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Förord
På uppdrag av regeringen ska Trafikverket planera för en utbyggnad
av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och
Stockholm-Malmö. Utbyggnaden ska främja en tydlig överflyttning
av resor från flyg till tåg genom moderna och hållbara
kommunikationer med korta restider. Sträckorna Järna-Linköping
(Ostlänken), Lund-Hässleholm samt Göteborg-Borås utgör delar av
En ny generation järnväg – höghastighetsjärnväg i Sverige.

En ny generation järnväg är en unik utmaning med en omfattning som 
endast kan liknas vid när våra stambanor först byggdes. I samhället 
och som en del av vårt transportsystem har stationer en särskilt 
viktig roll ur både ett resenärs- och stadsutvecklingsperspektiv.

Kvalitetsprogram Arkitektur – Höghastighetsjärnväg från 2017 var ett
första steg i att utveckla utformningsprinciper och arbetssätt samt
redovisa ambitioner för En ny generation järnväg generellt.

En ny generation järnväg – Stationer är en första fördjupning av
Kvalitetsprogrammet och blir ett av de kommande arbeten som ska
skapa förutsättningar för en bra planering och bidra till att stationen
blir en effektiv och attraktiv funktion i transportsystemet och i
stadsmiljön.

· Utveckla checklistan (enligt kap 4) så att den kan bli ett operativt
stödjande dokument inom planering av stationsprojekten.

· Utred framtida samhällsbehov kopplat till höghastighetsjärnväg utifrån
personsäkerhet (safety) och samhällsskydd (security) på våra
stationer. Den övergripande frågan om lämplig nivå av samhällsskydd
ligger utanför En ny generation järnväg men vi ska identifiera en
bruttolista med möjliga funktioner och beskriva ytbehov kopplade till
dessa som förberedelse för olika nivåer.

· Utreda framtida resenärsbehov med avseende på komfort och service
samt aspekter som t ex information och logistik utifrån krav på
effektiva bytespunkter. Detta för att En ny generation järnväg ska
planeras för att möta en ny generation resenär.

Efterord
En ny generation järnväg – Stationer har lyft och tydliggjort ett antal
utvecklingsområden som är avgörande för välfungerande processer,
funktionella och attraktiva stationer. Endast ett fåtal av dessa är specifika för
just höghastighetsjärnvägens stationer.

Ett fortsatt arbete med stationer inom ramen för En ny generation järnväg är
i de flesta delar starkt beroende av samma frågor och utvecklingsbehov som
Trafikverkets övriga stationsmiljöer. Särskilt avser detta behov att:

- Utveckla och beskriva en samverkansprocess för hur stationer
och stationsmiljöer planeras gemensamt med berörda samarbetspartners.

- Ta del av konkreta, kvalitetssäkrade och tidsatta leveranser ur pågående
arbete med framtagande av typlösningar för stationers utrustning.
(Förslag på tillkommande delar utifrån 2.2.1 – Stationens byggda delar,
bör inkluderas.)

Inom fortsatt arbete med stationer inom En ny generation järnväg finns
därutöver behov av att:

- Ta fram framtidssäkrade resenärsprognoser (dvs. resenärsprognoser givet
ett fullt utbyggt höghastighetssystem) för kommande stationer som
förutsättning för en robust dimensionering av utrymmesbehov.

- Utveckla checklistan (enligt kap 4) så att den kan bli ett operativt
stödjande dokument inom planering av stationsprojekten.

- Utreda framtida samhällsbehov kopplat till höghastighetsjärnväg utifrån
personsäkerhet (safety) och samhällsskydd (security) på våra stationer. Den
övergripande frågan om lämplig nivå av samhällsskydd ligger utanför En ny
generation järnväg, men en bruttolista med möjliga funktioner och ytbehov 
kommer sammanställas av programmet. Till listan kopplas också 
beskrivningar som förberedelse för olika nivåer.

- Utreda framtida resenärsbehov med avseende på komfort och service samt
aspekter som t ex information och logistik utifrån krav på effektiva
bytespunkter. Detta för att En ny generation järnväg ska planeras för att
möta en ny generation resenär.
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Sammanfattning 
Ny generation järnväg, NGJ, innebär också en 
ny generation av stationer i Sverige. Förutsätt-
ningarna skiljer sig åt mellan olika platser, men 
alla stationer kommer att vara företrädare för 
både en utvecklad kollektivtrafik, med rese-
nären i fokus, och en utveckling av respektive 
stad och ort. Det förutsätter ett brett synsätt 
och ett proaktivt förhållningssätt med tydliga 
initiativ till samordning för en god helhet med 
flera parter.

Trafikverkets nuvarande dokument kring sta-
tionsutformning har utvärderats utifrån frågan 
om de kan anses giltiga även för NGJ:s statio-
ner och om vad som kan behöva tillkomma,  
till exempel kring framtida behov och funktio-
ner och hur de arkitektoniska ambitionerna  
säkerställs. Internationella referenser visar 
olika intressanta exempel på planeringsam-
bitioner, säkerhet, service och komfort i nya 
stationer för höghastighetstrafik. 

Stationernas basfunktioner och klassindelning 
föreslås kompletteras med nya funktioner som 
Trafikverket ansvarar för som tillval, till ex-
empel stora plattformstak, plats för säkerhets-
anordningar och kontroller, plats för utökad 
resenärsservice med mera. Även funktioner i 
samverkan med andra aktörer föreslås ingå.

Stationsmiljö och Stationens profilprogram kan i 
sin helhet anses giltiga även för NGJ:s stationer. 
Rapporten lyfter fram vikten av samordning 
med omgivande stad vad gäller arkitektoniska 
uttryck och karaktärer. För stationens utrust-
ning och möbler föreslås några tillkommande 
objekt som ska tas fram inom samma formfa-
milj, till exempel stora plattformstak och vänt-
utrymmen med extra funktioner. För belysning 
föreslås att belysningsprogram tas fram för 
hela stationen med anslutningar. För stationens 
gröna kvaliteter, ”den moderna järnvägspar-
ken”, föreslås att program tas fram där även 
frågor om biologisk mångfald och ekosystem 
hanteras. 

För stationens konst föreslås att konstprogram 
ska tas fram i varje stationsprojekt.

Fördelning av ägar- och förvaltningsansvar och 
Trafikverkets ansvar vid planering och utveck-
ling av stationer är fullt tillämpliga för NGJ:s 
stationer. Rapporten lyfter fram behovet av 
Trafikverkets proaktiva arbete där bland annat 
rapportens förslag till checklista stationsarki-
tektur  kan bli ett viktigt redskap.

Utformning av den fysiska miljön på stationen 
för personer med funktionsnedsättning är fullt 
tillämplig för NGJ:s stationer. Rapporten lyfter 
fram möjligheten att i det praktiska arbetet 
vidga synsättet enligt begreppet ”Design för 
alla” och att även den vidare definitionen av 
tillgänglighet som god access till stationen från 
omgivande miljöer kan hanteras i en väl  
samordnad stations- och stadsplanering.
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Ambitioner och arbetssätt för ett framgångs-
rikt arbete med stationsarkitektur diskuteras 
utifrån stöd i Trafikverkets arkitekturpolicy och 
beskrivningen i Kvalitetsprogram Arkitektur - 
Höghastighetsjärnväg. Rapporten pekar på att 
arkitekturen inom husbyggnad och stadsbygg-
nad behöver få en tydligare roll i Trafikverkets 
sätt att arbeta med stationer. För de stora  
utbyggnader som NGJ innebär krävs många 
fler med relevant arkitektonisk kompetens, på 
både beställar- och konsultsidan.

Arkitektur som metod innebär en designpro-
cess som ser till helhetsresultatet, där många 
partsintressen hanterats samordnat. Järnvägs-
utbyggnadens långa planerings-, projekterings- 
och genomförandetid medför att det behövs en 
arbetsform som både säkrar den arkitektoniska 
kvaliteten och kontinuitet över flera skeden. 
Rapportens förslag till checklista för stations-
arkitektur  kan utgöra en del i att ge stabilitet 
över tid. 

Checklista för stationsarkitektur  är en sam-
manställning av funktioner och aspekter som 
ska hanteras i utformningen av stationens rese-
närsmiljöer. Flertalet av frågorna i de föregåen-
de delarna i rapporten har fått sin plats i listan. 
Formen som checklista ger förutsättningar för 
ett strukturerat sätt att utarbeta, diskutera, vär-
dera, förankra, avtala och följa upp lösningar i 
samverkan med övriga aktörer på respektive 
stationsplats. 

I rekommendationer till fortsatt arbete anges 
några förslag till fortsatta utredningar för att 
säkerställa framtida resenärsfunktioner, ut-
veckla stationsklassning och basfunktioner, 
utforma tillkommande utrustning och möbler, 
utveckla innehållet i checklista stationsarkitek-
tur, och utveckla processformen Trafikverket -  
kommun - övriga aktörer.

Umeå Östra station.

Källa: Norrtåg AB
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1. Inledning
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1.1 Läsanvisning
Denna rapport ska läsas som en översikt över 
frågeställningar kring stationernas utformning 
inom Ny generation järnväg, med resenären i 
fokus. Det avser den fysiska miljö som resenä-
ren upplever och rör sig igenom mellan tåget 
och omgivande miljö, staden.

Rapporten ska användas som ett rådgivande 
och vägledande dokument för fortsatta arbeten. 
Innehållet stödjer ett fortsatt utvecklingsarbete 
inom NGJ men kräver fördjupningar och sepa-
rata utredningar för att kunna bottna i  
förankrade lösningar. Frågorna och förslagen 
till lösningar ska ses som underlag i omarbet-
ningar av olika krav- och rådsdokument.

En av avsikterna med rapporten har varit att 
identifiera vad som kan skilja ut stationerna för 
NGJ jämfört med övriga stationer i landet. Det 
kan konstateras att det i huvudsak är fler frågor 
som är gemensamma än särskiljande, men till  
exempel skalan med långa plattformar och 
effekterna av genomkörande höghastighets-
tåg, samt en höjd säkerhet kring banan är nya 
frågor att hantera. Särskiljande funktioner och 
behov av lösningar för dessa, eller frågor som 
kräver särskilt fokus, omnämns löpande under 
respektive del i kapitel 2 och 3. 

I kapitel 2 och 3 finns även texter redovisade i 
gula rutor. Det är kortfattade uppmaningar om 
synsätt eller konkreta åtgärder för  
planerings- och projekteringsarbetet inom  
Ny generation järnväg.  
De är inte kompletta i sammanfattningar av allt 
under respektive underkapitel men lyfter fram 
viktiga delar av innehållet på ett lättillgängligt 
sätt.
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Stationen – Arkitektur i rörelse
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1.2 Ny generation av stationer
Eftersom planering och projektering för en Ny 
generation järnväg befinner sig i olika skeden 
för olika delar, går det i dagsläget inte att med 
tydlighet beskriva stationernas förutsättningar 
på respektive plats. Vissa är helt nya sta-
tionsanläggningar, vissa är ombyggnader och 
kompletteringar av befintliga stationer medan 
några fortfarande utreds med olika lägen.

De representerar olika anläggningstekniska 
förutsättningar – på mark, på bro, under mark. 
De representerar vidare olika läge i förhållande 
till staden – i stadscentrum, i stadsperiferi, 
externt utanför staden, i relation till ny stadsut-
veckling.

Berörda kommuner har genom planering och 
förstudier analyserat sina stationslägen i rela-
tion till framtida stads- och samhällsutveckling. 
Kommunerna redovisar betydande ambitioner 
när det gäller arkitektur och stadsbyggnadskva-
liteter i samband med NGJ och nya/ombyggda 
stationer.

Planering och genomförande av stationerna 
förutsätter ett brett synsätt och ett proaktivt 
förhållningssätt inom Trafikverket. Tydliga 
initiativ till utveckling av och samordning för 
en god helhet med flera parter krävs för ett 
långsiktigt hållbart resultat. 

Stationslägena ska planeras och utformas med 
resenären i fokus. Många kvalitetsfrågor som 
berör resenärens upplevelse av en attraktiv 
och välfungerande miljö, såväl som en god 
integration med den omgivande stadsmiljön, är 
gemensamma trots att varje plats är unik med 
sina speciella förutsättningar. 

För befintliga stationer som byggs om ska 
förändringar göras med respekt för kvaliteter 
på platsen i stationsmiljö och stationsbyggna-
der. Nya utformningar och utrustningar utifrån 
Stationens profilprogram ska tillföras och inte-
greras med bevarade delar på ett välavvägt sätt 
mellan nytt och gammalt. Där ombyggnader är 
totala ska mötet med omgivande, redan etable-
rade, miljöer noga studeras.

I de fall stationerna planeras som stora anlägg-
ningar med många funktioner och intressenter 
blir uppgiften att i konkurrens med andra in-
tressen säkerställa att primära resenärsfunktio-
ner som överblick och framkomlighet ges plats 
och kvalitet. I fall med mindre och från andra 
intressen mer avskilda stationer blir uppgiften 
att stödja en tillräckligt hög grad av funktioner 
för att ge trygghet och attraktivitet. Varje sta-
tionsläge med sina olika förutsättningar måste 
hanteras med kunskap om resenärens och invå-
narnas behov på kortare och längre sikt, i nära 
samverkan med kommunernas stadsutveckling.
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NGJ:s stationsorter i enligt Trafikverkets beslut 2018-10-08.

Karta: Trafikverket.   
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1.3 Uppdraget
För de stationer som ingår i Ny generation järn-
väg finns ett behov av att ta fram generella krav 
och kvalitetsnivåer som utgår från  
resenärens behov, komfort och säkerhet. Av-
sikten är att Trafikverket ska skapa väl utfor-
made och sammanhållna stationsmiljöer i god 
integration med omgivande miljöer. Det gäller 
generellt, för alla stationsmiljöer, men har ge-
nom programmet NGJ givit frågan extra fokus.

I arbetet utifrån Kvalitetsprogram Arkitektur –  
Höghastighetsjärnväg för NGJ kommer ett 
flertal utredningar och studier att startas upp 
som hanterar järnvägens relation till landska-
pet, staden, landsbygden, resenärer och invå-
nare. Ny generation järnväg - stationer utgör en 
integrerad del av detta långsiktiga arbete.

Uppdraget ska utveckla en samsyn kring hur, 
och med vad, stationsmiljöns arkitektoniska 
kvaliteter säkerställs. Detta berör både process, 
hur olika parter samverkar, och det byggda 
resultatet. Genom att skapa ett stöd till NGJ:s 
ingående projekt i arbetet med en av anlägg-
ningens mest synliga och betydelsefulla delar 
bidrar uppdraget till att uppfylla Trafikverkets 
arkitekturpolicy. Rapportens innehåll belyser 
ett antal idéer och inriktningar för ett fortsatt 
arbete med att utveckla Trafikverkets arbete 
kring stationsutformning. Med varierande 
fördjupning utgör ingen del i rapporten en helt 
färdig nivå, utan kräver vidare arbete. 

Trafikverket har ett antal dokument och 
riktlinjer för utformning och utrustning av 
stationer (se aktuellt urval under kapitel 
Referensdokument). Ett samlat arbete med 
stationsmiljöernas utformning pågår. Det har 
hittills redovisats i tre dokument, Stationshand-
bok, Stationsmiljö och Stationens profilprogram.  
I ett pågående arbete tas nu även typlösningar 
fram för stationens utrustning och möbler 
(Hittills redovisad i en delrapport 2017-12-22).

I korthet omfattar uppgiften att: 

• Utreda om Trafikverkets handböcker, 
riktlinjer och styrande dokument kopplat 
till stationers utformning och funktioner 
behöver anpassas specifikt till NGJ (Vissa 
av dessa dokument är under omarbetning 
samtidigt som denna rapport tagits fram)

• Bedöma vad som kan vara tillkommande 
för NGJ

• Identifiera framtida behov och funktioner 
utifrån resenär och samhällsutveckling 
som kan innebära särskilda krav på statio-
ner inom NGJ

• Beskriva sätt att säkerställa den arkitek-
toniska ambitionsnivån för stationsmiljön 
som helhet.
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För att ge underlag och förståelse för uppgiften 
har befintligt utredningsmaterial beträffande 
NGJ:s aktuella stationslägen studerats. Vidare 
har kunskap inhämtats om resenärsfunktioner 
och utformning av stationer i samband med 
höghastighetsjärnväg i andra länder. Studiens 
inriktning på ”resenären i fokus” har  
tydliggjorts och problematiserats. 

I denna rapport är det dokumentet Stationens 
profilprogram (TRV 2017:085, 2017-04-24) som 
utgör utgångspunkt för resonemangen och 
förslag om profilfrågor för NGJ.  
Med profil menas det som sammantaget bygger 
varumärket ”järnvägen”, och som här berör 
den fysiska utformningen och innehållet i sta-
tionsmiljön som resenären upplever.

Inom ramen för begreppet ryms en  
diskussion om hur NGJ kan ge identitet till 
och ökad status för kollektivt resande. Hur 
stationen med arkitektonisk kvalitet kan sti-
mulera ökat kollektivt resande för olika typer 
av resenärer. Hur tillgänglighet och kvalitet 
i helhetsintryck och i anläggningens detaljer 
kan utveckla en ny generation järnväg som ett 
hållbart alternativ och komplement till andra 
transportslag som vägtrafik och flyg. 

Slutligen ges ett förslag till innehåll i en check-
lista för stationsarkitektur som syftar till att på 
ett samlat sätt fånga in de aspekter och funktio-
ner som behöver behandlas i planering, projek-
tering och genomförande av  
stationsmiljöer inom NGJ för att nå önskad 
kvalitet.

Omslag Stationstrilogins tre delar
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ANSVARAR FÖR FUNKTIONERNA: 

  Trafikverkets ansvar
 

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

Fastighetsägarnas ansvar

Övrig aktör/kommun

Kommersiell aktör

Styrs av TSD (EU:s Tekniska specifikationer för 
driftskompatibilitet)TSD

1.4 Stationer med resenären i fokus
Att planera och genomföra stationer inom 
NGJ med utgångspunkt i Trafikverkets rap-
portserie Stationshandbok,  Stationsmiljö och 
Stationens profilprogram innebär att resenären 
sätts i fokus. Det innebär att Trafikverket får en 
vidare syn på stationen än vad som strikt gäller 
det egna ansvaret för anläggning och drift. För 
resenären är stationen en helhet. 

Med resenären i fokus är också stationens rela-
tion till sin omvärld avgörande för funktionen 
som nav i människors olika resmönster. En 
station i staden utgör dessutom en viktig plats 
med hög grad av offentlighet och stationen 
med dess flöden kan på olika sätt bidra till sta-
dens utveckling.

Primära resenärsfunktioner som lätt att hitta 
och korta bytestider framstår som än viktigare 
vid höghastighetsjärnväg. De höga ambitioner-
na med kortade restider för själva tågresan ska 
inte förloras genom hinder i stationsmiljön vid 
avgång eller ankomst.  Det är hela resan som 
räknas.

Genomförande av NGJ och introduktion av tra-
fik med höghastighetståg kommer att ske över 
ett antal år fram i tiden. Järnvägsanläggningen 
med sina stationer kommer därefter att vara i 
drift under mycket lång tid framåt. 

Hur den framtida resenären/kunden ser ut 
och har för krav på service går inte att beskriva 
med någon exakthet idag. En ny generation 
järnväg bör planeras för att möta ”en ny gene-
ration resenär”. 

Stationer bör därför utformas med enkla och 
generella rum, passager och platser så att de är 
tåliga för förändring och nya funktioner, utan 
att grundläggande kvaliteter för överblick och 
framkomlighet går förlorade.



17INLedNING  -  Stationer med resenären i fokus

PLATTFORMSUTRUSTING
-PLATTFORMSTAK
- VÄNTUTRYMME INKL. UTRUSTNING
- VÄDERSKYDD, INKL. UTRUSTNING
- SITTPLATSER
- BELYSNING
- PLATS FR BILOJETTAUTOMAT

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

INFORMATION PÅ PLATTFORM:
- DYNAMISK TAFIKINFORMATIONSUTRUSTNING
- FAST SKYLTNING T.EX. STATIONSNAMN, SPÅRNUMMER, 
M.M.

TSD

TSD

TSD
TSD

TSD

TSD

TSD

TSD
TSD

TSD

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

ANGÖRING TILL PLATTFORM AVGRÄNSAD

HANDIKAPPLATS

KISS-N-RIDE

CYKELPARKERING

BILPARKERING

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

STÄNGSEL MELLAN SPÅR

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

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

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

TSD

TSD

TSD

TSD

TSD

TSD
TSD

TSD

TSD
TSD

TSD

TSD
TSD

TSD

TSD

Stationsanläggningen är en helhet, med flera aktörer.  
Bilden illustrerar ett exempel på funktioner på en station av stationsklass 2. Utifrån ”En ny generation resenär” kan de illustrerade funktioner komma behöva kompletteras och utvidgas för att möta 
framtida resenärsbehov och sätt att resa.

Bilden är framtagen utifrån Stationers basfunktioner och klassindelning 2.0 TDOK 2013:0685. Detta dokument, samt andra som påverkar informationen i bilden, är under omarbetning.
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1.5 Internationella referenser  -  
       Funktioner och ambitioner
För att formulera och dimensionera mer 
utvecklade resenärsfunktioner än vad som 
är praxis i vårt järnvägssystem idag kan refe-
rensexempel från andra länder utgöra ett stöd. 
I Europa och övriga världen finns ett antal 
byggda järnvägssystem, ofta med  
höghastighetståg, där funktioner för komfort, 
utbud och säkerhet/trygghet kan studeras. 
Även olika syn och metoder för stationsplane-
ring och utformning är intressanta aspekter.

I många fall är det tågoperatörerna som styr 
vad som finns på stationerna som komplement 
till den service som man erbjuder ombord på 
tågen. Genomgående är att man vill erbjuda 
lounger av olika slag alltifrån utpräglad busi-
ness till särskilda rum anpassade för resenärer 
med barn. Service för att hantera  
ensamresande barn förekommer i flera system.

Det man kan lära av dessa internationella ut-
blickar är att det gäller att hålla öppet för nya 
och framtida roller och funktioner i stations-
miljön, till exempel vad gäller säkerhets- och 
servicefunktioner som beskrivs vidare  
i kapitlet.

Stationer som erbjuder mer än bara det mest 
nödvändiga för att klara resefunktionen har 
möjligheter att bli viktigare och mer attraktiva 
målpunkter i staden. Samtidigt är den goda 
balansen mellan kringutbud och funktionalitet 
som bytespunkt avgörande för att främja ett 
dagligt kollektivresande. Framkomlighet,  
överblick och plats att vänta får ej äventyras.

De exempel som visar på ett betydligt högre 
säkerhetstänkande vad gäller åtgärder mot hot, 
olaglig verksamhet, attentat och dylikt, skiljer 
sig mot vad vi hittills varit vana vid vad gäller 
tågresande i Sverige. En förändring kommer att 
kräva nya utrymmen och lösningar för rese-
närsflöden, kösituationer med mera. Detta är 
något som måste hanteras i relation till sta-
tionen som en offentlig, öppen och tillgänglig 
plats i staden.

Breda Centraal. Stationsanläggning integrerad med bostäder 
och kontor vid ny förplats.
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Rotterdam Central. Generösa plattformar med cafékiosker. 
Resenärsservice på plattform bidrar till ökad trivsel och 
upplevd komfort, samt minskar risk för trängsel.
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1.5.1 Planering
Flera operatörer och huvudmän talar för in-
tegration med omgivande stad som viktigt för 
stationens funktion och attraktivitet.  
Nederländerna utgör ett intressant exempel 
där man arbetat långsiktigt med stationsfrå-
gans många utvecklingspotentialer i samband 
med nya höghastighetslinjer. Under temat  

”Urban Integration” analyserades tidigt  
aspekter av urban integrering av stationer och 
stationsområden så som påverkan på urbana 
processer, nya möjliga utvecklingsområden 
och revitalisering av staden. Fyra samverkande 
delar framkom i analysen: 

• ”Intermodal” – med korta, flexibla och 
överblickbara bytesfunktioner

• ”Economical” – med samfinansiering, fast-
ighetsutveckling och handelsutbud

• ”Social” – med funktionsblandning, plats 
för kulturella arrangemang och målpunkt i 
staden.

• ”Spatial”- med kopplingar till lokalmiljön, 
multifunktionella och kvalitativa offent-
liga platser, identitet och manifesterande 
arkitektur.

I Nederländerna utsågs en samordnande  
arkitekt för utbyggnaden av höghastighetsjärn-
vägens nya stationer. Mellan 2009 och 2015 
hade Koen van Velsen denna position som 

”nationell järnvägsarkitekt” på uppdrag av NS 
och ProRail. Koen van Velsen har bland annat 
arbetat för bättre anslutning av stationerna till 
staden och stationens betydelse i det publika 
sammanhanget. Det lokala sammanhanget har 
betonats och varje station har utformats indivi-
duellt med mycket hög ambition av arkitekter 
som Benthem Crouwel Architects, UN Studio 
och Koen van Velsen Architecten själva. 

Utrecht C.S. Arkitekter: Benthem Crouwel Architects. 
Stationsanläggningen korsar järnvägsspåren och blir del av en 
stadspromenad från väst till öst över spåren, med integration 
av nya byggrätter.

Källa: ArchDaily

Situationsplanerna visar stationernas förhållande till omgivande stadsväv, både som struktur och funktion, som påverkar fysiska 
flöden och rörelser samt visuella och funktionella anslutningar.

Källa: Rob Stringa, Movares
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1.5.2 Säkerhet
Säkerhet i meningen ”security” förekommer 
med olika inslag på stationer inom EU.  
Exempel på detta, varav många redan finns i 
Sverige idag, är:

• Patrullerande säkerhetspersonal
• Stationspersonal, assistans till resande
• Inpasseringskontroller
• Bagagekontroller
• Övervakningskameror
• Minimering av icke övervakningsbara ytor
• Nödsamtal-och informationspelare
• Nödtelefonnummer

Sevilla Santa Justa Station, Spanien. Bagagekontroll på 
plattform före avgång. 

Källa: &Rundquist
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Malaga - María Zambrano Station, Spanien. Tillträdeskontroll 
till plattform före avgång.

Källa: &Rundquist
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Särskilda säkerhetsåtgärder framtagna av medlemsländer i EU.

Källa: Steer Davies Gleave, Study on options for the security of European High-Speed 
and International Rail Services, December 2016.
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1.5.3 Service / Komfort
Butiker, snabbmat och annan resenärsnära 
service tillhör ofta grundkonceptet. Övriga 
exempel man kan finna är:

Lounge:
• Allmän lounge/väntrum: väntrum med 

utökad komfortnivå utöver konventionella 
stationer. Bekväma sittplatser, möjlighet till 
arbetsplats (liknande flygplatslounge). 

• Klubblounge: exklusiva väntrum för  
förstaklassbiljett och/eller årskort och  
motsvarande.  Hög komfortnivå som upp-
levs även genom inredning och interiör 
design. Arbetsplatser, konferensrum och 
kontorsutrustning med tillgång till  
skrivare/kopiator.

WiFi: 
• Tillgång till WiFi är olika i exemplen, bero-

ende på om internet anses som basfunktion 
för allmänna rum eller avgiftsberoende 
tjänst/service. 

Barn:
• Ensamresande barn: service för avhämt-

ning av barn som ska resa själva. Det 
innebär fysisk utformning av särskilda 
platser för denna funktion. Kan vara i form 
av flyttbar kiosk som kan kombineras med 
speciellt utformat väntrum, se nästa punkt.

• Särskild utformning av väntrum med 
lekplats och underhållning för barn ökar 
tillgänglighet för familjer, är tryggare för 
ensamresande barn och ökar upplevd  
komfortnivå och trygghetskänsla. 

Konst och kulturutbud: 
• Det finns en tradition för konst i  

stationsmiljöer. Förutom konst har vissa 
större centrala stationer även anordnat  
kulturevenemang i stationsmiljön. 

Grand Voyageur Lounge. Väntrum för 1a klass resenärer med 
mötes- och arbetsplatser och hög inredningsnivå.

Källa: SNCF

Junior & Cie service, TGV. Service för ensamresande barn 
ökar tillgänglighet och mobilitet för flera resenärsgrupper.

Källa: SNCF

Delft Centraal. Byggnadsintegrerad konst i stationshallens tak. 
Ett exempel på höga gestaltningsambitioner för resenärsmiljön.
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2. Utvärdering av handböcker och styrande dokument
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2.1 Stationers basfunktioner och 
klassindelning 
Trafikverkets riktlinje TDOK 2013:0685,  
Stationers basfunktioner och klassindelning 
anger Trafikverkets ansvar när det gäller funk-
tioner gentemot resenärer och järnvägsföretag 
på stationer. Som utgångspunkt tjänar en indel-
ning av stationer i fem klasser. Klassificeringen 
utgår från resenärsmängd och ortsstorlek. 
Riktlinjen anger att vissa funktioner ska finnas 
på stationer av den aktuella klassen.

Flera undantag och specialfall anges som  
möjliga vid indelning i de fem klasserna. Det 
gäller till exempel stationer som uteslutande 
används för pendling eller stationer som har 
hög andel turisttrafik.

Ger de basfunktioner som finns i dagens rikt-
linje tillräckligt gott underlag för planering och 
genomförande av stationer inom NGJ?  
Det framgår tydligt att riktlinjen anger  
miniminivåer för basfunktioner. Är ett så-
dant grundutförande tillräckligt för stationer 
inom NGJ? Behöver listan över basfunktioner 
kompletteras med funktioner som stödjer en 
utvecklad kollektivtrafik för framtidens rese-
när? Innebär NGJ en ny typ av resande eller 
kommer företag som trafikerar NGJ att ställa 
nya krav?

I samband med en ny generation järnväg måste 
järnvägsstationens roll för resenären och för 
livet i staden analyseras och programmeras 
med sikte på att skapa värde för framtida kol-
lektivtrafik och stadsutveckling. I en sådan 
analys ingår att bedöma vilka funktioner som 
bör finnas eller ges plats för inom de delar av 
stationsmiljön som Trafikverket har ett ägar- 
och driftsansvar för och vad som bör finnas i 
ytor och byggnader som har andra huvudmän.

RIKtLINJe 1 (33)

DokumentID Dokumentdatum Version 

TDOK 2013:0685 2017-04-26 2.0 
Fastställt av Gäller från Ersätter 

cPLnpu 2017-05-01 TDOK 2013:0685, vers 1.0 
Skapat av  Ersatt av 

Lena Lingqvist PLkva  TDOK 2013:0685, vers 2.0 

Stationers basfunktioner och klassindelning
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Framtidens järnvägsstation inom NGJ blir en 
viktig plats i ett mer mobilt arbetsliv samtidigt 
som den ger ett långväga resande en komfort 
och säkerhet som motsvarar flygresandets 
terminalfunktioner. I ett mobilt arbetsliv ingår 
enkel och tidsbesparande angöring av statio-
nen. Garage för cykel och eventuell cykelser-
vice bidrar till ett hållbart resande. Stationen 
kan också få ökad betydelse av mötesplats och 
tillfällig arbetsplats. Internationellt har nya 
järnvägsstationer ofta olika typer av lounger 
med utrymmen för möten och arbete. 

Älvsjö station. Arkitekt: &Rundquist.

I ett mobilt arbetsliv ingår enkel och tidsbesparande angöring 
av stationen. Garage för cykel bidrar till ett hållbart resande.

Omslag Stationernas basfunktioner och  
klassindelning
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Den service och säkerhet som erbjuds den 
framtida resenären blir ett resultat av över-
väganden mellan tågoperatör och stationshu-
vudmän. Vad ska finnas ombord på tågen? Vad 
vill operatören kunna erbjuda på stationen? 
Hur vill stationshuvudmännen utveckla sta-
tionsmiljön? Många säkerhetsfunktioner finns 
redan idag, men det utesluter inte förändringar 
framöver.

Inom framtida komfort och säkerhet för mer 
långväga tågresande finns naturligt utbud 
av resenärsservice för biljetter, information 
och butiker. Ett ökat fokus på barnperspektiv 
väcker frågor om särskilda väntutrymmen  
anpassade för barn samt om service som erfor-
dras för ensamresande barn. Identitetskontroll 
av resenärer och kontroll av bagage kan komma 
att bli aktuella och kräva utrymme på stationen. 
Säkerhetspersonal på plats kan behöva  
särskilda arbets- och personallokaler.

För stationshuvudmännen –Trafikverket, kom-
mun och fastighetsägare– innebär stationen 
olika ansvar och åtaganden, men med ett lyckat 
helhetsresultat kan det både bli en attraktiv 
bytespunkt och en plats i ett expansivt stadsliv. 
Stationen kan bli en del i stadens kommersiella 
och kulturella utveckling med plats för olika 
typer av evenemang.

Gränskontroller i Malmös station Hyllie, med stängsel.  
Ökade risker och osäkerhet på internationella nivåer påverkar 
resenärsmiljöer och kräver anpassning av ytbehov. 

Källa: SvD

SJ Lounge i Stockholm. Snacks och kaffe erbjuds samt tillgång 
till WiFi. 

Källa: Matochresebloggen
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Sture bibliotek i Östermalmstorgs t-banestation. Exempel på 
kommunal service och kulturutbud i resenärsmiljö.

Källa: Stockholms Stadsbibliotek
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Metodiken för klassning av stationer och urval 
av basfunktioner kan utvecklas för att ytterli-
gare driva fram ökad attraktivitet och komfort 
i kollektivtrafiken. NGJ har, inte minst med 
Sverigeförhandlingens inriktning på att koppla 
ihop infrastrukturutbyggnad med bostadsbyg-
gande, ökat medvetenheten om stationslägenas 
påverkan på stadsutvecklingen.  
Vid klassning av stationer är ett mer dynamiskt 
betraktelsesätt att föredra som väger in pla-
nerad utveckling för stationsorten på längre 
sikt. Ett framtidssäkrat prognosår som vägle-
dande för att sätta parametrarna invånare inom 
upptagningsområdet (kan vara både större och 
mindre än på orten beroende på övrig kollek-
tivtrafik och resmönster) och resenärsström-
mar. Ett exempel på prognosår skulle kunna 
vara 2050, samtidigt som framtidsbilden måste 
vara både realistisk, och tålig för alternativa 
utvecklingstempon som inte alltid blir som 
man hoppats.

Trafikverkets roll av att ”hålla emot” i stora 
stationsmiljöer kontra att ”stödja” rimliga 
basfunktioner vid mindre och enskilt belägna 
stationer blir tydlig. Det betyder att Trafikver-
ket exempelvis ska kunna försvara korta bytes-
tider, god överblick och god framkomlighet i 
stationsmiljöer där det finns många intressen-
ter som vill tillföra ett utbud som konkurrerar 
om stationsutrymmena men i andra lägen där 
resenärsflödena är mindre istället säkerställa 
att det finns ett rimligt utbud av enkel service.

•	 Definiera stationsklass utifrån resenärer och 
invånare för ett prognosår, till exempel 2050

•	 Komplettera med nya basfunktioner som 
Trafikverket ansvarar för

•	 Komplettera med funktioner som tillhanda-
hålls i samverkan med, eller av andra aktörer

Förteckningen av basfunktioner kan komplet-
teras så att de delar av stationen som  
Trafikverket ansvarar för kan innehålla eller ge 
plats för den service och säkerhet som bedöms 
rimlig och önskvärd på kortare och längre sikt. 
Dessa ska ses som tillval för de stationslägen 
där det bedöms som ett behov. Exempel redo-
visas i tabellerna på nästa sida.

Vidare kan tabellerna kompletteras så att även 
sådana funktioner som inte ingår i Trafikver-
kets ansvar finns med, men som är viktiga för 
resenärsmiljön som en helhet och som redan 
berörs i Stationens profilprogram, till exempel 
gröna kvaliteter och konst. På så sätt tydliggörs 
alla ingående delar i helheten, även om andra 
aktörer krävs för finansiering, drift och under-
håll. Dessa ska ses som tillval för de stations-
lägen där det bedöms som ett behov. Exempel 
redovisas i tabellerna på nästa sida.
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Exempel på nya funktioner som Trafikverket 
kan ansvara för. Lämplighet för tillämpning i 
respektive klass får definieras i ett kommande 
fördjupningsarbete:

På plattform: 

•	 Komplettera med stort tak över flera 
plattformar, tillval

•	 Komplettera med plats för säkerhetsan-
ordningar och kontroller 

•	 Komplettera med plats för särskild re-
senärsservice på plattform till exempel 
ensamåkande barn. Plats för flera ope-
ratörer/konkurrensneutralt.

Planskild förbindelse: 

•	 Komplettera med plats för särskild re-
senärsservice för tågoperatör. Plats för 
flera operatörer/konkurrensneutralt.

•	 Komplettera med resenärs-WC/RWC

Exempel på funktioner som kan tillhandahålls 
i samverkan med andra aktörer och som syftar 
till att stärka helhetskvaliteten i stationsmiljön, 
för en attraktivare kollektivtrafik. Lämplighet 
för tillämpning i respektive klass får definieras 
i ett kommande fördjupningsarbete:

•	 Byggnadsintegrerad konst

•	 Platser utomhus som erbjuder en  
avkopplande miljö med frisk luft,  
naturligt ljus och grönska

•	 Cykelparkering inomhus eller med vä-
derskydd 

•	 Varuautomater eller annan enklare för-
säljning anpassat efter resenärsflöde

•	 Stationshus, med ytterligare service-
funktioner och utbud

•	 Funktioner som förbättrar bytesfunk-
tionen med ökad komfort vid anslu-
tande trafikslag, till exempel tak, vänt-
utrymmen med mera

Funktion/utrustning tSd 1 2 3 4 5

På 
plattform

Fasta anläggningsdelar Plattformstak x x x x x

Stort plattformstak över flera 
plattformar
väntutrymme inkl. utrustning tSd x x x

väderskydd inkl. utrustning tSd x x x x x
Sittplatser tSd x x x x x
Belysning tSd x x x x x
Plats för biljettautomat / kortläsare tSd x x x x x

Plats för liftar för rullstol x x x x x

Säkerhet Grindar / avgränsning vid 
plattformsslut

x x x x x

Avgränsning vid angöring till 
plattform

x x x x x

Plats för säkerhetsanordningar och 
kontroller*
Plats för särskild resenärsservice på 
plattform t.ex. ensamåkande barn

Funktion/utrustning tSd 1 2 3 4 5

Panskild 
förbindelse 
inkl. upp/
nedgångar

Fasta anläggningsdelar Inbyggd om den går över spår x x x

Inbyggda trapp- och hisspaket tSd x x x x

trappa tSd x x x x x

hissar som förbinder 
planskildheten med markplan och 
plattform

tSd x x x

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

tSd x x x x x

Rulltrappa tSd x x
Plats för biljettautomat / kortläsare tSd x x x x x

Sittplats tSd x x x

Belysning tSd x x x x x

Särskild resenärsservice för 
tågoperatör
WC/RWC

tabell 1: exempel på komplettering av basfunktioner på 
plattform, visade i färgade fält, utan kryssmarkeringar.

*där det är lämpligt (t.ex. stationer vid flygplats, hamn, gräns)

tabell 2: exempel på komplettering av basfunktioner med 
planskilda förbindelser, visade i färgade fält, utan kryssmarke-
ringar.
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2.2 Stationsmiljö och Stationens  
profilprogram
Rapporterna Stationsmiljö – utformning av 
stationen med resenären i fokus TRV 2017:084 
och Stationens profilprogram TRV 2017:085 kan 
i sin helhet anses giltiga för NGJ:s stationer. 
Här kommenteras förutsättningar och villkor 
för NGJ i relation till innehållet och förslag till 
kompletteringar av Stationens profilprogram 
föreslås.

I Stationens profilprogram redovisas ett  
enhetlig system för stationens utrustning och 
möbler som ska vara gällande för alla  
Trafikverkets stationsmiljöer, vilket som nämnt 
ovan även omfattar NGJ:s stationer. Därigenom 
säkras en god funktion och ett rationellt under-
håll. Vissa delar/objekt kan vara helt identiska, 
medan andra kan bestämmas med kvalitetsni-
våer eller karaktärer och ges ett utrymme för 
variation och anpassning till platsen.  
Projekt-, drift- och underhållsorganisationer 
kan därigenom utveckla ett enhetligt arbetssätt. 
Drift- och underhållsentreprenörer kan upp-
handlas med gemensamma krav.  

Med ett profilprogram som innebär enhetlighet 
skapas också möjligheter till bättre priser och 
enklare inköp. Enhetliga och bestämda element 

förenklar, effektiviserar och kostnadsreducerar 
drift och underhåll. Det finns möjlighet att  
långsiktigt förvalta och upprätthålla de  
kvalitetskrav som Trafikverket står för.

Stationshandbok (TRV 2013:060) är ett mer 
övergripande dokument som kan ses som giltigt 
även för NGJ i stort men inte föranleder behov 
av kompletteringar. Vissa uppgifter i Stations-
handboken är inte längre aktuella då det skett 
senare uppdateringar av underliggande do-
kument (till exempel Basfunktioner), men det 
kan då beröras för NGJ under andra rubriker i 
denna rapport.

Omslag Stationsmiljö och Stationens profilprogram



29UtväRdeRING Av hANdBÖCKeR oCh StyRANde doKUMeNt  -  Stationsmiljö och Stationens profilprogram 

2.2.1 Stationens byggda delar
De plattformar och plattformsförbindelser som 
Trafikverket ansvarar för utgör delar av en full-
ständig stationsanläggning. Anläggningens läge, 
utformning och möte med omgivningen har 
avgörande betydelse för helheten och påverkar 
förutsättningarna för stadsutveckling, vilket 
NGJ och stationen ska medverka till.

Spår och plattformar ingår i en typ av stora 
och långsträckta rum medan plattformsför-
bindelser bildar rum med andra dimensioner, 
funktioner och sammanhang. För den byggda 
kvaliteten i dessa rum till exempel vad avser 
plattformarnas golv, murar och trappor samt 
golv, väggar och tak i förbindelsegångar är 
innehållet i rapporten Stationens profilpro-
gram, stationens byggda delar tillämpligt. 

De byggda delarna ska enligt profilprogram-
met utformas platsspecifikt och ska då hålla en 
kvalitativ nivå som stärker den övergripande 
kvaliteten. De byggda delar av stationen som 
Trafikverket ansvarar för utgör en del av den 
helhet som resenärer och invånarna på orten 
uppfattar som stationen. Helheten förutsätter 
en väl organiserad samordning med berörda 
kommuner, fastighetsägare och andra lokala 
och regionala intressenter. Gemensamma 
ambitioner vad avser arkitektur ska bekräftas i 
avsiktsförklaringar och kvalitetsprogram.

Trafikverkets förbindelsegångar till platt-
formar är av särskild vikt i gestaltningen av 
helheten. Visuell tillgänglighet, anpassning till 
omgivande stadsmiljö och hög kvalitet i mate-
rial, belysning med mera bidrar till högklassig 
stationsarkitektur.  

Med planering för eventuellt tillkommande 
resenärsfunktioner som berörs under kapitel  
om basfunktioner är det viktigt att de byggda 
strukturerna har möjlighet till kompletterande 
utrymmen/volymer med bibehållen kvalitet i 
gestaltning och materialhantering. En enkelt 
utförd tillbyggnad utan sammanhang kan för-
därva en annars välavvägd helhet.

Hur underhåll av plattformar ska lösas, till 
exempel vad gäller snöröjning, behöver utredas 
med tanke på att åtkomsten kan bli begränsad 
då spår för genomkörande höghastighetståg 
hindrar åtkomst med underhållsfordon.

Liège-Guillemins station, Belgien. Arkitekt Santiago Calatrava.
Höga arkitektoniska ambitioner för stationsbyggnad, men 
anslutande sträckor visar på utmaningen att få en god 
samverkan mellan järnväg och stad med kvalitativ utformning 
och platser för stadsliv.
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Breda Centraal. Arkitekt: Koen van Velsen.

Plattformsgolv med marktegel. 
Platsanpassat materialval i stationsmiljön ger karaktär och 
ökar kvalitetskänsla. 
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Kvalitet i val av material bidrar till långsiktig 
hållbarhet. Medvetna val ger förutsättningar 
för rationell drift och underhåll. Anläggning-
ens arkitektoniska värde kan då upprätthållas 
över lång tid även med den höga belastning 
och slitage som dessa miljöer utsätts för. Inom 
husbyggande och även inom stadsplanering an-
vänds olika typer av certifieringssystem för att 
säkra långsiktig hållbarhet med minsta möjliga 
miljöpåverkan och resursutnyttjande.  
I fortsatt arbete med NGJ bör övervägas om ett 
relevant certifieringssystem kan ge ytterligare 
incitament i planering och genomförande av de 
tretton stationerna inom NGJ.

•	 Bestäm i samråd med kommunen en ma-
terialpalett för lokal identitet och upplevd 
kvalitet för stationens byggda delar

•	 Samordna arkitektoniska uttryck och ka-
raktärsfrågor så att järnvägsanläggningens 
byggda delar och eventuella anslutande bygg-
nader som ingår i stationsmiljön samverkar 

•	 Samplanera så att materialval och konkreta 
utformningsprinciper samverkar med kom-
munens åtgärder, längs hela stadspassagen 
och stationsläget

Kallhälls pendeltågsstation. Arkitekt: &Rundquist 
Stationsbyggnaden är beklädd med trä både interiört och exteriört. Materialet förmedlar en varm och välkomnande ton och ger 
rummet intimitet och hela anläggningen identitet.

Källa: &Rundquist
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2.2.2 Stationens utrustning och möblering
Utformning av utrustning och möblering enligt 
Stationens profilprogram är tillämpliga på 
samtliga stationer inom NGJ. Förutsättningar 
avseende layout i plan och höjd bör gälla även 
NGJ:s stationer, utgående från principer för 
plattformar som beskrivs i Stationsmiljö.

För närvarande pågår framtagande av typlös-
ningar för de ingående objekten, vilka kan tas 
som underlag för projektering, upphandling 
och genomförande av NGJ:s stationer.

För stationer inom NGJ är det aktuellt att  
utöver den utrustning och möblering som 
anges i Stationens profilprogram utveckla ett 
antal kompletteringar. Redovisade förslag är 
exempel på funktioner som syftar till ökad 
komfort, säkerhet och bidrar till en tydligare 
sammanhållen arkitektonisk identitet –  
stationens profil. Vissa funktioner utgår från 
funktionskrav enligt TSS, Teknisk systemstan-
dard för höghastighetsjärnväg.

•	 Profilprogrammets utrustning och möbler 
ska användas på NGJ:s stationer, vilka blir de 
främsta bärarna av varumärket ”järnvägen”

•	 Tillkommande objekt för NGJ:s stationer tas 
fram inom samma formfamilj

En gemensam formfamilj. Stationens möbler är utformade enligt en idé om en gemensam formfamilj.

Ur Stationens Profilprogram.
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STATION

MÖJLIGHET FÖR SOLPANELER 
INTEGRERADE I GLASTAK

2.2.2.1 Stora spårområdesövergripande tak
I Stationens profilprogram redovisas tak över 
enskilda plattformar. För vissa stationer inom 
NGJ kan det vara aktuellt med större tak som 
sträcker sig över flera spår och plattformar. 
Lämpliga situationer är för stationer där kom-
fortkraven är extra viktiga med många rese-
närer, utsatt lokalklimat, eller behov av större 
synlighet som målpunkt.

Denna typ av tak blir mer av en byggd del av 
den aktuella stationen än en generell möbel. 
Taken bildar ett stationsrum mer än ett platt-
formsrum och ska ges kvaliteter som tillsam-
mans med övriga byggda delar ger en högklas-
sig arkitektur. Andel av plattformslängd som 
täcks över behöver studeras utifrån den lokala 
situationen.

Övergripande takstruktur i relation till stationsbyggnad: 
1. stationsbyggnad längs spår: tak blir förlängning av stationsrummet. 
2. stationsbyggnad över spår med anslutande tak 
3. stationsbyggnad integrerad med tak. 

Längdsektion stora tak

Illustration stora tak och plattformsmiljö.
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Illustration stora tak

tvärsektion stora tak
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wc

VARUAUTOMAT

Illustration väntutrymme på mittplattform, elevation

Illustration väntutrymme på mittplattform, plan

Illustration väntutrymme på mittplattform

2.2.2.2 Väntutrymme på långa plattformar
Stationer där höghastighetståg stannar har så 
långa plattformar att det kan finnas behov av 
större väntutrymmen med fler funktioner än 
vad som redovisas i Stationens profilprogram. 
Exempel på funktioner är WC, varuautomat, 
eluttag för mobilladdning och dynamisk infor-
mation om avgång/ankomst inne i väntutrym-
met. Behovet för respektive station behöver 
studeras varefter ställningstagande till omfatt-
ning och placering kan göras.
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VINDSKYDD

SKISSUTREDNING STATIONSBYGGNAD, Alternativ 1 WWW.RUNDQUIST.SE  TEL: +46(0)8 545 132 80  

PERSPEKTIV

PLAN

VAGNHÄRAD STATION
2018-09-07

LÄNGDSEKTION

Illustration vindskydd med glas.

Glas Perforerat 
element

Illustration vindskydd med perforerat element.

2.2.2.3 Vindskydd för passerande höghastighets-
tåg (se TSS 4.0)
Höghastighetståg som passerar en station går 
inte på spår som gränsar direkt till plattform. 
Av säkerhetsskäl ska hinder finnas för att 
hindra att föremål virvlar från spår där hög-
hastighetståg passerar stationen, vilket annars 
kan skada personer på plattformar. Förslaget är 
en skärm mellan spår, som även minskar buller 
och vindstötar mot väntande på plattform.  
Genomsiktlighet, överblick och orienterbarhet 
är viktiga aspekter vid utformning av alla typer 
av vindskydd och skärmar i stationsmiljöer.

vindskydd  mellan sido- och mittplattform.

Sektion
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Barriär 2.5m över mark. Access till plattform endast genom stationens 
byggnad.

Illustration: &Rundquist

Barriär 2.5m över mark samt vindskydd mellan spåren. Access till plattform 
från hela plattformens längd.

Illustration: &Rundquist

BARRIÄR BARRIÄR 
VIND/BULLERSKYDDVIND/BULLERSKYDD

BARRIÄR 
VIND/BULLERSKYDD

2.2.2.4 Barriär som hindrar tillträde till järnvägs-
område (se TSS 4.0)
Järnväg med höghastighetståg måste med  
hänsyn till säkerhet strikt avgränsas mot  
människor i omgivningen. En 2,5 meter hög 
barriär/staket avgränsar järnvägen i hela sin 
sträckning. Det är bara vid stationerna som 
människor får tillträde till järnvägen. Stationen 
ska vara inbjudande utan att det finns någon 
möjlighet att på ett osäkert sätt nå fram till 
spåren. 

Barriären längs spårområdet ska på lämpligt 
sätt fortsätta genom stationsområdet. Vid sta-
tioner i markplan och med sidoplattformar för 
regionaltåg bör pendlarnas tillträde till  
plattform präglas av såväl hög tillgänglighet 
som av säkerhet i olika avseenden.

2.2.2.5 Bullerskärm mot omgivningen
I de lägen där bullerskärmar krävs vid  
stationen eller i direkt anslutning kan en  
utformning som ingår profilprogrammets 
grammatik vara en passande lösning. Detta 
behöver prövas med omsorg i den lokala situa-
tionen och samordnas med valda utformningar 
för stationens byggda delar.
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Bakkantsräcke/barriär som även kan fungera som bullerskydd. vind- och bullerskyddsskärm mellan spåren.

Illustration: &Rundquist



38 UtväRdeRING Av hANdBÖCKeR oCh StyRANde doKUMeNt  -  Stationsmiljö och Stationens profilprogram 

2.2.2.6 NGJ ”Portal” 
Ett förslag till ett nytt objekt som utformnings-
mässigt befinner sig i skärningslinjen mellan 
att vara en repeterbar ”möbel” och att vara 
en byggd del. Den motsvarar också ett sätt att 
signalera NGJ som skiljer ut sig från andra sta-
tioner. Idén är att både låta Trafikverket som 
stationshållare få synas tillsammans med till 
exempel stationshusförvaltare och de opera-
törer som trafikerar stationen, inom en fysisk 
ram som har ett platsanpassad materialuttryck. 

”Portalen” kan placeras i stationens ankomst-
zon och i ett läge som exponeras mot viktiga 
angöringsriktningar för att ge god ledning till 
stationen, även på större avstånd. Den kan 
samordnas med funktionen mötesplats för 
ledsagning.

Skissen utgör ingen färdig utformning utan är 
en första illustration av en idé.

Idéillustration till ”NGJ Portal”.

Illustration: &Rundquist
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Umeå östra resecentrum. Arkitekt: White 
Kombinationen av ljusa material och belysning skapar en tydlig målpunkt i omgivningen. 

Källa: Region Västerbotten

2.2.3 Stationens ljussättning
I stationens profilprogram redovisas ljus-
sättningsprinciper för plattformsmiljön, med 
utgångspunkt i att skapa en förstärkt rumslig 
karaktär och funktionellt belysta och trygga 
miljöer. Detta är under bearbetning och ut-
veckling inom arbetet med typlösningar, och 
utifrån förnyade belysningskrav som Trafikver-
ket håller på att ta fram. De lösningarna ska 
även vara giltiga för NGJ:s stationer.

För ljussättning av övriga delar inom stations-
området, i samverkan med anslutande miljöer, 
föreslås ett utvecklatarbete med ett principiellt 
belysningsprogram som säkerställer både funk-
tionellt ljus och rumsformande ljussättning.

•	 Arbeta fram ett belysningsprogram, i samverkan 
med kommun och fastighetsägare,  
för hela stationsanläggningen – plattformsmiljö 
och anslutande miljöer som en helhet.
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PARKEN

Parken är det första som möter besökaren på södra 
sidan mot staden. Parken ska ses som en miljö som 
förmedlar rörelser mellan transportslagen men också  
skapa vistelsekvalitet och goda sittplatser.

Parkens gestaltning består av ett antal upphöjda 
gröna ytor lutande mot söder och omgärdade av 
vackra och bearbetade granitmurelement.
Ytorna är planterade med stora sjok av marktäckande 
perenner som varierar över säsongen.

Trädarterna varierar i parken med körsbär, rönn, 
oxel och apel medan alléerna är samma exempelvis 
korstörne eller något annat skirt träd.

Klippta häckelement av avenbok skapar ordning 
mellan funktionsytorna mot cykelparkering. 

Belysning av med rundtrålande och avbländad 
parkarmatur .

Markmaterial av släta hällar av natursten, marktegel 
och varmgrå stenmjöl. CYKELPARKERINGAR

SETT FRÅN SÖDRA ENTRÉBYGGNADEN SÖDERUT

PARKEN

2.2.4 Stationens utemiljö och gröna 
kvaliteter
De delar av stationsmiljön som är offentliga 
rum och gröna platser är bara till viss del inom 
Trafikverkets ansvarsområde men har stor 
betydelse för stationens koppling till omvärl-
den. Med en medveten gestaltning av utemiljön 
kan de gröna kvaliteterna bli betydelsefulla för 
resenärsupplevelsen.

För järnvägsstationer i Sverige fanns tidigare 
en tradition av väl anlagda och underhållna 
park-och torgmiljöer. Med det delade ansvar 
för helheten som nu föreligger är det angeläget 
att hitta former för att de gröna kvaliteterna 
utvecklas i de nya stationsmiljöerna för NGJ.

I de kvalitetsprogram som tas fram för varje 
enskild station ska de offentliga rummen och 
gröna kvaliteterna ges ett särskilt avsnitt. Det 
kan också vara aktuellt att Trafikverket i  
samverkan med övriga stationshuvudmän bju-
der in till tävlingar och parallella  
landskapsarkitekturuppdrag avseende gestalt-
ning av utemiljön.

•	 Program för gröna kvaliteter tas fram i sam-
verkan med kommunen.

•	 Planera för en ankomst- och avgångsmiljö 
som kan bli ”den moderna järnvägsparken”, 
med kvaliteter för ekosystemtjänster.

Nyköpings station. Arkitekt: Sweco Architects, 2018 
Parken är kopplingen mellan stationen och Nyköpings centrum. 
Parkmiljön förmedlar rörelser mellan trafikslagen samtidigt som 
den är mötesplats och vistelseyta.

Källa: Nyköpings Kommun.

Uppsala centralstation. Arkitekt: White

Exempel på hur grönytor och planteringar kan integreras i 
resenärernas flöden och vistelseytor.
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2.2.5 Stationens konstnärliga bearbetning
Frågor om konstnärlig bearbetning av stations-
miljöer bör tas upp tidigt i planerings- och 
projekteringsarbetet, och resultera i ett sta-
tionsspecifikt konstprogram. I många fall blir 
utbytet av konstnärlig medverkan större om 
den kan integreras i anläggningen istället för 
att tillföras som utsmyckning i efterhand. 

Konst som del i den offentliga stationsmiljön 
bidrar till en förhöjd resenärsupplevelse och 
stärker profilen för attraktiv kollektivtrafik. •	 Ett platsspecifikt konstprogram för varje sta-

tion tas fram tidigt i planerings- och projekte-
ringsprocessen. 

•	 Trafikverket samordnar arbetet, med enga-
gerade aktörer som Statens konstråd och 
kommunen.

Det finns erfarenheter av denna verksamhet 
att utveckla vidare, både från Trafikverkets 
stationsprojekt från senare år, till exempel 
Citytunneln i Malmö, Citybanan i Stockholm, 
planeringen för Västlänken i Göteborg, och 
från andra organisationer som har lång  
tradition av konst i resenärsmiljöer, till  
exempel SL/Trafikförvaltningen i Stockholm.

Konst av Gunilla Klingberg på station Triangeln i Malmö.

Arkitekt: KHR/Sweco

Konst i station Hagastaden av Åsa Jungnelius. 
Nya tunnelbanan i Stockholm.

Arkitekt: &Rundquist
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2.3 Övriga berörda dokument
2.3.1 Fördelning av ägar- och förvalt-
ningsansvar och Trafikverkets ansvar vid 
planering och utveckling av stationer
Dokumenten Fördelning av ägar- och förvalt-
ningsansvar TDOK 2015:0085 och Trafikverkets 
ansvar vid planering och utveckling av stationer 
TRV 2017:069 redovisar gränsdragning mellan 
Trafikverkets och andra intressenters ansvar 
för investering och drift av stationsmiljö och 
beskriver en planeringsprocess i samverkan. 
NGJ föranleder i sig inga andra fördelningar av 
ansvar men sätter ytterligare fokus på  
framgångsrik samverkan med övriga aktörer.

Med resenären i fokus är det naturligt att Tra-
fikverket har ett tydligt engagemang vad avser 
planering och projektering som sträcker sig 
utöver de primära ansvarsområdena för egen 
investering och drift. Stationslägena inom NGJ 
har visat på betydande olikheter i  
förutsättningar där Trafikverkets roll med  
nödvändighet kommer att variera.

Med dokumenten som grund föreslås att  
Trafikverket intar en proaktiv hållning med 
sikte på en god helhet och ett resultat som är 
realistiskt på kort sikt samtidigt som det ger 
utvecklingsmöjligheter på längre sikt.  

Rapportens förslag till checklista  
stationsarkitektur  kan utgöra ett viktigt red-
skap i den rollen.

2.3.2 Utformning av den fysiska miljön på 
stationen för personer med 
funktionsnedsättning

Riktlinjen ”Utformning av den fysiska miljön 
på stationen för personer med funktionsned-
sättning” TRV 2015:237 gäller i sin helhet för 
stationer inom NGJ. 

Utöver de formella krav som ställs finns be-
grepp som kan bidra till en vidare syn på hur 
man kan arbeta för att lättare skapa tillgänglig-
het. En genomtänkt helhetsutformning mins-
kar behovet av kompletterande åtgärder med 
extra skyltning, olika markeringar, komplet-
terande ramper  et cetera. Detta angreppssätt 
ansluter till begreppet ”Design för alla” där 
tanken är att en produkt, en tjänst eller en 
miljö ska utformas så att den är till nytta och 
förbättrar användbarheten för så många som 
möjligt, oavsett personers olika förutsättningar 
och inte inrikta åtgärder på speciallösningar. 
Det är också ett ekonomiskt synsätt som bidrar 
till att öka kundunderlaget för kollektivtrafiken.

Övre bild: Omslag Ägarskap, förvaltningsansvar  och fördel-
ning av kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde på 
stationer
Nedre bild: Omslag Trafikverkets ansvar vid planering och 
utveckling av stationer
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RAPPoRt
Utformning av den fysiska miljön på stationer
för personer med funktionsnedsättning 

Tillgänglighet ska även ses som ett bredare 
begrepp där tillgängligheten till stationen 
från den omgivande stadsmiljön kan stärkas 
genom god samverkan mellan stationsplane-
ring och stadsplanering. Gatustråk, axlar och 
rörelsemönster för människor och fordon ska 
interagera med stationens ankomstytor och 
tvärkopplingar för största möjliga tydlighet 
och öppenhet. Även stationsområdet som miljö 
ska upplevas inbjudande och allmänt tillgäng-
ligt, trots eventuella krav på avgränsningar för 
säkerhet och kontroller. 

Med både en tillgänglig station och en sam-
manhängande och tillgänglig stadsmiljö främ-
jas alla grupper.

Cordoba station, Spanien. 
Exempel på ”design för alla” med långa rullramper istället för trappa/rulltrappa och sidoordnad hiss.

Källa: &Rundquist

Omslag Utformning av den fysiska 
miljön på stationen för personer 
med funktionsnedsättning.
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3. NGJ stationsarkitektur – ambitioner och arbetssätt
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3.1 Policy inom Trafikverket och  
signum för NGJ
Nya stationer inom NGJ innebär en samlad 
möjlighet att skapa anläggningar med kvalitet 
som motsvarar Trafikverkets arkitekturpolicy.

I Kvalitetsprogram Arkitektur - Höghastig-
hetsjärnväg (2017-02-28) anges att planering, 
projektering, byggande och drift ska utgå ifrån 
och fortlöpande prövas mot följande syn på 
arkitektur.

Stationerna är nyckelfunktioner i en ny genera-
tion järnväg med arkitektur som skapar värde 
och sammanhang. Arkitekturens betydelse i 
helhet och delar är avgörande för framgång.

”Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen 
genom att skapa anläggningar och miljöer som är 
välfungerande, hållbara och vackra.

I varje skede från planering till förvaltning ska 
arbetet utgå från människors behov och insikter om 
de möjligheter och begränsningar som finns i såväl 
landsbygd som stadsbygd. Anläggningarna ska präg-
las av god arkitektur, det vill säga en genomarbetad 
utformning som samspelar med landskapet och 
människorna.

Trafikverkets arbetssätt ska säkerställa god arki-
tektur genom att ansvariga har de kunskaper som 
behövs när det gäller teknik, estetik och människors 
villkor.”

”En ny generation järnväg med arkitektur som ska-
par värde och sammanhang.

Höghastighetsjärnvägen ska präglas av en inbyggd 
omsorg och kvalitet i utformningen av hela anlägg-
ningen. Förståelse för sammanhang, platser och 
situationer är en central utgångspunkt för arbetet. 
Det innebär:

- Arkitekturen eftersträvar en lugn övergripande 
ordning – balans i förhållandet mellan anläggning 
och omgivning

- Medvetna val och tydlig kvalitet i såväl detaljer 
som helheter

- Slitstarka material, god funktion och hög finish är 
ledord i projektering, byggande och förvaltning

- Där det är motiverat finns plats för storslagen eller 
uppseendeväckande arkitektur

Konsekvent genomfört bildar detta tillsammans ett 
signum för den nya järnvägens identitet.”

Ur Kvalitetsprogram Arkitektur - HöghastighetsjärvägTrafikverkets arkitekturpolicy
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3.2 Att arbeta för arkitektonisk kvalitet 
i NGJ:s stationer

När man kommer till stationen är trafikanlägg-
ningen del i en helhet med flera intressenter. 
Delar utformas och gestaltas av olika parter 
och ansvaret för den arkitektoniska helheten är 
ofta oklar.

Trafikverkets arkitekturpolicy och innehållet i  
Stationshandbok, Stationsmiljö och Stationens 
profilprogram markerar att järnväg inte bara är 
teknik för tåg utan också stationsrum och  
miljöer för människor. Stationens profilprogram 
med här föreslagna kompletteringar med av-
seende på NGJ syftar till att ytterligare betona 
arkitektur som värdeskapare. 

•	 Se arkitekturens roll som ett sätt att säkra 
resenärens och invånarens kravställning.

•	 Inspireras av projektkulturen inom hus-
byggnad och stadsbyggnad, där arkitekturen 
hanteras som en helhetsfråga, för att utveckla  
Trafikverkets arbetssätt med stationen.

•	 Utgå från landskapets karaktär och funktion 
för att knyta ihop stationsmiljön med  
identiteten på platsen och människors  
relation till området.

3.2.1 Arkitekturens roll i stora 
trafikinfrastrukturprojekt
Genom utbyggnaden av en ny generation järn-
väg ökar fokus på hela järnvägsresandet och 
den representativa roll som de nya/ombyggda 
stationerna får höjer kraven på en arkitektur 
som lever upp till satta mål och policies. NGJ, 
som en helhet där stationerna ingår som en 
viktig del, har möjligheten att bli den främsta  
framåtsyftande företrädaren för järnvägen och 
kollektivresandet. 

Planering, projektering och byggande av stora 
anläggningar och system för trafikinfrastruktur 
är tekniktunga projekt med stor påverkan på 
sin omgivning. Kunskapen om att hantera detta 
som en landskapsuppgift har utvecklats väl un-
der en längre tid, medan områdena husbyggnad 
och stadsbyggnad inte på samma sätt varit lika 
integrerade delar av anläggningsprojekten.

Människors upplevelse och värdering av den 
stora trafikinvesteringen beror i hög grad på de 
arkitektoniska kvaliteterna i mötet med  
anläggningen. Högklassig arkitektur kan ge  
legitimitet och skapa mervärden även med 
relativt begränsade insatser i stora och  
kostnadskrävande teknikprojekt. 
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3.2.2 Arkitektur som kompetens
Trafikverket har arkitekter och landskapsarki-
tekter inom den egna organisationen. För stora 
projekt som NGJ är det avgörande att dessa 
arkitekter bemannar helhet och delprojekt och 
ges möjlighet att arbeta med tillräcklig insats, 
kontinuitet och mandat för att säkra resenärs-
perspektivet.

Beställarrollen kan behöva förstärkas för att 
kunna ha direkt medverkan i många paral-
lellt pågående projekt med många intressenter 
inblandade. För att hantera den stora mängd 
av stationsutformningsarbete som är på gång 
behövs fler arkitekter och landskapsarkitekter 
med relevanta erfarenheter av komplexa sam-
ordningsroller och förmågor att värdera  
arkitektoniska kvaliteter.

Det stora arbetet med NGJ:s stationer sker 
inom de konsultteam som upphandlas för olika 
delprojekt, där arkitektur är ett bland många 
teknikområden. När det gäller järnvägsstationer 
är det en fördel om arkitektrollen innebär en di-
rekt relation med Trafikverket och andra parter i 
stationsplaneringen. Möjligheten att upphandla 
stationsarkitekt som sidokonsult kan prövas som 
ett sätt att ge ett tydligare utpekat arkitektoniskt 
ansvar och roll i gestaltningssamordning.

•	 Säkerställ rätt arkitektonisk kompetens, med resurser 
och mandat, i varje enskilt stationsprojekt -  
både på beställar - och konsultsidan.

E. W. Edelsvärd var SJ:s förste chefsarkitekt. 
Idag behövs många fler med arkitektkompetens i beställarorganisationen för 
att säkra kvaliteten i många stora utbyggnadsprojekt.
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3.2.3 Arkitektur som metod
Arkitektur är en sammanvägning av tekniska, 
funktionella och konstnärliga aspekter, och är 
resultat av en designprocess. Denna består inte 
bara av att utforma delarna väl utan också av 
att samordna dessa till en helhet som är funk-
tionell, hållbar och vacker. Arkitekturen och 
arkitekters arbete måste därför se till helheten 
oberoende av vilken part som svarar för inves-
tering och drift. 

Järnvägsprojekt innebär långa processer över 
lång tid. För att lägga en grund för arkitekto-
niska kvaliteter i slutresultatet krävs att  
arbetsformerna medger en kontinuitet över tid 
och över skeden. Från arkitektoniskt koncept/
idé i ett tidigt skede till kvalitetsuppföljning i 
entreprenadskedet löper en röd tråd som pro-
cessformen måste möjliggöra. 

Som metod att både pröva olika grundidéer och 
konkretisera en målbild tidigt kan tävling eller 
parallella uppdrag vara ett moment i ett  
stationsprojekt. Det bör då ske i nära samver-
kan med kommun och andra fastighetsägare el-
ler intressenter på platsen för att lägga grunden 
för en gemensam lösning.

•	 Se arkitekturen som en metod för att uppnå 
en sammanvägd helhetslösning, där flera 
parter är inblandade.

•	 Säkra kontinuitet i arkitektarbetet över pro-
jektens långa utvecklingstid.

•	 Integrera arkitektonisk kvalitetssäkring in i 
befintliga forum.

Det ramverk som föreslås, checklista stations-
arkitektur , kan vara ett verktyg för att genom 
stationsprojektets skeden dokumentera lös-
ningar som även berör flera parter och då ligga 
till grund för olika avtal och överenskommelser. 

Kvalitetssäkring av den arkitektoniska nivån, 
samordning och kunskapsutbyte ska lyftas som 
en naturlig del inom programövergripande 
mötesforum och seminarier. 

 



51

4. Checklista stationsarkitektur
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Det kan vara flera parter som bidrar med delar 
i listan, men Trafikverket har den samlade 
överblicken – ser helheten och ser till att  
ansvaret fördelas så att inga viktiga aspekter 
faller emellan.

En viktig aspekt är även att fastställa hur upp-
följning och säkring av kvaliteter ska utföras.

Mer preciserade former för checklistans prak-
tiska användning i planerings- och  
projekteringskeden behöver utvecklas vidare.

Förslaget till checklista stationsarkitektur 
utgör ett ramverk och en stomme för utform-
ning av stationen som delar och helhet, sett 
ur resenärens och invånarens perspektiv. Som 
bruttolista kan den utvecklas, kompletteras 
och minskas utifrån ytterligare funktioner i det 
enskilda projektet.

Checklistan kan jämföras med ett ”byggnads- 
eller rumsfunktionsprogram” som vanligtvis 
tas fram för ett husbyggnadsprojekt, men utan 
att de tekniska krav/funktioner som också be-
höver fastställas ingår.

Den utgår från människors behov och mått 
samtidigt som den uppfyller krav som ställs av 
järnvägsteknik, säkerhet, drift och underhåll. 
Den omfattar såväl platsspecifika som generella 
funktioner. Den ligger till grund för att utforma 
konkreta arkitekturförslag och som underlag 
för projektering. 

Den är även ett redskap för att involvera och 
samverka med kommun och andra aktörer 
kring stationsläget, och därmed också ett 
underlag för avtal om investering, drift och 
underhåll.  



53CheCKLIStA StAtIoNSARKIteKtUR  

1. Stationen i sin omgivning, övergripande ambitioner

Stationen i sin omgivning, overgripande ambitioner Kommentarer

1.1 Karaktäristik av stationsläge, 
centralt, perifert, externt

Läget påverkar stationens roll och innehåll. Samordning med omgivningen är beroende 
av läget. Läget ger grundläggande förutsättningar för stationens arkitektur. Beskriv 
nuvarande och framtida. 
Specificera antalet resenärer, antal boende, antal verksamma, trafikflöde på omgivande 
gatunät – nuläge och för prognosår.

1.2 Stationen i sitt landskap, 
stadsbild, landskapsbild, kultur-
värden

Skapa en förförståelse för vad som karaktäriserar landskapet. hur det fungerar 
ekologiskt, historiskt, rumsligt och socialt, samt vilka utvecklingstendenser och naturliga 
processer som kan på-verka platsen. Stationen påverkar sin omgivning på ett påtagligt 
sätt. Identifiera därför känsligheter i omgivningen och se vilken potential det finns att 
skapa nya helhetsvärden eller att bevara befintliga. Stationens utbredning och placering 
får liksom justeringar i höjdled stor betydelse för hur väl t. ex. rörelsemönster, identitet 
och karaktär kan stärkas och utvecklas.

1.3 Samordning med omgivande 
stråk, gatu- och kvartersstruktur

Passager över och under spår och plattformar ger med väl studerade lägen och 
funktioner förutsättningar att behålla och utveckla samband och strukturer i omgivande 
miljöer, såväl som att utveckla nya. Kopplingar för gång- och cykeltrafik samt för 
kollektivtrafik är särskilt viktiga för ett fungerande resecentrum.

1.4 Anslutande platser, torg, park 
- estetisk, miljöteknisk och 
funktionell samordning

Stationen med sina anslutningar till omgivningen ska på ett funktionellt, hållbart och 
vackert sätt relatera till omgivande platser som torg och parker. Plattformslägen och 
entréer kan behöva anpassas till omgivande platser för att nå en god helhet.

1.5 Övergripande arkitektoniskt 
koncept

en helhetsidé för stationsanläggningens arkitektur i karaktär, material och relation till sin 
omgivning ska tas fram och presenteras på ett tillgängligt sätt för alla berörda parter. 
omfattar även anslutande ytor för platser och gröna kvaliteter.
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2. Angöring till stationen

Angöring till stationen Kommentarer

2.1 tillgänglighet, tydlighet, visuella 
kvaliteter

Stationens byggnader och entréer ska med väl studerade lägen annonsera stationsfunk-
tionen. Tillfartsvägar för gång- och cykeltrafik, stråkmarkeringar på torgytor, belysning 
m.m. ska medverka till att tydliggöra riktningen mot stationen. tillgänglighetskrav för 
personer med funktionsnedsättningar ska uppfyllas.

2.2 Cyklar, parkering, närhet, cykel-
service

en hållbar utveckling förutsätter att användande av cykel stimuleras. Cykelparkering 
ska finnas i tillräcklig omfattning (antal) och med närhet till stationsentréer – utifrån olika 
krav: inomhus, väderskyddad, övervakad, låsbar, i cykelbox etc. Möjlighet till lånecyklar 
eller hyrcyklar utreds. tillgång till cykelservice vid stationen bör övervägas.

Om möjlighet att ta med cykel på tåget kommer att finnas ska stationsutformningen 
stödja detta.

2.3 Buss, spårvagn, taxi, bil – bytes-
relationer

För att stationen ska bli ett attraktivt resecentrum behöver angöring med buss, taxi och 
privatbilar ordnas på ett tydligt och rationellt sätt.

buss, framkörning, uppställning

taxi, uppställning, framkörning, tillgänglighet, tydlighet

bil, lämna-hämta, parkering kort-lång

samordning av angöringsfunktioner, väderskydd 

ev biluthyrning med utlämning och parkering

2.4 Ljussättning platser, stråk Belysning av platser och stråk ska ge vägledning och skapa trygghet. en medvetet 
planerad belysning bidrar aktivt till anläggningens arkitektur.



55CheCKLIStA StAtIoNSARKIteKtUR  

3. Markplanering och gröna kvaliteter

Markplanering och gröna kvaliteter Kommentarer

3.1 Ekosystem, miljöteknik, dag-
vattenhantering

en systemsyn på anläggningen med hänsyn till hållbarhet och resursutnyttjande. 
hantering av dagvatten blir allt viktigare med de kraftigare regn som kan bli vanligare i 
framtiden. 

Grönytefaktor definieras.

3.2 Situationsplan Uppdelning av olika ytor med hänsyn till angöringsfunktioner och integration med 
omgivningen. Gestaltning med avseende på visuella kvaliteter. växtmaterial, kvalitet och 
material i torgytor, trappor, murar och gradänger för upplevelsevärden och med hänsyn 
till drift och  underhåll. en övergripande situationsplan för hela stationsanläggningen tas 
fram.

3.3 Växtlighet träd, häckar och planteringar på mark, tak och väggar ska ske så att de bidrar till 
biologiska processer och lokala ekosystemtjänster. växtligheten bör erbjuda säsongs-
variationer och bidra till anläggningens arkitektoniska värden. Kvaliteten på växter ska 
väljas för upplevelsevärden med hänsyn till drift och underhåll. Förutsättningar att förse 
anläggningen med gröna tak bör övervägas.

3.4 Ljussättning platser, stråk Belysning av platser och stråk ska ge vägledning och skapa trygghet. en medvetet 
planerad belysning bidrar aktivt till anläggningens arkitektur.
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4. Byggnad och stationsrum utanför förbindelsegång och plattform

Byggnad och stationsrum utanför förbindelsegång och plattform Kommentarer

4.1 Ambitioner och behov Behov av stationsbyggnad och stationsrum utanför förbindelsegång och plattform beror 
på stationens integration i staden, ambitioner att manifestera platsen eller plats för olika 
tillkommande funktioner.

4.2 Samband med primära sta-
tionsfunktioner

Stationsbyggnad utanför förbindelsegångar och plattformar ska ligga rätt i förhållande till 
resenärsflöden från angöring och till tågen.

4.3 Exteriöra kvaliteter, material, 
uttryck

Byggnaden ska placeras och utformas så att den svarar mot ambitioner om stationen i 
staden samtidigt som den får en naturlig relation till övriga järnvägs- och stationsanlägg-
ningar.

4.4 Interiöra kvaliteter, material, 
uttryck

Som del i en stationsmiljö ska byggnaden ha funktioner samt kvaliteter när det gäller 
material och uttryck som motsvarar ”Stationens profilprogram” med tillägg för NGJ.

4.5 Ljussättning interiört och 
exteriört

Belysning av rum och volymer ska ge vägledning och skapa trygghet. en medvetet 
planerad belysning bidrar aktivt till anläggningens arkitektur.
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5. Förbindelsegång under spår och plattform

Förbindelsegång under spår och plattform Kommentarer

5.1 Dimensionering, flöden Förbindelsegångar under spår programmeras med hänsyn till dimensionerande flöden 
genom förbindelsen. Dimensioneringsunderlag utarbetas i samverkan Trafikverket och 
kommunen, och eventuella andra aktörer på platsen. Åtskillnad av resenärsflöden till 
och från plattformar från eventuella stadspassager gestaltas på ett tydligt sätt utan att 
rummets kvaliteter påverkas negativt. Särskild hänsyn tas till eventuell cykeltrafik som 
passerar genom förbindelsegången.

Behovet av resenärsservice i förbindelsegång under plattform planeras i relation till 
service i eventuell angränsande byggnad eller på plattform. 

5.2 Byggda kvaliteter Utformning av entréparti, golv, väggar, trappor, hissar mm ska ske med arkitektonisk 
kvalitet i enlighet med ”Stationens profilprogram”. Materialval ska utgå från materialpa-
lett i profilprogrammet. Plats anvisas för tågoperatörernas installationer.

5.3 Möblering Möblering av förbindelsegång under mark ska ske enligt ”Stationens profilprogram” med 
de eventuella kompletteringar och avvikelser som NGJ föranleder.

5.4 Ljussättning interiört och 
exteriört 

Belysning av rum och volymer ska ge vägledning och skapa trygghet. en medvetet 
planerad belysning bidrar aktivt till anläggningens arkitektur.
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6. Förbindelsegång över spår och plattform

Förbindelsegång över spår och plattform Kommentarer

6.1 Dimensionering, flöden Förbindelsegångar över spår programmeras med hänsyn till dimensionerande flöden 
genom förbindelsen. Dimensioneringsunderlag utarbetas i samverkan Trafikverket och 
kommunen, och eventuella andra aktörer på platsen. 

Förbindelsegångens roll är avgörande för utformningen. I enklaste fall är förbindelse-
gången en täckt bro över spåren som uteslutande är till för resenärer till och från platt-
formar. Mer utbyggd kan förbindelsegången ta form av en stationshall med blandade 
funktioner och flera olika flöden. Det är då särskilt viktigt att bevaka resenärernas behov 
av utrymme, tillgänglighet och resandeservice.

6.2 Byggda kvaliteter Förbindelsegång över spår ska när det gäller rumsliga kvaliteter och material ha minst 
den kvalitet som anges i ”Stationens profilprogram”. Högre ambitioner kan aktualiseras i 
när förbindelsegången utgör del av större stationsrum.

6.3 Möblering Förbindelsegång över spår ska när det gäller möblering utgå från ”Stationens profilpro-
gram”. Avvikelser och kompletteringar kan ske med anledning av NGJ och att förbindel-
segången utgör del av större stationsrum.

6.4 Ljussättning interiört och 
exteriört 

Belysning av rum och volymer ska ge vägledning och skapa trygghet. en medvetet 
planerad belysning bidrar aktivt till anläggningens arkitektur.
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7. Separata plattformsrum och/eller stationshall över flera plattformar

Separata plattformsrum och/eller stationshall över flera plattformar Kommentarer

7.1 Plattformstak och/eller stort 
tak över flera plattformar

Ställningstagande till upplägg av tak över plattformar, mängd/omfattning och anpassad 
tillämpning enligt tillägg till ”Stationens profilprogram”. 

7.2 Dimensionering och dispone-
ring av plattform

Plattformen som det viktigaste rummet för resenärens möte med tågen ska formas för 
överblickbarhet, komfort, säkerhet och trygghet. Indelning i zoner, enligt ”Stationsmiljö”.

7.3 Byggda delar av plattform Materialval på byggda delar specificeras och väljs utifrån övergripande koncept och 
samverkan med anslutande delar.

7.4 Möblering av plattform Utrustning enligt ”Stationens profilprogram - typlösningar”, ska dimensioneras i mängd, 
storlek och placering. 

7.5 Ljussättning Ljussättning enligt ”Stationens profilprogram - typlösningar”, samt platsspecifika tillämp-
ningar och kompletteringar.
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8. Belysningsplan, övergripande Kommentarer

9. Konstprogram

10. Hållbarhet

11. Trafiköperatorer

8.1 Belysningsplan - övergripande 
ljussättning

Ljussättning berörs i ovanstående punkter för varje del av stationen. en belysningsplan 
som omfattar principerna för hela stationsanläggningen med anslutande ytor även utan-
för Trafikverkets gränser ger en helhetssyn och underlag för samordning med kommun 
och övriga aktörer på platsen.

9.1 Konstprogram för stationsmiljön ett konstprogram tas fram i samråd med Staten konstråd och kommun samt ev andra 
aktörer på platsen. Där definieras uppgiften vad gäller byggnadsintegrerad konst och hur 
process och kostnader hanteras.

10.1 Allmänt hållbarhet för stationsfrågan ingår i det övergripande hållbarhetsarbetet och ska ej han-
teras separat. Processformer definieras.

10.2 Certifieringssystem Certifiering av stationsanläggning enligt något av de system som finns etablerade inom 
byggbranschen ska väljas som metod att säkerställa ett hållbart projekt i planering, byg-
gande och driftskede.

10.3 Byggvarudokumentation System för att dokumentera byggvaror och produkter med avseende på miljöbelastning 
ska väljas.

10.3 Konsekvensanalyser Ställningstagande till typer av konsekvensanalyser, sociala, barn etc. som bör göras för 
att säkerställa en hållbar stationsmiljö.

11.1 Programkrav från trafikopera-
törer 

tågoperatörer, bussoperatörer, taxibolag kan ha särskilda krav och önskemål på funk-
tioner som ska inrymmas i stationsanläggningen och påverka dess utformning. Framtida 
resande med bl. a. höghastighetståg kan föranleda planering för tillkommande funktioner 
för säkerhet, kontroller, komfort och service.
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Kommentarer12. Kommersiella funktioner, utbud, reklam

13. Samordning och säkring av arkitektonisk kvalitet

12.1 Service och utbud från externa 
aktörer 

Utifrån engagerade aktörer och med underlag från t. ex. marknadsanalyser kan ytor, 
lägen och övriga funktionskrav sammanställas till underlag för planering av både station 
och direkt närmiljö.

13.1 Parter, ansvarsområden Klargör vilka aktörer som ska medverka i stationsplaneringen och deras respektive roller, 
över tid

13.2 Former för samordning och 
säkring av kvalitetsprogrammets 
ambitioner

Utifrån sammansättning av aktörer utarbetas en plan för samverkan och vilka beslut och 
avtal som behövs vid olika tidpunkter. Intern arkitektonisk kvalitetssäkring planeras in 
med de forum som finns etablerade för frågan.

13.3 Uppföljning av kvalitet i hel-
het och delar

en kontrollplan arkitektur, som är partsgemensam, bör tas fram där även uppföljningsar-
betet tydliggörs för respektive skede i planering, projektering och utförande. Plan för un-
derhåll och drift med avseende på arkitektoniska kvaliteter tas fram i entrepenadskedet.
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5. Rekommendationer till fortsatt arbete
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Ny generation järnväg - Stationer griper över 
många frågor till både innehåll och process 
med avsikt att ge förutsättningar för statio-
ner med höga arkitektoniska kvaliteter, i en 
sammanvägning av funktionella, tekniska och 
konstnärliga aspekter.

Det finns med den bakgrunden många olika 
fortsatta arbeten som skulle behövas för att få 
ökad tydlighet, mer förankrade lösningar och 
utvecklade arbetsprocesser.

Nedan anges några utredningsuppgifter som på 
en övergripande nivå skulle ge stabilare ut-
gångspunkter för stationsutformningsarbetet.  

• Utred framtida resenärsfunktionsbehov 
med avseende på säkerhet, komfort, service 
med mera till underlag för tydligare funk-
tionsbeskrivningar. Använd internationella 
referenser som del av kunskapsunderlaget 
(se nästa punkt nedan)

• Utveckla Stationsklassning och  
basfunktioner, för mer framtidssäkrade 
basfunktioner och tillkommande kvaliteter 
i samverkan med andra aktörer.

• Tillför objekt, enligt förslag, som bör ingå i 
samma formfamilj inom Stationens profil-
program, för utveckling och framtagande av 
typlösningar.

• Utveckla och precisera innehållet i ramver-
ket checklista stationsarkitektur  så att den 
kan bli ett operativt dokument att arbeta 
efter i samtliga NGJ:s stationsprojekt. For-
mer för hur listan ska användas ska även 
utvecklas.

• Studera om tillämpningar enligt rapportens 
förslag behöver anpassas vad gäller sta-
tioner på bro, i tunnel eller i schakt/delvis 
överbyggda.

• Utveckla processformen  
Trafikverket - kommun - övriga aktörer  
där förslaget till checklista stationsarkitek-
tur  kan utgöra ett samlande dokument för 
ett proaktivt samarbete.

Se även de satser som formulerats i de gula 
inforutorna i kapitel 2 och 3. De utgör på olika 
detaljerad nivå underlag för fortsatta utred-
ningsuppgifter, eller som utveckling av delfrå-
gor inom checklista stationsarkitektur .
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Referensdokument Stationers basfunktioner och klassindelning 
(TDOK 2013:685)

Stationshandbok (TRV 2013:060)

Stationsmiljö - utformning av stationen med 
resenären i fokus (TRV 2017:084)

Stationens profilprogram (TRV 2017:085, 2017-
04-24)

Stationens profilprogram – Typlösningar,  
delrapport 2017-12-22

Utformning av den fysiska miljön på stationen 
för personer med funktionsnedsättning, (TRV 
2015:237)

Fördelning av ägar- och förvaltningsansvar 
(TDOK 2015:0085)

Trafikverkets ansvar vid planering och utveck-
ling av stationer (TRV 2017:069)

Trafikverkets arkitekturpolicy

Kvalitetsprogram Arkitektur –  
Höghastighetsjärnväg (2017-02-28)
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Begreppslista NGJ 

Höghastighetsjärnväg  

TDOK 

TSD  
 
 

AKJ 

TSS  

Ny generation järnväg

Järnväg som är konstruerad för hastigheter 
över 250 km/h. 

Trafikverkets styrande dokument. 

Tekniska specifikationer för driftskompati-
bilitet, TSD. Europeiska normer och krav för 
att möjliggöra  och underlätta tågtrafik över 
landsgränser.

Anläggningstekniska krav järnväg

Teknisk systemstandard för höghastighetsba-
nor, krav samt rådsdokument.
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