(12) Det får inte finnas fler än fem piktogram, tillsammans 
med en riktningspil som anger en viss riktning, bredvid 
varandra på samma plats.

(13) Displayer ska överensstämma med kraven i punkt 
5.3.1.1. I denna punkt avses termen display: alla typer av 
underlag för visning av dynamisk information.

Trafikverkets anvisning och tillägg till TSD:
Enligt TSD
KRAV ”Typ, mängd och placering av trafikinformationsutrustning på stationer”

RÅD ”Typ, mängd och placering av trafikinformationsutrustning på stationer”

Utformning/material: Enligt TRV 2012:002 Grafisk utformning. Fast trafikinformation på stationer.

32



BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

/ALM 13§ Det ska finnas nödvändiga informationsskyltar 
uppsatta så att  personer med nedsatt rörelse- eller orien-
teringsförmåga lättare kan använda platsen eller området. 
Sådana informationsskyltar ska  kunna uppfattas och 
förstås av personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Skyltar bör vara lättbegripliga och lättlästa, ha ljus-
hetskontrast och vara placerade på lämplig höjd så att 
de kan läsas/höras såväl av personer i rullstol som av 
stående personer med nedsatt syn. De bör placeras där 
man förväntar sig och så att man kan komma tätt intill. 
Textstorleken bör vara anpassad efter läsavståndet och 
ytor reflexfria. Kompletteringar i form av bokstäver med 
upphöjd relief och/eller punktskrift samt i vissa fall med 
talad information och välkända symboler bör finnas med. 

Elektronisk skyltning ska anpassas till personer med 
nedsatt syn, hörsel och kognitiv förmåga. Skyltar ska 
vara väl belysta och fria från reflexer och så att man inte 
blir bländad eller skuggar sig själv. Reflexer och solljus/
motljus kan göra det svårt att se informationen på digitala 
skyltar.

Informationstavla med både elektronisk och fast skyltning

Fo
to

 A
B

A
K

O

Pictogramöversikt från TRV 2012:002
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Ledyta till enkel prator

Interaktiv terminal 

Talad information

TSD 4.2.1.11 Talad information

(1) Talad information ska ha en minsta STI-PA-nivå på 
0,45, i enlighet med den specifikation som det hänvisas 
till i tillägg A, index 5. 

Tillägg A, index 5: Talöverföringsindex, stationer och rull-
lande material. – EN 60268-16:2011 Bilaga B

BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

/ALM 13§, BBR 3:1225, 3:1425 Skyltar kompletteras 
med … i vissa fall talad information

Trafikverkets anvisning och tillägg till TSD:
 
Talad och dynamisk visuell information ska i huvudsak stämma överens.

Placering av pratorer vid sidan om gångflöden, ej i de största gångflödena.

Pratorer skall finnas med som komplement till talad information, vilken sorts prator bedöms på objektsniå.

Enkla pratorer på plattform monteras med höjd 1.1 m över mark. Utgå från manöverknapparna med intilliggande 
taktil information vid placering på angiven höjd. På så sätt når alla, även barn och resenärer i rullstol.

Interaktiva terminaler i Z-form (se bild) har en given höjd. 

Ledytor ska leda till pratorer. 
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Plattformsbredd och plattformskant

TSD 4.2.1.12 Plattformsbredd och plattformskant

(1) En plattforms riskområde börjar vid plattformens kant 
mot spårsidan och definieras som det område där pas-
sagerare inte får stå när tåg passerar eller ankommer.

(2) Det är tillåtet att plattformsbredden varierar längs 
plattformens längd. 

(3) Plattformens minsta hinderfria bredd ska vara bred-
den på riskområdet plus bredden av två fria passager i

Trafikverkets anvisning och tillägg till TSD: 
På bilga 3 redovisas trafikverkets anvisningar avseende betongplattornas mått och materialegenskaper. 
Det är nödvändig information till dessa punkter.

(1) Enligt TSD

(2) Enligt TSD

(3) Enligt TSD samt mått för tillägg för antal resande enligt TDOK 2014.0686 ”BVS 1586.26 Banöverbyggnad - 
Plattformar. Geometriska krav ( )”

(4) Enligt TSD samt mått enligt TDOK 2014.0686 ”BVS 1586.26 Banöverbyggnad - Plattformar. Geometriska 
krav ( )”, 6 Plattformsbredd. 

(5) Enligt TSD

(6) Enligt TSD, illustration samt förtydligande se Bilaga 3

(7) Varningslinjen ska vara minst 30 cm för att kunna uppfatta dess taktilitet. Varningslinjen ska vara taktil, visuell 
och halksäker. Se Bilaga 3.

(8) Ett ledstråk ska finnas på plattformen. Se illustration Bilaga 3 och Bilaga 8 (befintlig mycket smal plattform)

(9) Hela skyddszonen utförs supervit för att förstärka den visuella kontrasten till det mörka gapet. Även platt-
formskantens ovandel skall kontrastera mot spårområdet. Därigenom uppfattas hela riskområdet som en helhet.

Ledstråkets placering på plattformen: Ledstråk placeras på ena sida av plattformen, nära möbleringszonen 
och minst 50 cm från skyddszonen. Vid val av sida prioriteras den med bredast område mellan skyddszon och 
möbleringszon, vilket ger högre säkerhet. 

Vid lika bredd på skyddszoner placeras ledstråket på sida med flest tågstopp för direktaccess. På motstående 
plattformssida på den släta ytan kör rullstolar, rullväskor och går personer som har svårt att gå på ojämna ytor.

På mycket smala befintliga plattformar där man måste välja mellan ledstråk och väderskyddade sittplatser ska 
man överväga alternativa lösningar som att prioritera smala väderskyddade sittplatser och utforma ledstråket på 
ett konstruktivt sätt tex utnyttja väntkurens vägg som ledyta med sinusplattor som ansluter till men inte passerar 
väntkuren. Om det inte är möjligt att både placera ledstråk och väderskydd skall väderskydd prioriteras.

Utformning/material: Se Bilaga 3 enligt ovan.Nya skyddszoner på ramp, mellan skyddsräcke och plattforms-
kant, ska ha en icke gåvänlig markbeläggning, typ kullersten fastgjuten i mark. Se illustration i kap. Hinderfri 
gångväg/Vertikal förflyttning.

motsatt riktning på 80 cm (160 cm) Detta mått får smalna 
av till 90 cm vid plattformens ändar.

(4) Det är tillåtet att ha hinder innanför denna fria pas-
sage på 160 cm. Utrustning som behövs för signalsys-
temet och säkerhetsutrustning ska inte betraktas som 
hinder i denna punkt. Det minsta avståndet mellan hinder 
och riskområdet ska var enligt följande tabell. Tabell 4, se 
tabell i TSD. (Minsta avstånd mellan hinder och riskom-
rådet).
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BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

Inget som berör detta område.

Diagram zonindelning samt olika placeringar av pelare och stråk på plattform, Stationshandboken. Skyddszon motsvarar TSDs riskområde

Supervita betongplattor håller ihop riskområdet och signalerar fara. 
Den supervita ytan reflekterar belysningen och förtydligar riskområ-
det under den långa mörka årstiden. Varningslinjen ska vara minst 
30 cm för att kunna uppfatta dess taktilitet. Ovansidan av L-stöden 
ska också vara kontrasterande mot det mörka gapet (bortre delen av 
plattformen). 
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(5) Om det finns särskild utrustning ombord på tåg, eller 
på plattform, till hjälp för rullstolsanvändare för att stiga 
på eller av tåget, ska det på plattformsnivå finnas ett fritt 
utrymme (utan hinder) på 150 cm från kanten på utrust-
ningen, på ställen där det sannolikt att sådan utrustning 
kommer att användas. Nya stationer ska uppfylla detta 
krav för alla tåg som planeras stanna vid plattformen.

(6) Riskområdets gräns på motsatt sida sett från platt-
formskanten på spårsidan ska markeras med visuella 
taktila markeringar på gångytan.

(7) Den visuella varningen ska vara färgkontrasterande 
och halksäker varningslinje med en minimibredd på 10 
cm.

(8) Taktila markeringar på gångytan kan vara av följande 
två typer:

- ett varningsmönster som indikerar en fara vid gränsen 
till ett riskområde

- ett vägledningsmönster som indikerar en gångväg på 
den säkra sidan av plattformen.

(9) Materialet som används på plattformskanten på 
spårsidan ska ha en tydlig kontrast gentemot det mörka 
gapet.
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Avslut med räcke o eftergivligt hinder (elefantöra)

Plattformens slut

TSD 4.2.1.13 Plattformens slut

(1) Slutet på plattformen ska antingen vara försett med 
en barriär som hindrar allmänhetens tillgång, eller ha 
visuella markeringar såväl som taktila markeringar på 
gångytan med ett varningsmönster som indikerar fara.

BOVERKET, STANDARDER, VÄGLEDNING TILL TSD

/ALM 12§ Nvåskillnader med fallrisk ska markeras tydligt. 
Perronger kontrastmarkeras.

Trafikverkets anvisning och tillägg till TSD:
Varningsyta enligt TSD. Ur säkerhetssynpunkt krävs också ett fysiskt hinder så som staket eller grind plus efter-
givligt hinder ut mot spårområdet, se TDOK 2014:0686 ”BVS 1586:26 Plattformar och lastkajer”

Se illustrationer nedan.

Utformning/material:  Se illustration Bilaga 7

Avslut med skyddsgrindar och eftergivligt hinder (hajtänder)

Avslut med räcke o eftergivligt hinder (hajtänder)

Fo
to

 G
un

ill
a 

S
un

db
er

g

Fo
to

 G
un

ill
a 

S
un

db
er

g

Fo
to

 A
nd

er
s 

B
jö

rn
ss

on

38



Hjälputrustning för på- och avstigning som förvaras på plattformar -  annan aktörs 
ansvar. 

TSD 4.2.1.14 Hjälputrustning för på- och avstigning 
som förvaras på plattformar

(1) Om en plattformsbaserad ramp används ska den upp-
fylla kraven i punkt 5.3.1.2. 

(2) Om en plattformsbaserad lyft används ska den upp-
fylla kraven i punkt 5.3.1.3. 

(3) En säker förvaringsmetod ska finnas som säkerställer 
att hjälputrustning för på- och avstigning, inklusive flytt-
bara ramper, inte utgör något hinder eller innebär någon 
fara för passagerarna när den förvaras på en plattform.

BOVERKET, STANDARDER, GUIDEN TILL TSD

Inget som berör detta område.

Trafikverkets anvisning och tillägg till TSD:
Enligt TSD

Trafikverkets och annan operatörs ansvar. 
(3) Tågoperatören ansvarar för utrustningen. Trafikverket ansvarar för platsen. Plats för utrustning kräver sam-
ordning.

Se även 4.2.1.12 (5)
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Plankorsning varningsytor längsmed hinderfri gångväg,Kil.

Spårkorsning för passagerare på väg till plattformar

TSD 4.2.1.15 Spårkorsning för passagerare på väg till 
plattformar

(1) Plankorsningar på stationer får användas som en del 
av en trappstegsfri gångväg eller hinderfri gångväg enligt 
nationella regler.

(2) Om plankorsningar används som delar av trappstegs-
fria gångvägar utöver andra vägar, ska de

- ha en minsta bredd på 120 cm (mindre än 10 m långa) 
eller 160 cm breda (10 m eller längre)

- ha en måttlig lutning: en brant lutning är tillåten endast 
för korta ramper,

- vara konstruerade så att det minsta hjulet på en rullstol, 
enligt definitionen i tillägg M, inte kan fastna mellan gång-
baneytan och rälen.

- Om tillträdet till en plankorsning är försett med säker-
hetschikaner för att förhindra att människor oavsiktligt/
okontrollerat korsar spåren, får den minsta bredden på 
passagen i rät linje och i chikanen var mindre än 120 cm, 
men inte mindre än 90 cm; och det ska finnas tillräckligt 
med manöverutrymme för en person med rullstol.

(3) Om plankorsningar används som delar av hinderfria 
gångvägar, som enda lösning för alla passagerare ska de

- uppfylla alla specifikationer ovan,

- ha visuella och taktila markeringar som identifierar bör-
jan och slutet av korsningens yta.

- vara övervakade eller, i enlighet med nationella bestäm-
melser, vara försedda med utrustning för säker passage 
för blinda och synskadade personer och/eller styras 
på ett sätt som medger säker passage för synskadade 
personer.

Trafikverkets anvisningar och tillägg till TSD: 

(3) Se Bilaga 6, illustration markeringar.

Som varningsyta/ledyta längs med spårkorsningens kanter till asfalt /strail ska strail som ett minimum målas en 
30 cm bred rand med vit kontrasterande färg längs med gångriktningen och vid asfalt/plattbeläggning läggs en-
två rader med betongmarksten, supervit varningsplattor.

I gångfållan fungerar skyddsstaketen som ledyta, inga ledytor i form av sinusplattor ska läggas inom gångfållans 
markområde. 
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BOVERKET OCH ANDRA STANDARDER

/ALM 12§ Nivåskillnader med fallrisk ska markeras tyd-
ligt. Perronger kontrastmarkeras.

Vägledning TSD har mått för gångfålla/säkerhetschika-
ner. Om plankorsningen används som passage över hela 
spårområdet ska gångfållan dimensioneras för större 
utomhusrullstol. 

(4) Om något av ovanstående krav inte är uppfyllt ska 
plankorsningen inte betraktas som en del av en trapp-
stegsfri gångväg eller en hinderfri gångväg.
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 Gångfålla /Säkerhetschikan , Vänersborg station
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