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FÖRORD

Kvalitetsprogram Arkitektur Nya Stambanor
Kvalitetsprogram Arkitektur Nya Stambanor är ett strategiskt dokument 
beslutat i juni 2021. Det redogör för kvaliteter, principer samt riktlinjer 
för arkitekturen i Nya Stambanor. Formatet kvalitetsprogram möjliggör en 
ram för arkitekturen utan att gå in på gestaltning som sådan. Kvalitetspro-
grammet omhändertar och konkretiserar våra övergripande mål för Nya 
Stambanor, definierar arkitektonisk kvalitet och identifierar kommande 
utredningsbehov. 

Nya Stambanors mål för arkitektur, stationer och landskap är högt ställda, 
samtidigt som vår rådighet och vårt faktiska ansvar är begränsande fakto-
rer. Det är en utmaning som kräver samordning inom Trafikverket och med 
externa aktörer. Att hitta balansen mellan arkitektoniska ambitioner och 
ekonomiska förutsättningar är en annan utmaning. Målsättningen med 
kvalitetsprogrammet har dock varit att omhänderta de högt ställda målen 
för en långsiktigt ekonomisk hållbar anläggning där arkitekturen tillför ett 
mervärde och ger kvalitativa lösningar.  

Kvalitetsprogrammet beskriver den strategiska inriktningen för arkitek-
turarbetet inom Nya Stambanor. Vi har en lång utvecklingstid för de olika 
programmen/projekten och innan systemet kan vara färdigställt i sin hel-
het. Utgångspunkten är därför att varje program/projekt behöver få vara 
ett resultat av sin tid och sin kontext så länge arkitekturarbetet tar avstamp 
ur Kvalitetsprogram Arkitektur. 

Lina Tomczak

Områdesansvarig arkitektur, stationer och landskap 
Systemutformning, Nya Stambanor
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SAMMANFATTNING

Utbyggnaden av de nya stambanorna är ett enormt samhällsbyggnadspro-
jekt som kopplar samman de större städerna i södra Sverige och förbinder 
mellanliggande regioner. Med nya stambanor kan det hållbara resandet 
öka, och restiderna minska. 

Kvalitetsprogram Arkitektur konkretiserar hur Trafikverket ska kunna 
arbeta för att nå Nya Stambanors övergripande mål för arkitektur samt för 
delar av målen för landskap och stationslägen. Kvalitetsprogrammet ska ge 
stöd i det interna arkitekturarbetet och i samverkan med andra aktörer.

På nästa uppslag finns en läsanvisning som presenterar innehållet i Kvali-
tetsprogrammets fyra kapitel. Här nedan följer en kortfattad sammanfatt-
ning av programmets utgångspunkter och innehållets huvuddrag.

Högt ställda mål för arkitektur
Politik för Gestaltad Livsmiljö beskriver den statliga förebildligheten som en 
nyckel för att förverkliga politikens ambitioner. Den poängterar de statliga 
verkens ansvar för att agera förebildligt för att bidra till hållbara gestaltade 
livsmiljöer. Alla statliga myndigheter har ansvar för kvalitet och hållbar-
het i all gestaltning av människors livsmiljöer, vilket ska gälla i alla delar 
– planering, beställning, upphandling och utförande av såväl byggnader 
som utom- och inomhusmiljöer av olika slag. Med ett helhetsperspektiv ska 
hållbara, attraktiva och funktionella miljöer skapas. 

Nya Stambanors övergripande mål för arkitektur är också ambitiösa och 
speglar intentionerna i Gestaltad Livsmiljö: ”De nya stambanorna ska präg-
las av en förebildlig arkitektur som tydligt bidrar till en hållbar samhällsut-
veckling och skapar förutsättningar för långsiktigt attraktiva livsmiljöer”. 

Nationell samhällsutveckling i en smal sektion 
Nya Stambanor kommer att få en stor påverkan nationellt, regionalt och 
lokalt. Utbyggnaden har hög ambitionsnivå, både gällande funktion och 
estetiskt utförande, och kommer att i hög grad påverka samhällsutveckling 
och livsmiljöer både i direkt anslutning till stambanan och långt bortom 
anläggningsgränsen. Samtidigt har Trafikverket ett begränsat påverkans-
område, med rådighet huvudsakligen över spårområdet och plattformarna. 
Mötet mellan de höga politiska ambitionerna och den begräsande fysiska 
och ekonomiska spelplanen innebär att komplexa avväganden och priorite-
ringar kommer att behöva göras på den övergripande skalan och i detaljlös-
ningar.

Järnväg för höghastighetståg kräver en styvare anläggning än konven-
tionell järnväg. Nya stambanor behöver större radier vilket gör att spåret 
oftare skär genom landskapet i stället för att följa det. Den barriärverkan 
som uppstår av anläggningens utformning kommer att behöva hanteras. 

 AV KVALITETSPROGRAMMETS UTGÅNGSPUNKTER OCH INNEHÅLLETS 
HUVUDDRAG
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Arkitekturens roll
Arkitekturen kan bidra inte bara till de övergripande målen för arkitek-
tur, landskap och stationslägen (som behandlas i detta Kvalitetsprogram) 
utan också i stor utsträckning till flera av de andra målen genom att stärka 
stambanans attraktivitet, trygghet och tillgänglighet. Genom att arbeta 
med tydlig arkitektonisk kvalitet inom Nya Stambanor möjliggörs också 
Trafikverkets mål och politiska uppdrag. 

För att kunna nå de övergripande målen för Nya Stambanor måste arkitek-
turen ses som ett gemensamt uppdrag och ansvar för hela projektorganisa-
tionen. Arkitekturen behöver utgöra en integrerad del av samtliga lösning-
ar och all utformning. Kvalitetsprogram Arkitektur synliggör arkitekturens 
roll i uppfyllandet av Trafikverkets övergripande mål för stambanorna, och 
poängterar hela organisationens roll och bidrag till uppfyllnad av projekt-
målen. Målgrupp för programmet är alla som är involverade i nya stamba-
nors arkitekturarbete. Det innebär dels projektledare som planerar arbetet 
och leder organisationen, dels arkitekter och andra kompetenser som 
gemensamt arbetar genom alla skeden fram till färdigställd anläggning och 
vidare genom förvaltningsskede. 

Tre övergripande arkitektoniska kvaliteter
Utformningen och gestaltningen av de nya stambanorna ska både i arbets-
sätt och byggt resultat säkra att systemet som helhet har en robust, före-
bildlig och sammanhållen arkitektur. Dessa tre övergripande arkitektoniska 
kvaliteter har tagits fram utifrån målformuleringar, politiskt uppdrag och i 
dialog med representanter från kvalitetsprogrammets breda målgrupp.

Mänsklig upplevelse: Nya Stambanor ska möta en bredd av 
intressen
De nya stambanorna påverkar många människors liv – som resenärer, per-
soner som har sin arbetsplats på eller invid järnvägen, grannar och lokal-
samhälle. Många olika behov måste därför tas om hand för att nå målen om 
att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till flyg och bil men också för att 
ta det i målen uttalade önskade samhällsansvaret i samband med utbyggna-
den och nå en sammanhållen arkitektur.

Kvalitetsprogram Arkitektur lyfter fram hur ett medvetet arkitektoniskt 
arbete i olika skeden kan bidra till hur den nya stambanan upplevs av en 
mängd intressenter i samhället. Den mänskliga upplevelsen av systemet är 
avgörande för att stärka tågets position som det mest attraktiva resesättet, 
och bidrar till att satsningen ses som en positiv investering för framtiden, 
både nationellt, regionalt och lokalt. 

Riktlinjer för arkitektonisk kvalitet i helhet och detalj
I Kvalitetsprogrammet sorteras riktlinjerna för arkitektonisk kvalitet på 
fyra skalor utifrån hur anläggningen upplevs: på avstånd, på närmare håll, 
inom stationsområden, samt inifrån tåget. Riktlinjerna ger vägledning i 
vilka frågor som är viktiga att lyfta, i planeringens, projekteringens och 
förvaltningens olika skeden.

Samtliga skalor hanterar områden och miljöer som Trafikverket till viss 
del inte har direkt inflytande över, men som har stor inverkan för att säkra 
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den arkitektoniska kvaliteten och helhetsupplevelsen och därmed nå Nya 
Stambanors övergripande mål. Samverkan med andra aktörer, och tydlig-
het gällande framtagande av gemensamma ambitioner, är en nyckel till att 
kunna nå målen och utforma de nya stambanorna som en attraktiv helhet. 

Rekommendationer för fortsatt arbete 
I Kvalitetsprogrammets avslutande kapitel listas vidare arbete som krävs 
för att implementera programmets riktlinjer i utformningen av stambanan 
och dess påverkansområde. De arkitektoniska kvaliteterna behöver säkras 
genom alla skeden av systemets utformning för att kunna nå de övergri-
pande mål som antagits. Det är ett ansvar som hela organisationen behöver 
ta, genom ett helhetsperspektiv på samtliga övergripande målsättningar. 
Samtidigt måste också arkitekturens roll, som en plats- och situations-
specifik kompetens, stärkas genom ett förtydligat arkitekturuppdrag som 
Kvalitetsprogram Arkitektur kan utgöra grund för.
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Kapitel 2: Vägledande 
principer
I kapitel 2 redogörs först för de 
arkitektoniska kvaliteter som 
ska genomsyra den färdiga  
anläggningen och forma  
arbets- och gestaltnings- 
processen. Därefter beskrivs 
det förhållningssätt som ska 
genomsyra gestaltningsarbetet, 
för att på ett jämlikt och  
integrerat sätt ta hänsyn till 
och balansera samhälls- 
intressen i gestaltningen. 

Kapitel 3: Riktlinjer för 
arkitektonisk kvalitet i 
helhet och detalj
Dokumentets tredje kapitel 
visar hur arkitektonisk  
kvalitet och upplevelse kan 
säkras med konkretisering 
utifrån fyra olika skalor.  
Fördjupade samverkans- 
processer behövs för att ge 
stöd i det interna och externa 
arbetet.

Kapitel 4: Rekommenda-
tioner för fortsatt arbete
Kvalitetsprogrammets 
avslutande kapitel redovisar 
behov av fördjupande  
utredningar och metod-
beskrivningar som med 
utgångspunkt i Kvalitets- 
programmet kan ge  
ytterligare stöd i specifika 
situationer. 

Kapitel 1: Introduktion
Första kapitlet beskriver 
mål och syfte, bakgrund och 
avgränsning för Kvalitetspro-
gram Arkitektur. I detta kapitel 
återfinns en redogörelse för 
centrala begrepp och hur  
Kvalitetsprogrammet kopplar 
an till befintliga dokument och 
planeringsskeden. I kapitel 1 
beskrivs också arbetsprocessen 
för framtagande av Kvalitets- 
programmet.

Läsanvisning
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Kap. 1
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1. INTRODUKTION

Mål och syfte
Kvalitetsprogram Arkitektur Nya Stambanor syftar till att samla inriktning, 
riktlinjer och förhållningssätt för Nya Stambanors arkitektur. Kvalitets-
programmet ska därigenom bidra till måluppfyllelse för Nya Stambanors 
övergripande mål, avseende målområdet arkitektur, samt delar av målom-
rådena landskap och stationslägen (se s 11 för redogörelse för vilka målom-
rådespreciseringar som avses). 

Som utgångspunkt för kvalitetsprogrammet finns Kvalitetsprogram för 
arkitektur (2017) som togs fram inom tidigare programorganisation Ny 
generation järnväg. Kvalitetsprogram för arkitektur (2017) beskriver över-
gripande ambition för det fortsatta arkitekturarbetet. I Kvalitetsprogram 
för arkitektur (2017) finns också rekommendationer för fortsatt arbete, där 
bland annat behovet av helhetssyn och arkitektonisk kvalitet för att hålla 
samman de olika ingående projekten poängteras. För att arkitekturfrå-
gorna ska kunna samordnas mellan ingående delprojekt ska Kvalitetspro-
gram Arkitektur Nya Stambanor tydliggöra förutsättningar, inriktningar 
och arbetssätt. Detta nya kvalitetsprogram ska därför utgöra ett samlande 
material som slår fast inriktningar och ger stöd till projektens arkitektur-
arbete.

Arbetsprocessen vid framtagandet av Kvalitetsprogrammet har också 
syftat till att ge kunskap, insikt och vägledning kring behov av samord-
ning av gestaltningsfrågor, och behov av vidare gemensamma utredningar 
inom arkitekturområdet. Detta arbete tas efter framtagande av Kvalitets-
programmet vidare genom bland annat implementeringsplan och framtida 
utredningar inom prioriterade områden. 

Kvalitetsprogram Arkitektur har formulerats för att ge vägledning och stöd i 
både specifika situationer och i projektplanering. Avsikten är att ge rikt-
linjer att utgå från, samtidigt som genomförandet är öppet för att kunna 
hantera plats- och projektspecifika förutsättningar, konsulters expertis, 
och framtida ny kunskap och teknik. 

 

SYFTE NYA STAMBANOR
Nya stambanor mellan Stockholm- 
Göteborg och Stockholm-Malmö 
ska: 

• tillföra betydande kapacitet i 
Sveriges järnvägssystem samt 
möjliggöra punktliga och 
robusta resor och transporter 
för männsikor och näringsliv

• ge väsentligt kortare restider 
med tåg inom Sverige samt 
mellan Sverige och andra 
länder i Europa

• genom ökad tillgänglighet och 
nya reserelationer skapa goda 
förutsättningar för starka 
arbetsmarknadsregioner och 
regional utveckling

• främja hållbara resor och 
transporter

ÖVERGRIPANDE MÅL NYA 
STAMBANOR
De nya stambanorna ska på ett 
betydande sätt bidra till långsikt-
ligt och hållbart transportsystem 
där syftet uppnås på ett kostnads-
effektiv sätt med stöd av mål inom 
följande områden: 

• Kapacitet och robusthet
• Restider
• Stationslägen
• Energieffektivitet och 

klimatneutralitet
• Landskap
• Naturresurshushållning
• Hälsa och säkerhet
• Arkitektur

Hämtat från: Nya Stambanor – syfte och 
övergripande mål (2020).
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Dokumentets målgrupper och användning
Kvalitetsprogram Arkitektur Nya Stambanor konkretiserar övergripande 
mål. Programmet vänder sig till interna och externa aktörer som arbetar 
med planering och genomförande av den nya stambanan och kringliggande 
berörda projekt. På systemnivå ger Kvalitetsprogrammet bl a vägledning 
och riktlinjer vid åtgärdsvalsstudier och intern samordning. Kvalitetspro-
grammet bidrar på så sätt till att definiera de kvaliteter som säkras, bevaras 
eller skapas för att nå övergripande mål genom utbyggnaden av Nya Stam-
banor. Kvalitetsprogrammet kan därmed ge vägledning till systemövergri-
pande beslut och målstyrning, och till centralt framtagna projektgemen-
samma program, handböcker och processbeskrivningar.

På projektnivå ger Kvalitetsprogrammet klarhet i när, var och hur utpekade 
kvaliteter är viktiga att lyfta i de specifika projekten. Kvalitetsprogrammet 
ger riktlinjer för gestaltning av lösningar och i framtagande av gestalt-
ningsprogram. Det ger även stöd i prioritering och vägledning i samverkan 
med andra aktörer, genom att tydliggöra ambitionsnivå och inriktning för 
gestaltningen av nya stambanan och dess ingående delar.

Primär målgrupp för Kvalitetsprogrammet är Trafikverkets projektledare 
och specialister inom arkitektur, landskapsarkitektur och andra berörda 
teknikområden, ledande funktioner i den systemövergripande organisa-
tionen, samt konsulter som ingår i delprojektens genomförandeorganisa-
tioner. Kvalitetsprogrammet tillhandahåller övergripande och vägledande 
principer i form av arkitektoniska kvaliteter och förhållningssätt (kapitel 2) 
samt riktlinjer för arkitektonisk kvalitet i helhet och detalj (kapitel 3), och 
ger i sin helhet också stöd i prioriteringar och avvägningar i Nya Stamba-
nors systemövergripande arbete. 

Sekundär målgrupp är samverkansaktörer som regioner, kommuner med 
flera, samt övriga interna verksamhetsområden inom Trafikverket. För att 
nå övergripande målsättningar och utpekade kvaliteter som handlar om 
långsiktigt hållbar utveckling och Nya Stambanors förhållande till omgi-
vande orter och miljöer krävs en långtgående samverkan med ömsesidig 
förståelse för de olika aktörernas villkor. Kvalitetsprogrammet utgör i 
samverkan underlag till samtal och förståelse, där Trafikverkets utgångs-
punkter, ambitioner och möjligheter tydliggörs. Här är de övergripande 
vägledande kvaliteterna (kapitel 2) i fokus. 
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Bakgrund
Vid framtagande av Kvalitetsprogrammet hade tre delprojekt påbörjats 
inom det övergripande projektet Nya Stambanor. Ostlänken var det projekt 
som kommit längst i planeringen, med planerad byggstart 2022. Ostlänken 
påbörjades som ett regionalt projekt, men har efter utvecklingen av det 
övergripande systemet blivit en integrerad del av Nya Stambanor. Göteborg-
Borås påbörjades också som regionalt projekt men har därefter startats om 
från början i den formella planläggningsprocessen som en del i Nya Stam-
banor. Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund var i den del av planlägg-
ningsprocessen som är lokaliseringsskedet.

För övriga sträckor av Nya Stambanor har förberedande åtgärdsvalsstudier 
genomförts. Planläggningsprocessen är i dagsläget inte påbörjad för dessa 
sträckor. 

De tre delprojekt som startats har, delvis utifrån givna förutsättningar vid 
projektstart, delvis utifrån projektets kontext, lagt upp arbetsprocessen 
på något olika vis. Både externa faktorer, som samverkan och landskapets 
utformning, och organisation internt och i konsultled, har lett till olika 
upplägg. De gemensamma dragen är dock uppenbara, då samtliga delpro-
jekt utgår från samma övergripande mål, samma generella metoder och 
handböcker, etc. 

Kvalitetsprogram arkitektur ska tillämpas för delprojekt i olika skeden, både 
sådana som startats innan programmets framtagande och efter. Därför har 
upplägg och innehåll anpassats för att ge stöd framåt oavsett redan fat-
tade beslut. Kvalitetsprogrammet utgår från och syftar till att förtydliga de 
övergripande målen som samtliga delprojekt delar. Kvalitetsprogrammet 
har i sitt upplägg också utgått från de arbetssätt som beskrivs i Handbok för 
gestaltningsarbete och gestaltningsprogram i infrastrukturprojekt, och den 
planläggningsprocess som gäller för järnvägsprojekt. 

Kvalitetsprogrammet ska ge vägledning och riktlinjer för nya stamba-
nans anläggning, vilket omfattar bland annat lokalisering, linjedragning, 
val av och utformning av station och stationsområde, plattform, spår och 
dess omedelbara närhet inklusive bland annat tunnlar, broar och andra 
element. Kvalitetsprogrammet ger också vägledning i delar som ligger 
utanför Trafikverkets ansvar, genom att utgöra grund för samverkan med 
andra aktörer. I dialog med bland annat kommun, region och näringsliv ger 
Kvalitetsprogrammet tydlighet gällande ambitionsnivå och effekter, för att 
möjliggöra en dialog där helhetsupplevelsen står i fokus. 

Avgränsning: Arkitektur, Landskap, Stationslägen 
Kvalitetsprogram arkitektur utgår från och förtydligar den gestaltningsmäs-
siga innebörden av de tre övergripande målområdena Landskap, Arkitektur 
och Stationslägen. Kvalitetsprogrammet ska hantera målbeskrivning och 
preciseringar för dessa övergripande mål.

De tre utpekade målen är, jämfört med övriga övergripande mål och preci-
seringar, svårare att mäta eller kvantifiera. Kvalitetsprogrammet lyfter där-
för ut och konkretiserar hur just dessa mål och preciseringar bör omsättas 
i projektens arbete. Programmet bidrar därmed till att arkitekturfrågorna 
får den vikt i systemets planerings- och utformningsprocesser som motive-
ras av målsättningarna. 
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För övergripande ambitionsnivå och arkitekturens roll i utformning av sys-
temet utgår Kvalitetsprogrammet från Trafikverkets övergripande Arkitek-
turstrategi (vid framtagandet av Kvalitetsprogrammet under arbete). Där 
poängteras att arkitekturens roll är särskilt tydlig när transportsystemens 
utformning påverkar hur människorna upplever dess tillgänglighet, tillför-
litlighet och trygghet. Arkitekturperspektivet bidrar också bredare genom 
det sätt som Trafikverkets anläggningar påverkar trafiksäkerhet, hälsa och 
hela vår livsmiljö. Kvalitetsprogrammet ska därför konkretisera målbe-
skrivningar och preciseringar utifrån både fysisk utformning och mänsklig 
upplevelse av systemet. 

I gestaltningen av nya stambanan bidrar resenärers och förbipasserandes 
upplevelse av den nya stambanan också till flera av de övriga övergripande 
målen, genom att stärka bilden av ett hållbart, effektivt, pålitligt och säkert 
transportmedel. Arkitekturen och dess inverkan på upplevelsen bidrar 
också tydligt till det övergripande syftet för Nya Stambanor att ”främja 
hållbara resor och transporter”, som presenteras i Nya Stambanor – syfte 
och övergripande mål (2020). Där anges att nya stambanan ska bidra till en 
inkluderande infrastruktur som ska erbjuda god tillgänglighet för rese-
närer och näringsliv, och till en klimatneutral infrastruktur bland annat 
genom att flytta resenärer från inrikesflyg till tågtrafik. 

För att lyckas med detta är upplevelsen avgörande: det handlar om att 
erbjuda ett resesätt som upplevs smidigt och effektivt ur ett hela-resan-per-
spektiv; som utgör det attraktiva valet både för arbetspendlare och semes-
terresenärer; som genom utformningen symboliserar en hållbar framtid; 
som upplevs omhändertaget och värdigt; och som får stora delar av landet 
att upplevas närmare och mer tillgängligt. För att öka resandet med tåg 
krävs alltså inte bara en teknisk lösning av hög kvalitet, utan också en an-
läggning som speglar människors förväntan på den – ett hållbart, attraktivt 
och omsorgsfullt gestaltat transportsätt för framtiden.

Hämtat från: PM Nya Stambanor 
– syfte och övergripande mål, 
2020:052.

SYFTE NYA STAMBANOR
Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö ska: 
tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga och 
robusta resor och transporter för männsikor och näringsliv

• ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra 
länder i Europa

• genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för 
starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling

• främja hållbara resor och transporter 

ÖVERGRIPANDE MÅL NYA STAMBANOR
De nya stambanorna ska på ett betydande sätt bidra till långsiktligt och hållbart 
transportsystem där syftet uppnås på ett kostnadseffektiv sätt med stöd av mål inom 
följande områden:

• Kapacitet och robusthet
• Restider
• Stationslägen
• Energieffektivitet och klimatneutralitet
• Landskap
• Naturresurshushållning
• Hälsa och säkerhet
• Arkitektur
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FOKUS FÖR KVALITETSPROGRAM ARKITEKTUR
Kvalitetsprogram arkitektur förtydligar övergripande målformuleringar och precise-
ringar. Målen återges nedan, där de delar som omfattas av kvalitetsprogrammet 
markeras med röd pil. Måluppfyllnad är inte enbart beroende av Kvalitetsprogram 
Arkitekur, utan kräver också insatser beskrivna i andra dokument.  För måluppfyllnad 
är samverkan med externa aktörer avgörande.

Landskap
De nya stambanorna ska anpassas till landskapets förutsättningar samt landskapets 
utveckling över tid. Förutsättningarna för en mångfald av landskap, natur- och 
kulturmiljöer ska bibehållas eller utvecklas såväl invid järnvägen som i ett större 
omland. 
 
Preciseringar:

• De nya stambanorna ska bidra till att förutsättningarna för viktiga reglerande och 
kulturella ekosystemtjänster bibehålls eller stärks.

• De nya stambanorna ska så långt som möjligt synliggöra landskapets variation och 
så långt som möjligt upprätthålla eller stärka förutsättningarna får att bevara, 
använda och utveckla etablerade markbruk, kulturhistoriska samband, rörelsemön-
ster, karaktärer och funktioner i landskapet.

• De nya stambanorna ska så långt som möjligt upprätthålla en mångfald av kul-
turhistoriska miljöer och karaktärsdrag för att bidra till goda livsmiljöer samt stärka 
möjligheten att läsa och uppleva kulturhistoriska miljöer i landskapet.

• De nya stambanorna ska bidra till att upprätthålla och utveckla förutsättningarna 
för en mångfald av arter, ekologiska samband och funktioner såväl invid järnvägen 
som i ett större omland.

Arkitektur
De nya stambanorna ska präglas av en förebildlig arkitektur som tydligt bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling och skapar förutsättningar för långsiktigt attraktiva 
livsmiljöer.  
 
Preciseringar:

• De nya stambanorna och dess stationer ska, utifrån platsens förutsättningar och 
människors behov, skapa möjligheter för och bidra till attraktivt gestaltade 
livsmiljöer.

• De nya stambanorna och dess stationer ska, utifrån platsens förutsättningar och 
människors behov, skapa möjligheter för och bidra till en attraktiv och sömlös 
upplevelse ur ett hela-resan-perspektiv.

• De nya stambanorna ska kännetecknas av en lugn och övergripande ordning och 
tillföra ett mervärde till sin omgivning.

• De nya stambanorna ska kännetecknas av en hög arkitektonisk ambition och 
kvalitet såväl i helhet som i detaljer, med plats för banbrytande arkitektur där det är 
motiverat.

Stationslägen
Stationslägen ska möjliggöra hög tillgänglighet och ge stöd för ett stort resande med 
tåg.  
 
Preciseringar:

• Stationslägen ska möta ett stort resandeunderlag och/eller möjliggöra effektiva 
byten som stödjer ett större upptagningsområde.

• Stationslägen ska vara attraktiva ur ett hela-resan-perspektiv och möjliggöra 
effektiva byten mellan tåg eller till andra trafikslag.

• Stationslägen ska stödja en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
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Kvalitetsprogram arkitektur i planeringsprocessen
Kvalitetsprogram arkitektur är ett strategiskt dokument som därmed är sty-
rande för projektorganisationen. Schematiskt kan Kvalitetsprogrammets 
relation till övriga dokument illustreras så här:

Nya stambanor - syfte och övergripande mål är överordnat och utgör grund 
för Kvalitetsprogrammets innehåll.

Kvalitetsprogrammet är en konkretisering av de kvaliteter som bidrar till 
övergripande mål. Kvalitetsprogrammet innehåller riktlinjer för gestalt-
ning, hantering av samhällsutvecklings- och arkitekturfrågor inom del-
projekten, och riktlinjer för processtyrning och samverkan för att så långt 
möjligt uppnå önskade kvaliteter genom interna ställningstaganden och i 
samråd med andra aktörer. 

Kopplat till Kvalitetsprogrammet finns fördjupade utredningar som t ex  PM 
Landskapsanpassning. Andra utredningar är trafikverksövergripande men 
kommer att kunna tillämpas relaterat till kvalitetsprogrammets riktlinjer. 
Dit hör bl a Funktionell Gestaltning som tar fram typlösningar. Fler utred-
ningar tillkommer efter hand.

Kvalitetsprogrammet ger stöd i arbetet med Nya Stambanor redan från 
formulering av ändamål och projektmål genom att underlätta en konkre-
tisering av målformuleringar. I samtliga skeden ger Kvalitetsprogrammet 
stöd i det fortlöpande gestaltningsarbetet och underlättar för gestaltnings-
avsikterna att konkretiseras genom gestaltningsprogram till järnvägsplan 
och projektering och vidare in i drift- och underhållsskede.

LOKALISERING 
Gestaltningsprogram

JÄRNVÄGSPLAN
Gestaltningsprogram

PROJEKTERING
Gestaltningsprogram

Ändamål 
Projektmål

Skeden och dokument där 
Kvalitetsprogrammet utgör 
grund

 

Överordnade dokument, underlag 
till Kvalitetsprogrammet

Kvalitetsprogram 
Arkitektur

Innehåll:
• Kvalitéer 
• Förhållningssätt
• Riktlinjer 
• Rekommendationer

• Kvalitetsprogram Arkitektur 
Höghastighetsjärnväg 2017

• Nya Stambanor - Syfte och övergri-
pande mål (arkitektur, stationslägen, 
landskap m.fl. relevanta mål med 
tillhörande preciseringar)

• Trafikverkets Arkitekturstrategi 2021 Framtida tillkommande utredningar

Fördjupade utredningar

Funktionell  
Gestaltning

Landskaps- 
anpassning
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PROJEKTERING
Gestaltningsprogram

Definition Arkitektur

I Kvalitetsprogram Arkitektur 
används arkitekturbegreppet för 
att omfatta

• kunskap om miljöers gestalt-
ning som en kombination av 
funktion, estetik och teknik

• förståelse för hur miljöers 
utformning påverkar mänsklig 
upplevelse och hållbar utveck-
ling 

• gestaltning av fysiska miljöer i 
bebyggda områden och i natur- 
och jordbrukslandskap

• skalor från de stora landska-
pen till de små detaljerna och 
materialvalen

• skeden från tidig analys och 
översiktlig planering, till ge-
nomförande och förvaltning

Definitioner och begrepp
I Trafikverkets Arkitekturstrategi anges att arbetet i varje skede, från 
planering till förvaltning, ”ska utgå från människans upplevelse och de 
möjligheter och begränsningar som finns i hennes livsmiljö. Anläggningen 
ska präglas av ett samspel med landskapet som ett resultat av mänskliga 
och naturliga processer”. Kvalitetsprogrammet bygger därför på en bred 
och inkluderande förståelse av arkitekturbegreppet. 

Arkitekturbegreppet utgår i Kvalitetsprogrammet från definitionen av ge-
staltad livsmiljö (Politik för gestaltad livsmiljö, Prop. 2017/18:110), där arki-
tektur innefattar samtliga de områden som utgör den gestaltade livsmiljön: 

”Gestaltad livsmiljö är både något fysiskt och ett synsätt. Det rör såväl ny 
bebyggelse som befintlig, såväl hus som det gröna och mellanrummen. Från 
de stora landskapen till dörrhandtaget, samt hela processen från översiktlig 
planering till genomförande och förvaltning.”  

I Gestaltad Livsmiljö betonas också statens och de statliga verkens roll 
som god förebild i uppdraget att med arkitektur, form och design förändra 
samhället och möta samhällsutmaningar. Arkitekturstrategin slår fast att 
alla ”gestaltande processer ska präglas av samverkan, dialog och ett prövande 
arbetssätt. Ansvariga ska ha de kunskaper som behövs när det gäller arkitek-
tur, teknik, landskap och människors villkor”. Sammantaget innebär det att 
Kvalitetsprogrammet använder begreppen arkitektur och gestaltning för 
att beskriva de processer, de arbetsmetoder och det fysiska resultat som 
påverkar mänsklig upplevelse och funktion kopplat till hållbar samhällsut-
veckling över lång tid. 

Kvalitetsbegreppet används i Kvalitetsprogrammet för att beskriva vad 
som krävs, utifrån arkitekturdefinitionen ovan, för att bidra till övergripan-
de målsättningar. Kvaliteterna presenteras inte i form av färdiggestaltade 
lösningar, utan i form av just upplevelse, funktion och effekt. Att projektet 
som helhet når satta målsättningar är beroende av att samtliga kvaliteter 
uppnås i projektets olika skeden och skalor. Varje kvalitet kan uppnås med 
vitt skilda gestaltningslösningar, vilket innebär att tolkning och anpassning 
görs utifrån specifika förutsättningar i gestaltningsprogram.

Trafikverkets Arkitekturstrategi framhåller i sin beskrivning av arbetssätt 
och tillvägagångssätt att kvalitet i gestaltning kan utgöra kriterier ”i upp-
handling, rutiner för avstämning av gestaltningskvalitet i alla skeden samt för 
dess anläggningar. Med kvalitetskriterierna kan den byggda och anlagda mil-
jön granskas, om den är inkluderande, långsiktigt hållbar och väl gestaltad, 
och om människornas behov och förväntningar och deras sinnliga uppfatt-
ningar av miljön tillgodoses”. Kvalitetsprogrammet kan utgöra Nya Stamba-
nors grund för kvalitetskriterier i upphandling, gestaltning och granskning.

Definition Gestaltning

platsens, anläggningens eller 
miljöns fysiska utformning

Definition Landskap

anläggningens omland, bestående 
av samtliga typer av miljöer från 
obefolkad vildmark till våra mest 
urbana stadsmiljöer
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FAS 1: FÖRSTUDIEN 
Genomfördes augusti till september 2020. 
 
Syfte: Sortera och prioritera i tidigare arbete för att få en tydlig utgångspunkt och 
avgränsning för arbetet med Kvalitetsprogram arkitektur.
 
Nya Stambanors Arkitekturforum utgjorde arbetsgrupp under förstudien. Genom 
individuella intervjuer, workshops och avstämningsmöten med arbetsgruppen 
identifierades behov och önskemål för Kvalitetsprogrammet samt förankrades en 
konkretisering av avgränsning, målgrupper, fokusområden samt kvaliteter att utgå 
ifrån i framtagandet av Kvalitetsprogrammet

 

FAS 2: FRAMTAGNING AV KVALITETSPROGRAMMET
Genomfördes oktober 2020 till mars 2021.
 
Denna fas delades arbetet baserat på förstudien in i tre delar – uppstart, fördjup-
ning och färdigställande.
 
Arbetsgruppen med medlemmar från Nya Stambanors Arkitekturforum deltog i 
form av två fokusgrupper där Kvalitetsprogrammets innehåll dirskuterades 
tematiskt. Arbetsgruppen deltog också i ett antal fördjupande intervjuer med 
fokus på konkretisering av Kvalitetsprogrammets användbarhet för projektledning 
och i gestaltningsarbetet. Även utförande konsulter medverkade i samtalen. 

Genom en serie fokusgruppsmöten identifierades och konkretiserades hur 
Kvalitetsprogrammet kan vara mest användbart för vägledning på landskaps- res-
pektive platsskalan. De övergripande målen och preciseringarna utvecklades till 
specifika kvaliteter för Kvalitetsprogrammet. Inriktning och behov specificerades 
inför framtagning av riktlinjer. Tillsammans med arbetsgruppen konkretiserades 
de tillsammans identifierade kvaliteterna Förebildligt, Robust och Sammanhållet.

Arbetsprocess för framtagning av programmet 
Kvalitetsprogram Arkitektur har tagits fram på uppdrag från områdesan-
svarig arkitektur, stationer och landskap inom enhet Systemutformning, 
Nya Stambanor. Programmet har tagits fram tillsammans med bland annat 
specialister inom arkitektur och landskapsarkitektur, miljö, genomförande 
konsulter, projektledare och teknisk standard. 
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Kap. 2
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Robust, förebildlig och sammanhållen.

2. VÄGLEDANDE PRINCIPER

Arkitektoniska kvaliteter
Utformningen och gestaltningen av Nya Stambanor ska både i arbetssätt 
och byggt resultat säkra att systemet som helhet har en robust, förebildlig 
och sammanhållen arkitektur. 

Robust, förebildlig och sammanhållen är de tre övergripande arkitektoniska 
kvaliteterna som ska genomsyra anläggningen. Kvaliteterna har framta-
gits genom den arbetsprocess som beskrivits ovan (kapitel 1). Arbetet har 
inneburit att, med utgångspunkt i de tre övergripande målsättningar och 
preciseringar som utgör avgränsning för Kvalitetsprogrammet, identifiera, 
selektera, konkretisera och förankra dessa tre övergripande arkitektoniska 
kvaliteter.

Utbyggnaden av Nya Stambanor innebär i stora delar att helt ny järnväg ska 
byggas. Ambitionen, utifrån övergripande mål avseende arkitektur, land-
skap och stationslägen, är att nya stambanan som ett nytt tillägg i landska-
pen, i städerna och vid stationerna, ska bidra till en positiv samhällsutveck-
ling både lokalt och nationellt. Samtidigt ska ingående delprojekt ta ansvar 
för att mildra de negativa konsekvenserna som uppstår lokalt på platser 
där järnvägen dras. Detta ställer höga krav på systemets arkitektur. De tre 
kvaliteterna är utvalda för att de tillsammans fångar upp den bredd som 
krävs för att kunna leverera lösningar som integrerar samtliga precisering-
ar av de tre övergripande målsättningarna. Tillsammans ska de vägleda ett 
arkitekturarbete som fångar upp och väger samman funktion, upplevelse 
och anpassningsbarhet för framtida samhällsutveckling genom planering 
och gestaltning. 

Robust
Nya stambanan ska byggas robust, ekonomiskt och funktionellt effektiv för 
att säkra en livslängd på minst 120 år. Den arkitektoniska idén måste därför 
vara så hållbar att den kan omfamna framtida anpassningar utan att förlora 
funktionalitet. Dimensionering och utformning ska göras så att anlägg-
ningen kan klara att hantera framtida klimatförändringar och framtida 
behov i form av både resmönster, teknikutveckling och utveckling i omgi-
vande lokalsamhällen. Det innebär också att underhållsperspektivet ska 
ges stor vikt i både planering och genomförande med slitstarka, klimat- och 
energimässigt hållbara material. 

Anläggningens arkitektur ska vara funktionell och kunna stå sig över tid, 
för att i möjligaste mån kunna möta framtida behov utan stora ombyggna-
tioner och omtag. Det ska vara möjligt att komplettera med nya delar och 
förändra anläggningen efter behov med bibehållen arkitektonisk kvalitet.
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Förebildlig
Nya stambanan ska bidra till att uppnå de ambitioner som är satta i poli-
tiken för Gestaltad Livsmiljö. Utformning och gestaltning ska ske med ett 
respektfullt förhållningssätt till befintliga funktioner och värden. Arkitek-
turen ska ha genomgående kännetecknas av en god kvalitet i helhet så väl 
som i detaljer. Vid ett antal välmotiverade platser ska gestaltningen få extra 
fokus på ett sätt som driver arkitekturutvecklingen framåt, inte bara för 
Trafikverket, utan även för samhället i stort. 

I stort och smått ska systemet utformas med utgångspunkt i mänsklig upp-
levelse och med tydlighet, orienterbarhet och begriplighet i fokus. Hänsyn 
till befintliga funktioner och strukturer ska visas genom samtliga skeden i 
analys, planering, och samverkan för att lägga grund för förebildlig gestalt-
ning. Hela systemet ska utformas för att underlätta vardagens rörelser för 
både resenärer och lokalsamhälle. Vid platser där människor rör sig och 
möter stambanan, platser där stambanan visuellt och geografiskt är nära, 
ska anläggningen så långt möjligt visa hänsyn till befintliga vardagsmiljöer.

De arbetssätt som etableras inom Trafikverket och i samverkan med andra 
aktörer för att säkra de arkitektoniska kvaliteterna ska också vara förebild-
ligt och präglas av integritet, utrymme för professionell bedömning och 
framtida utveckling.

 
Sammanhållen
Nya stambanan ska utformas och gestaltas med en enhetlighet utifrån en 
lugn övergripande ordning. Systemets arkitektur ska klara av att inordna 
sig i befintliga miljöers karaktär men ändå ha en tillräckligt tydlig egen ka-
raktär som är konsekvent genom hela systemet och underlättar orientering 
och igenkänning för resenärer.

Både i rurala och urbana landskap ska systemet utstråla funktionalitet, 
enkelhet och användarvänlighet. 

Den som rör sig i miljöer runt nya stambanan ska känna igen sig och hitta 
i transportsystemet som helhet. Detta är särskilt viktigt vid de platser där 
människor kommer att behöva komma nära eller korsa systemet, dvs i 
förhållande till annan befintlig eller planerad infrastruktur och bebyggelse. 
God detaljomsorg är avgörande för att skapa en upplevelse av lugn och ord-
ning, speciellt där stambanan kommer visuellt och geografiskt nära.

 
De tre kvaliteterna är breda, vilket de behöver vara för att kunna fungera 
som ramverk för långsiktig vägledning av en mängd projekt i olika kontex-
ter.  Kvaliteterna ska vägas samman och utgöra grund för all gestaltning 
och planering av nya stambanan. Beroende på situation och kontext kom-
mer olika aspekter att vara i fokus eller kräva särskild omsorg, men det går 
aldrig att bortse från någon av dem. Det är just sammanvägningen av och 
balansen mellan samtliga kvaliteter som ska karaktärisera Nya Stambanors 
arkitektur.
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Förhållningssätt 
För att säkra de tre arkitektoniska kvaliteterna, och därmed bidra till de 
övergripande målens uppfyllnad, behöver utbyggnaden av nya stambanan 
anta ett arbetssätt som på ett jämlikt och integrerat sätt tar hänsyn till och 
balanserar olika – ibland motstridiga – samhällsintressen och behov. Ett 
väl genomtänkt förhållningssätt är också en förutsättning för ett före-
bildligt agerande. Vilken utsträckning som Trafikverket själva råder över 
de lösningar som krävs kommer att variera. Trafikverket påverkar och 
förändrar ett större omland, funktioner och samhällsstrukturer än vad 
verket har rådighet över. I många fall kommer därför samverkan både inom 
Trafikverket och med andra samhällsaktörer vara avgörande för att säkra 
kvaliteterna och i förlängningen de övergripande målsättningarna. 

Förhållningssättet genom utvecklingen av nya stambanan måste grundas 
i en helhetsförståelse. I denna helhet behöver aspekter som rör teknik, 
mänskliga behov och mänsklig upplevelse, samt framtidssäkring för en 
långsiktigt hållbar utveckling rymmas. Samtliga delar av denna helhet 
behöver balanseras i förhållande till varandra. Samtliga aspekter är förut-
sättningar för att nå Nya Stambanors övergripande mål och Trafikverkets 
långsiktiga hållbarhetsmål.

Utformning: Teknik och arkitektur som helhet
En central aspekt under utbyggnad, drift och underhåll är tekniska lös-
ningar. Tekniken är avgörande för att järnvägsanläggningen ska fungera. 
De tekniska lösningarna är i vissa delar inte förhandlingsbara och därmed 
en förutsättning för gestaltningsarbetet men de delar som är anpassnings-
bara i lokalisering eller gestaltning ska utformas utifrån ett helhetsper-
spektiv. För att agera förebildligt i utformningen ska arkitekturen inte 
läggas som ett lager ovanpå en färdig teknisk lösning, utan ska utgöra en 
integrerad del av utformningen.

Nya stambanan ska anpassas för höghastighetståg, där den mycket stela 
banans stora radier kräver stabilitet. Tekniken påverkar därför starkt både 
dragningen genom landskapet och gestaltningen av anläggningen och dess 
närmaste omgivning. De tekniska aspekterna styr i stor utsträckning, men 
måste inrymma arkitektoniska kvaliteter och mänsklig upplevelse för att 
de övergripande målen ska kunna nås. Teknisk lösning och gestaltning 
ska genomföras med genomgående hög kvalitet för att spegla människors 
förväntan på systemet – ett hållbart, attraktivt och omsorgsfullt utformat 
transportsätt för framtiden.

Kvalitetsprogram arkitektur redogör inte för tekniska aspekter, som är väl 
tillgodosedda i andra styrande dokument. Ett samordningsforum (ex nuva-
rande Arkitekturforum; se kap 4 för fördjupad beskrivning av behovet) är 
viktigt för att balansera tekniska och arkitektoniska frågor i planering och 
utförande och hitta gemensamma lösningar. Utformning som endast styrs 
av tekniska krav riskerar att motverka den upplevelse och de arkitektoniska 
kvaliteter som behövs för att nå de övergripande målen. 

Tekniska Systemkrav (TSK) definierar tekniska krav för utformning av an-
läggningen. Detta dokument ger ramverk till utformningen. Tekniska krav 
och gestaltning i enlighet med Kvalitetsprogram Arkitektur måste samord-
nas för att öka attraktiviteten, nå arkitektoniska kvaliteter och bidra till en 
positiv upplevelse av anläggningen.
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För utformning av vissa återkommande objekt kan stöd ges genom Funktio-
nell Gestaltning. Dokumentet ska visa standardiserad gestaltning för en mer 
effektiv produktion och upphandling och därmed minskade kostnader. Funk-
tionell Gestaltning är ett trafikverksgemensamt projekt som, genom förenk-
lad utformning, kan bidra till de övergripande målen och de arkitektoniska 
kvaliteterna i Kvalitetsprogrammet. 

Mänsklig upplevelse: Nya Stambanor ska möta en bredd av intressen
Mänsklig upplevelse av nya stambanan som anläggning och funktion är 
avgörande för dess användning. På sin sträckning genom landet påverkar 
systemet många människors liv. Deras behov som resenärer, personer som 
har sin arbetsplats i systemet, grannar och lokalsamhälle måste tas om 
hand för att nå målen om att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till flyg 
och bil men också för att främja hållbar samhällsutveckling i samband med 
utbyggnaden.

Beroende på från vilket perspektiv vi möter anläggningen, är också beho-
ven olika. Upplevelsen, likväl som behoven, skiljer sig åt om du möter nya 
stambanan som resenär, som anställd i drift och förvaltning, som närmaste 
granne till anläggningen, eller som boende i ett lokalsamhälle som berörs 
av järnvägen. I gestaltningen av anläggningen behöver därför samtliga 
dessa perspektiv vägas samman för att nå önskade kvaliteter. Förståelse för 
mänsklig upplevelse ska genomsyra alla skeden i utvecklingen, från analys 
och planering till samråd och gestaltning. 

Upplevelsen av anläggningen påverkar och påverkas av omgivande miljöer. 
Trafikverket har sällan ensam rådighet över alla de aspekter som påverkar 
upplevelsen. Samverkan med andra aktörer blir därför avgörande när det 
gäller mänsklig upplevelse. Synergieffekter och mervärden för att säkra att 
detta intresse tas om hand kan och bör möjliggöras genom samverkan med 
kommun, särskilt kring lokalisering, stationslägen, utbyggnadsområden 
och långsiktig samhällsutveckling.

Resenär
För resenären, som har ett tydligt syfte och direkt relation till anläggning-
en, är en upplevelse av trygghet, smidighet, effektivitet och attraktivitet i 
jämförelse med andra transportsätt det viktigaste. För resenären börjar re-
seupplevelsen redan hemma: vid biljettbokning eller planering i appen, och 
sedan med transport till stationen. Oavsett om resenären anländer till fots, 
med cykel eller bil, eller med anslutande buss eller tåg, är reseupplevelsen 
inte bara inifrån tåget. Angöringsytor, möjlighet att vänta tryggt, säkert 
och bekvämt, tydlighet i orientering inom stationsområdet, och ett allmänt 
omhändertaget och attraktivt utförande i miljöerna påverkar den totala 
reseupplevelsen. Helhetsupplevelsen måste möjliggöras genom samverkan.

Även de dagar då resenären inte själv ska resa kan hen uppleva anläggning-
en utifrån ett resenärsperspektiv: genom att se anläggningen på håll kopp-
las upplevelsen till tidigare eller kommande resor. Smidighet, effektivitet 
och attraktivitet behöver vara tydlig upplevelse för att locka nya resenärer.
Utifrån ett resenärsperspektiv är ett hela-resan-perspektiv centralt, och 
nya stambanan med dess trafik ska som helhet upplevas trygg och attraktiv.

Granne
Som närboende till anläggningen – oavsett om den nya stambanan ligger i 
direkt anslutning till bostadsmiljön, går genom fastigheten eller mark, eller 
utgör en del av livsmiljön – har grannen en annan relation till anläggning-
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en än resenären. Resenären har ett direkt intresse av stambanan och ser 
den utifrån de möjligheter anläggningen ger. Grannen har andra primära 
intressen i mötet med stambanan, och kan då oftare se anläggningen som 
ett hinder. Om stambanan ansluter till eller dras genom marker som den 
närboende äger kan hen som jord- eller skogsbrukare uppleva anläggning-
en som ett hinder, ett intrång eller ett försvårande moment. Vid fastigheter 
uppstår en ny form av buller, och säkerhetsåtgärder som stängsel och bul-
lerskyddsskärm förändrar tidigare vyer i landskapet. I tätbebyggda miljöer 
uppstår liknande situationer där stambanan och dess trafik direkt eller in-
direkt påverkar människors livsmiljö. Dokumentet Trafikverkets ansvar vid 
planering och utveckling av stationer redogör för det delade ansvaret mellan 
Trafikverket och kommunerna.

I relation till grannar och närboende behöver upplevelsen av anläggningen 
beaktas. Eftersom grannen i likhet med resenären har en personlig rela-
tion till anläggningen men, till skillnad från resenären, inte har ett direkt 
intresse av den, är det utifrån dessa perspektiv lättare att se de negativa 
effekterna. Utifrån grannens perspektiv är därför ambitionen att minska 
graden av hinder och störningar. Samtidigt kan upplevelsen av framtidens 
transportmedel stärkas och en mer positiv upplevelse möjliggöras genom 
att anläggningen passas in i omgivande miljöer och utformas med om-
sorg om både detaljer och helhet. Gestaltning som tillför värden – t ex för 
ekosystem, för framkomlighet i möten med annan infrastruktur eller för 
samhällsutvecklingen – kan uppväga negativ upplevelse.

Lokalsamhälle
Stambanan och anläggningen upplevs också utifrån ett gemensamt sam-
hällsperspektiv. Det är ett mer abstrakt perspektiv, men handlar om en 
upplevelse av att stambanan tillför värden till lokalsamhället, genom t ex 
ökad tillgänglighet till andra platser eller genom bättre förutsättningar för 
lokalt näringsliv. Med ett nytt stationsområde kan möjligheter till bostads-
byggande, handel eller förbättrad lokal infrastruktur stärkas. I relation till 
lokalsamhället ska nya stambanan upplevas möjliggörande och tillgänglig-
görande. 

För att åstadkomma en positiv helhetsupplevelse utifrån samhällsperspek-
tiv krävs samverkan med kommuner, och i vissa fall även med regioner och 
näringsliv. Trafikverket har sällan varken rådighet över frågan eller möjlig-
het att påverka den samlade upplevelsen. I samverkan med andra aktörer är 
det då avgörande att Trafikverket har en tydlig riktning och ambitionsnivå 
för att kunna påbörja en god dialog. Genom att använda riktlinjerna (se kap 
3) i Kvalitetsprogrammet som utgångspunkt kan samverkan möjliggöra en 
positiv upplevelse som stärker både kommunens och Trafikverkets intressen. 

Anställd i driften/servicepersonal
En viktig grupp vars upplevelse av nya stambanan inte ska glömmas i detta 
sammanhang är de anställda i drift- och underhåll av anläggningen samt 
servicepersonal inom stationsområdena. Denna grupp underhåller anlägg-
ningen och ser genom sitt arbete till att den upplevs omhändertagen, trygg 
och attraktiv. 

Drift- och servicepersonalen behöver uppleva anläggningen som en säker 
och attraktiv arbetsmiljö. Detta gäller både personal anställd genom Tra-
fikverket, och personal som driver kringservice som handel i direkt anslut-
ning till stationsområdet. 
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Framtidssäkring: Nya Stambanor möjliggör för hållbar lokal och 
regional utveckling
Nya Stambanor måste tillgodose en framtidssäkring för hållbar lokal och 
regional utveckling av de landskap och samhällen som järnvägen går 
genom. Till skillnad från upplevelseperspektivet ovan handlar detta om en 
strategisk planeringsaspekt, där anläggningens långa livslängd inte bara 
ska möjliggöra för dagens behov utan också lägga grund för en långsiktig 
utveckling. De val som görs i bland annat lokalisering och utformning av 
stationsområde får effekter för framtida utvecklingsmöjligheter gällande 
bebyggelseutveckling, kollektivtrafik och klimat. Lokala bevarande- och 
utvecklingsbehov måste tillgodoses för att säkra framtiden för lokalsam-
hället, oavsett om det handlar om utbyggnadsområden eller att tillgänglig-
göra historiska miljöer.

Utformning av stationsområde och lokalisering måste ta hänsyn till fram-
tida kommunal och regional utveckling för att inte hindra denna. En god 
dialog med andra aktörer, som kommuner och regioner, ska utgå från ett 
långsiktigt utvecklingsperspektiv med fokus på möjliggörande insatser. 
Kommuners översiktsplaner och regionala utvecklingsplaner är centrala 
dokument i samråden, och ska tillsammans med de riktlinjer som Kvali-
tetsprogrammet listar utgöra grund för framtidssäkring.
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Kap. 3
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3. RIKTLINJER FÖR ARKITEKTONISK 
KVALITET I HELHET OCH DETALJ

Arkitektur är ett brett begrepp som rör alla fysiska miljöer – både de som 
tillkommer med den nya anläggningen, och mötet med de befintliga – och 
som täcker in både stora landskap och små detaljer och material. Arkitek-
turbegreppet omfattar både de gröna miljöerna, stadsmiljöerna, byggna-
derna och anläggningen i sig; allt som får en form. 

Arkitekturen påverkar starkt hur platser och miljöer upplevs, och det är 
också genom upplevelsen som arkitekturen är central för Nya Stambanor. 
Med en genomtänkt gestaltning – det vi kallar arkitektonisk kvalitet – upp-
levs systemet som ett attraktivt, miljövänligt och smidigt resesätt och som 
en viktig del i en hållbar samhällsutveckling. 

Arkitektonisk kvalitet är viktigt i alla situationer där människor befinner 
sig. Nya Stambanor ska tillföra värden både vid det omedelbara stationsom-
rådet, i samhällen med stationer och i landskapet de passerar igenom. 

De riktlinjer för arkitektur och arkitektonisk kvalitet som presenteras i 
detta kapitel är sorterade utifrån fyra olika skalor, baserade på situationer  
där människor kommer nära anläggningen och lägen där den är synlig för 
många.

Banbrytande arkitektur och en väl gestaltad helhet
Många av förutsättningarna för ett gestaltningsarbete som bidrar till de 
övergripande målen sätts redan i analysskede och lokaliseringen av nya 
stambanan. Var i det rurala eller urbana landskapet som banan dras fram, 
vilka lokala miljöer och sammanhang som den blir en del utav och förut-
sättningarna för att omhänderta rumsliga och infrastrukturella intressen 
för både stambanan och befintlig platsanvändning, skapar olika typer av 
gestaltningsuppgifter. Kommer banan att förläggas på bro, på bank eller i 
tunnel? Skär den genom en dalgång eller en tät skog? Hamnar stationen i ett 
centralt eller perifert läge? Skapas många korsningspunkter mellan stamba-
nan och lokal infrastruktur som behöver tas hand om? Vilket alternativ som 
väljs påverkar både de fysiska och ekonomiska ramarna för arkitekturarbe-
tet och gör det mer eller mindre lätt att i utformnings- och gestaltningsar-
bete uppfylla riktlinjerna i detta kvalitetsprogram.

I preciseringarna för det övergripande målet för arkitektur står det ”De 
nya stambanorna ska kännetecknas av en hög arkitektonisk ambition och 
kvalitet såväl i helhet som i detaljer, med plats för banbrytande arkitektur 
där det är motiverat”. Banbrytande arkitektur kan vara motiverat i situatio-
ner där det krävs extra insatser för att skapa eller säkra systemupplevelsen 
som förebildlig, sammanhållen och robust. Det kan till exempel handla om 
miljöer som behöver särskild omsorg för att bli trygga, eller fungera som 
platser som genom sitt arkitektoniska utryck kan åstadkomma en symbol-
verkan som kommer hela systemet tillgodo. 

En god gestaltning med arkitektonisk kvalitet behöver dock inte betyda 
dyra eller unika lösningar. För att funktionen järnväg ska användas be-
höver den upplevas som attraktiv, därför måste det funktionella också ut-
formas så att den upplevelsen stärks. Riktlinjer för arkitektonisk kvalitet i 

 ”De nya stambanorna ska 
kännetecknas av en hög arkitekto-
nisk ambition och kvalitet såväl i 
helhet som i detaljer, med plats för 
banbrytande arkitektur där det är 
motiverat”.

Ur det övergripande 
målet för Arkitektur. 
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helhet och detalj har därför tagits fram för att kunna stötta en god utform-
ning av alla miljöer, men med särskild omsorg om de platser som har störst 
påverkan på mänsklig upplevelse skapad av anläggningen. 

Samverkan och dialog inom och utanför Trafikverket
En nyckelfråga för att utformningen av nya stambanan ska kunna hålla 
en hög arkitektonisk nivå är att de aktörer som i samverkan ansvarar för 
utformningen och uppförandet av anläggningen och dess kringfunktioner 
agerar förebildligt i processen. För att skapa en anläggning där helheten 
håller en hög arkitektonisk kvalitet och har ett sammanhållet och robust 
utryck krävs att alla inblandade aktörer gör sin del. Trafikverkets imple-
mentering av arkitekturuppdraget är en nyckel till att skapa en förebildlig 
process och ett förebildligt resultat. Där är Trafikverket beroende av andra 
aktörers insatser för att nå hela vägen fram till Nya Stambanors övergripan-
de mål och syfte. Gemensamma mål med hög ambitionsnivå behöver därför 
formuleras för de specifika miljöerna, av Trafikverkets projektorganisation 
och övriga aktörer.

Som statligt verk med både ett nationellt uppdrag och en bred och kompe-
tent organisation har Trafikverket både ett ansvar och en möjlighet att ta 
ledarskap för att få ett helhetsgrepp runt arkitekturfrågorna. För att uppnå 
Nya Stambanors övergripande målsättningar och för att agera i linje med 
Gestaltad Livsmiljö ska detta ska göras i samverkansprocesserna med de re-
gioner, kommuner och andra lokala aktörer som ska delta i både planering 
och genomförande av de nya stambanorna och dess kringmiljöer. Tra-
fikverket behöver förbereda, bjuda in, driva och följa upp det gemensamma 
arbetet och ta ansvar för att även de andra aktörernas intressen lyfts fram 
och kan vägleda gemensamma mål och lösningar.

Uppgiften att säkerställa en föredömlig process rör främst rollen som pro-
jektledare vars roll är att, utifrån Trafikverkets egna mål och riktlinjer, till-
sammans med övriga aktörer hitta en gemensam väg framåt som möjliggör 
en balans mellan tekniska krav, ekonomiska ramar och rumslig gestaltning. 
Trafikverkets arkitekter och landskapsarkitekter har också en viktig roll i 
att stötta projektledaren med nulägesanalyser, konsekvensbeskrivningar 
och förslag på prioriteringar och lösningar.

En gemensam samverkansmodell kan behöva utredas vidare. Ett förslag på 
hur en samverkansprocess kan se ut presenteras i kapitel 4.

Generella frågeställningar inför 
samverkan: 

Vilka frågor har Trafikverket 
rådighet över?

 I vilka frågor krävs samverkan 
– och med vem? 

Vad har andra aktörer för planer/
behov/förutsättningar, och på 
vilka sätt kan dessa bidra till 
Trafikverkets mål?

I vilka sammanhang och på vilka 
sätt kan Trafikverket stötta andra 
aktörer för att slutresultatet ska 
kunna bidra till att nå Trafikverkets 
mål?



KVALITETSPROGRAM ARKITEKTUR - NYA STAMBANOR 31

NY BILD



KVALITETSPROGRAM ARKITEKTUR - NYA STAMBANOR32

Riktlinjer i fyra skalor
Riktlinjerna är sorterade på fyra skalor utifrån hur anläggningen upplevs: 
på avstånd, på närmare håll, inom stationsområden, samt inifrån tåget. 
Samtliga skalor hanterar områden och miljöer som Trafikverket till viss 
del inte har direkt inflytande över, men som har stor inverkan för att säkra 
den arkitektoniska kvaliteten och helhetsupplevelsen och därmed nå Nya 
Stambanors övergripande mål. Därför är en god samverkansprocess där 
samordning med till exempel berörda regioners eller kommuners strategis-
ka planeringsavdelningar, eller motsvarande, ett av de viktigaste verktygen 
i arkitekturarbetet. Riktlinjerna utgör det ställningstagande som Tra-
fikverket tar med sig in i dialog- och samverkansprocesser som påverkar 
planerings- och gestaltningsarbetet, både inom Trafikverket och hos andra 
aktörer.

I varje kontext kan avvägning behöva göras mellan olika upplevelseper-
spektiv. Generell prioritering kan inte göras utan varje plats behöver utfor-
mas utifrån dess specifika förutsättningar.

Inifrån tåget  –  
en lugn och sinnlig upplevelse



KVALITETSPROGRAM ARKITEKTUR - NYA STAMBANOR 33

På avstånd –  
förskönar och berikar

På närmare håll –  
vägleder och möjliggör

Inom stationsområdet – 
bjuder in och underlättar
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På avstånd – förskönar och berikar 
Genom det öppna landskapet, vid vatten och på broar ska nya stambanan 
upplevas både som ett förskönande och berikande inslag i vyn och som en 
viktig del i ett hållbart samhälles framtid. 

En symbol för framtida mobilitet 
Nya stambanan ska främja en överflyttning från flyg till tåg. För att detta 
ska ske måste anläggningen framstå som ett attraktivt och tilltalande 
alternativ till flyget. På samma sätt som 1800-talets ånglok symboliserade 
industrialismens nya resmöjligheter ska Nya stambanor symbolisera fram-
tidens mobilitet. Gestaltningen ska förmedla en upplevelse av hastighet och 
genhet. Sedd från bilvägen ska nya stambanan framstå som det smidiga och 
attraktiva valet. 

Den nya stambanan är en stor investering i framtidens resande, och ska 
genom sin gestaltning utgöra ett både förebildligt, sammanhållet och lugnt 
inslag i de miljöer som de rör sig igenom. I vissa lägen, där det finns en 
landskapsvy som kan kontrastera det snabba tågets framfart, bör utrymme 
ges för en banbrytande arkitektur som kan fånga den miljövänliga och 
snabba resans form på ett sätt som upplevs berikande och förskönande 
inslag i landskapet. Mer konkret innebär det att i lägen där landskapet 
öppnar upp sig över till exempel vatten eller en dalgång kan avsteg från 
omgivande gestaltningen övervägas med en väl genomtänkt och platsan-
passad arkitektur. Det är viktigt att detta banbrytande inslag ändå bidrar 
till att helhetsupplevelsen förblir sammanhållen. I övriga lägen ska stam-
banan i sin placering och utformning visuellt lyfta fram landskapets linjer 
och karaktär och förhålla till sig landskapets rörelse i enlighet med vad som 
beskrivs i PM Landskapsanpassning. Detta förhållningsätt ska gälla i allt 
från materialval till placeringen av banans dragning genom stad och land.  

En värdeskapande del av landskapet
Den nya stambanan ska tillföra värden i landskapen den passerar igenom. 
Gestaltningen ska inte bara reducera intrång och störningar i befintliga 
miljöer utan också bidra till att skapa nya upplevelsevärden för de männ-
iskor som rör sig i landskapet.

I den stora skalan blir det utöver den visuella upplevelsen av själva stamba-
nan också viktigt att gestaltningen inte försvårar orientering och funktio-
nalitet i viktiga befintliga rörelsekopplingar. Gestaltningen ska möjliggöra 
sikten över vatten, stora vyer och andra viktiga samband och att landmär-
ken i landskapet bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 

Relevanta frågeställningar i analys, 
planering och genomförande av 
gestaltningsarbetet:

Syns banans väg genom landska-
pet på håll? Varifrån och av vem? 
Hur bör då banan gestaltas i 
relation till den kringliggande 
miljön? 

Hur förstärker gestaltningen av 
banan landskapets linjer och 
karaktär? Var är det lämpligt att 
göra särskilda insatser?

Hur kan gestaltningen av banan 
förtydliga och underlätta viktiga 
fysiska och visuella kopplingar? 
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På närmare håll – vägleder och möjliggör
I skalan ”på närmare håll” omfattas anläggningens närmsta omland, det 
vill säga landskapsrum, stadsrum och infrastruktur som på olika sätt 
påverkas av stambanans dragning. Hur stort det omlandet är beror på hur 
öppet och glest alternativt tättbebyggt landskapet är, men gemensamt är 
att de som påverkas i denna skalan inte primärt gör det som resenärer utan 
som grannar och förbipasserande lokalsamhälle. Därför är fokus här att ge-
stalta mötet med omgivande lokalsamhälle och ekosystem på ett välfunge-
rande sätt för att ge en positiv upplevelse även för de som inte åker tåg idag. 

På närmare håll ska stambanans dragning och gestaltning undvika att i 
möjligaste mån ställa till med störning i landskapsrummet. Stambanans 
gestaltning ska möjliggöra att vardagslivet kan fortgå samtidigt som fram-
tida utvecklingsmöjligheter för både lokalsamhället och stambanan inte 
hindras eller hämmas. Gestaltningen i denna skala ska även hjälpa till att 
vägleda genom att underlätta orientering, begriplighet och tydliga kopp-
lingar samt en logisk placering av stationer och korsningar med stambanan.

Stambanans passager genom tätorter och fastigheter bör planeras och 
gestaltas på ett sätt som motverkar att stambanan blir en fysisk eller visuell 
barriär. Befintliga rörelsemönster och användningar bör förbli intakta eller, 
om möjligheten finns, förstärkas. I de lägen där stambanan korsar annan 
infrastruktur ska gestaltningen bidra till upplevelsen av en smidig och ef-
fektiv framkomlighet för de korsande trafikslagen. I lägen där stambanan 
korsar eller påverkar befintliga fastigheter ska gestaltningen skapa minsta 
möjliga olägenhet för berörda aktörer– oavsett om det sker i urban eller 
rural kontext. I lägen där stambanan korsar områden som är utpekade som 
utvecklingsområden för rekreation, utbyggnad eller likande ska gestalt-
ningen anpassas så att den även kommer att vägleda och möjliggöra det 
framtida vardagslivet i den närmre skalan. 

Ett helhetsperspektiv på användning och funktion innebär att mervärden 
kan tillskapas genom gestaltningen. I rurala miljöer kan korsningar med 
annan infrastruktur stärka funktioner genom att t ex kombinera koppling-
ar för både ekosystem och mänsklig aktivitet.  

Relevanta frågeställningar i analys, 
planering och genomförande av 
gestaltningsarbetet:

Hur ser dagens rörelsemönster och 
användning ut på de platser 
stambanan passerar? Vilka positiva 
förändringar kan stambanans intåg 
innebära? Och hur kan negativ 
påverkan minskas?

Hur kan stambanans utformning 
och gestaltning bidra till tydlighet 
och bättre orientering till och förbi 
stambanan inom närområdet?

Hur gestaltas mötet mellan 
stambanan och korsande trafiksys-
tem på ett sätt som både ger en 
positiv upplevelse av själva 
stambanan och samtidigt uppfattas 
lättorienterat och smidigt för de 
som behöver passera banan? 

Finns möjlighet att genom gestalt-
ning skapa synergieffekter genom 
att stärka både mänskliga och 
ekologiska system?

Hur kan placering, utformning och 
gestaltning av stambanan balan-
sera privata och allmänna intressen 
som t ex bullerfrågor och visuella 
störningar med att tydliggöra själva 
stambanan som ett positivt och 
berikande tillskott? 
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Inom stationsområdet – bjuder in och underlättar
För att en resa med stambanan ska upplevas som ett attraktivt alternativ 
och för att satsningen på stambanan i stort ska upplevas som ett positivt 
tillskott i våra livsmiljöer så har miljön i och runt stationen en väldigt viktig 
funktion. Med stationsområdet avses här förutom själva stationsbyggnaden 
och plattformarna även angöringsytor, parkeringar där cykel prioriteras, 
korsningar med annan infrastruktur, kringliggande bebyggelse och service. 
Som helhet måste denna miljö upplevas inbjudande, trygg och lättorienterad, 
oavsett vilket användarperspektiv som anläggningen betraktas från. För att 
nå denna ambitionsnivå är samverkan med kommun och övriga fastighetsä-
gare avgörande. Trafikverkets ansvar och behovet av samverkan tydliggörs i 
Trafikverkets ansvar vid planering och utveckling av stationer.  

Attraktiv plats att resa till och ifrån
Stationsområdet ska vara en värdig symbol för ett modernt och effektivt 
sätt att resa. Det är främst en plats för resande, men det är också är en ar-
betsplats och en offentlig miljö för det lokala livet. Ett stationsområde som 
delar ytor och funktioner med ett lokalt sammanhang blir mer befolkat 
under en större del av dygnets timmar och upplevs därmed som tryggare 
och mer välkomnade. Stationsområdet måste därför både i sitt innehåll och 
gestaltning fungera för människor med många olika behov. 

Resenärerna är en heterogen grupp med olika förutsättningar och behov. 
Stationsområdet ska gestaltas för att omhänderta behoven både hos den 
som rör sig där varje dag och den som är där för första gången. Miljön ska 
på ett tydligt och överblickbart sätt både vägleda till service och anslutande 
infrastruktur och erbjuda platser att stanna upp på. Platser med en mänsklig 
skala, gott mikroklimat avseende t ex vind, nederbörd och buller, samt inbju-
dande utformning ska fungera för både väntande resenärer och förbipasse-
rande lokalbefolkning. För resenären är det viktigt att de attraktiva platserna 
för väntan är placerade så att de kan vara en del av ett effektivt byte. 

Sammanhållen gestaltning med lokal anpassning
I de lägen där människor fysiskt kommer närmare anläggningen upplevs platser 
och material i långsammare tempo och på närmare håll. Stationsområdet ska 
upplevas som en inbjudande miljö och därför är detaljomsorgen lika viktig som 
tydlighet i rumsliga sekvenser och orientering på byggnader. Stationsområdenas 
gestaltning ska vara sammanhållen och präglas av lugn och ordning. Den som 
rör sig i, runt eller genom stationsområdet ska känna igen sig och hitta i miljön. 
Orienterbar miljö innebär att gestaltningen förtydligar användning, rumslig 
hierarki och rörelsemönster för olika behov. Viktiga verktyg för att uppnå detta 
kan vara allt från materialval, belysning, och utformning av viktiga stråk till 
gestaltning av entréer och skyltars form och placering. Samverkan och ömsesidig 
förståelse behövs här mellan Trafikverket och andra aktörer. Stationens profil-
program och Ban- och stationsutformning – Stationens utrustning och anlägg-
ningsdelar behöver användas genomgående för hela nya stambanan. 

Att stambanans gestaltning ska upplevas som sammanhållen innebär inte 
att stationsutformningen ska vara helt likriktad. Det sammanhållande ska 
finnas i detaljer såsom skyltning och möblering samt i en genomgående 
hög kvalitet som manifesteras i en väl omhändertagen fysisk miljö. Bebyg-
gelsens och platsernas arkitektur ska även spegla den lokala kontexten. Att 
komma till en station ska vara att komma fram till den aktuella orten och 
det måste avspegla sig i det arkitektoniska uttrycket, både på stationen och 
dess närmiljö. På så sätt knyts det nationella och det lokala samman och 
stationsmiljön får ett värde både för resenären och lokalsamhället.

Relevanta frågeställningar i analys, 
planering och genomförande av 
gestaltningsarbetet:

Externt eller centralt stationsläge? 
Vad behöver planeringen och 
gestaltningen av stationsområdet 
och stationen tillföra för att skapa 
en attraktiv och trygg stations-
miljö?

Hur skapas trygga miljöer i och 
runt anläggningen? Hur kan 
gestaltning av stationsområden 
och placering och gestaltning av 
stationen hjälpa till att underlätta 
för smidiga vardagslivsrörelser? 
Hur bidrar gestaltningen till både 
en god orienterbarhet och en 
inbjudande upplevelse för olika 
målgrupper – alltifrån stressade 
resenärer till förbipasserande?

Hur relaterar gestaltningen av 
stationen till sin omgivning? Hur 
hanteras mötet med befintlig 
kringliggande bebyggelse? Hur ser 
den arkitektoniska kontexten ut 
och vad är relevant att antingen 
tillföra eller bygga vidare på i 
stationens gestaltning? 

Hur optimeras orienterbarheten 
inom och kring stationen? Var 
finns entréer, fram- och baksidor, 
viktiga stråk och offentliga 
platser?

Hur skapas samordning mellan 
olika delar av systemet och dess 
stationer så att resenärer och 
övriga kan känna igen sig och hitta 
i trafiksystemet? 
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Inifrån tåget – en lugn och sinnlig upplevelse
Själva resan längs stambanan ska präglas av en känsla av modernitet, lugn 
och hög kvalitet. Reseupplevelsen måste vara tilltalande för såväl nöjes-
resenären som pendlaren. Till stor del präglas denna upplevelse av själva 
tågets utformning, vilket inte berörs i detta dokument, men upplevelsen 
påverkas även av hela anläggningens gestaltning och dess förhållnings-
sätt till de omgivningar den rör sig igenom. Det kan handla om kopplingen 
mellan ute och inne, möjligheten att se ut och upplevelsemässigt vara en 
del av det omgivande landskapet. Det kan också handla om upplevelsen av 
framåtrörelse som förstärks genom till exempel rytm i byggnadselement 
längs spåret eller möjlighet att relatera till stillastående referenspunkter i 
landskapet. Känslan av att resa, av att röra sig framåt, kan stärkas genom 
en sekvens av storslagna rum, tunnlar, intima stadspassager och samtida 
stationsmiljöer. Dessa aspekter är centrala för att skapa positiva associatio-
ner runt resan längs stambanan och väldigt viktiga för att stärka transport-
formens konkurrenskraft. Därför måste detta perspektiv finnas med redan 
i processen med stambanornas lokalisering och sen följa med hela vägen till 
drift och underhåll.

På en mer detaljerad skala handlar detta om att skapa visuellt lugn genom 
att element som potentiellt blockerar utsikt – exempelvis bulleravskärm-
ning och dylikt – utformas på ett sätt och placeras på en plats där de stör 
reseupplevelsen minimalt. Trafikverket kan genom placering och utform-
ning av utrustning inom järnvägsområdet påverka upplevelsen av omgiv-
ningen och utsikten mot landskapet. Hastigheten och landskapets skala bör 
beaktas, för att öka möjligheterna till en positiv upplevelse och reseupp-
levelse i tågets olika hastigheter – från de mycket höga hastigheterna till 
stillastående vid stationslägen. Målsättningen bör vara att flytta fokus från 
anläggningens konstruktion till utsikten. På samma sätt kan i de lägen där 
utsikt inte är möjlig, som till exempel i tunnellägen eller brokonstruktioner, 
ett medvetet arbete med ljussättning och rytm skapa upplevelsevärden som 
kombinerar lugna sinnesintryck med en känsla av rörelse framåt.

Relevanta frågeställningar i analys, 
planering och genomförande av 
gestaltningsarbetet:

Hur ser relationen mellan resenä-
ren och det omgivande landskapet 
ut? Var riskerar utsikten bli helt 
eller delvis blockerad av anlägg-
ningen? Var riskerar utsikten bli 
blockerad, med till exempel 
bullerskyddsskärmar, av hänsyn till 
samhällen eller andra känsliga 
miljöer som banan rör sig igenom? 

Var finns speciellt viktiga landmär-
ken eller miljöer att skapa utblickar 
mot? Om dessa sammanfaller med 
lägen för blockerad utsikt, kan de 
blockerande elementen placeras 
eller utformas för att minimera 
störningen inifrån tåget?

I de lägen där utsikten blir block-
erad av anläggningen själv eller av 
omgivningen, hur kan t.ex. 
tunnelväggar eller bullerskärmar 
utformas för att optimera upplevel-
sen inifrån tåget?
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Vägledning i olika skeden
Kvalitetsprogram arkitektur, med vägledande principer och riktlinjer för 
arkitektonisk kvalitet, ska kunna tillämpas i samtliga planeringsskeden för 
Nya Stambanor. Det innebär att en avvägning behöver göras utifrån varje 
planeringsskede, för att bedöma vilka aspekter som är relevanta. I varje 
skede och situation görs därför en plan utifrån vilka skalor anläggningen 
upplevs från, vilka upplevelseperspektiv som ska beaktas, vilka frågeställ-
ningar som behöver fångas, samt vilka samverkansaktörer som behöver 
involveras.  
 
Matrisen här bredvid innehåller ett urval av aspekter som är relevanta att 
beakta utifrån respektive skede. Matrisen ska utvecklas som del i framta-
gande av implementeringsplan, och då utökas med fler perspektiv, aspekter 
och skeden för att ge konkret vägledning gällande vilka frågor som kan 
vara relevanta. Här visas den för att exemplifiera. Riktlinjer för gestalt-
ningen återfinns under respektive rubrik här ovan. 
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PÅ NÄRMARE HÅLL

FORMULERING AV 
ÄNDAMÅL OCH 

PROJEKTMÅL
Formuera en projektgemensam idé för gestaltning och upplevelse baserat på Kvalitetsprogrammet

Siktlinjer och vyer mot 
stambanan. Omgivande 
miljöer, symbolverkan i 
placering och utform-
ning. Befintliga rörelse-
mönster, viktiga sociala 
och kulturella miljöer 
som påverkas. Stads- 
och landskapskaraktärer. 
Värden att lyfta eller 
skapa. Utbyggnadspla-
ner, grönstruktur, 
rekreationsområden, 
social konsekvensanalys.

PÅ AVSTÅND INOM STATIONS- 
OMRÅDET INIFRÅN TÅGET

LOKALISERING 
(GESTALTNINGS- 

AVSIKTER OCH 
GESTALTNINGSPRO-

GRAM)

JÄRNVÄGSPLAN  
(GESTALTNINGS- 

PROGRAM)

PROJEKTERING OCH 
FÖRDJUPAT GESTALT-

NINGSPROGRAM

Närhet och tillgänglig-
het utifrån befintlig 
infrastruktur och 
rörelsemönster, tydlig 
uppkoppling mot 
befintlig stuktur. Buller, 
bebyggelsestruktur. 
Kommunala ÖP och 
regionala utvecklings-
planer; Framtida 
näringslivs- och 
bebyggelseutveckling. 
Klimatanpassning bl a 
översvämning. 

Attraktiv placering i 
förhållande till befintlig 
infrastruktur och 
bebyggelse; möjlighet 
till lokala synergieffek-
ter för samhällsutveck-
ling. 

Siktlinjer, vyer från 
tåget. Förändring 
landskapskaraktärer, 
upplevelse av hastighet 
och rörelse.

Siktlinjer, vyer över NS. 
Förstärka landskapska-
raktärer eller inordna 
gestaltningen? Befintliga 
rörelsemönster, viktiga 
sociala och kulturella 
miljöer. Värden att lyfta 
eller skapa.

Korsningar med befintlig 
infrastruktur, tillgänglig-
het, befintliga rörelse-
mönster, angöring.
Fastighetsgränser, 
befintligt näringsliv, 
jord- och skogsbruk, 
kulturmiljöer. 
Livsmiljöer olika åldrar, 
buller, barriärverkan, 
säkerhet vid spårområ-
det. 
Kommunala ÖP, Regi- 
onala utvecklingsplaner, 
framtida näringslivs- 
och bebyggelseutveck-
ling. Klimatanpassning. 
Risk och säkerhet. 

Attraktiv placering i 
förhållande till befintlig 
infrastruktur och 
bebyggelse; möjlighet 
till lokala synergieffekter 
för samhällsutveckling. 

Siktlinjer, vyer från 
tåget. Förändring 
landskapskaraktärer, 
upplevelse av hastighet 
och rörelse.

Utifrån gestaltningsprogrammets formuleringar: vilka gestaltningsval, inkl växtval, material belys-
ning, skyltning, etc, är avgörande för att säkra detta? Formulera tydligt koppling mellan gestaltning 
och kvaliteter/mål inför sammanvägning med andra aspekter. Kom ihåg drift- och underhållsper-
spektiv.

Ta fram drift- och underhållsplan utifrån ursprungsintention och med koppling till projektmål.  
Kommunicera intentioner och kvaliteter till alla leverantörer.

DRIFT OCH  
UNDERHÅLL

EXEMPEL PÅ ASPEKTER ATT BEAKTA I GESTALTNINGSARBETETS OLIKA SKEDEN
Tabellen innehåller ett urval av aspekter för att exemplifiera. Gör en bedömning av vilka aspekter som är relevanta i aktuellt 
område utifrån specifika förutsättningar och med hjälp av tabellen nedan. För relevanta aspekter, se riktlinjer ovan kring 
förhållningssätt och gestaltning. Tabellen bör utvecklas i arbetet med att ta fram implementeringsplan (se kap 4).
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Kap. 4
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4. REKOMMENDATIONER FÖR  
FORTSATT ARBETE 

Med Kvalitetsprogram arkitektur har riktlinjer och vägledning kring 
arkitektoniska kvaliteter för Nya Stambanor formulerats. Därefter följer 
arbetet med att implementera arbetssätt och tillämpa riktlinjerna i gestalt-
ningsarbetet för Nya Stambanor. Det kommer att kräva vidare arbete för 
att se till att arkitekturen får ta den plats i utformningen av systemet som 
krävs för att kunna nå de övergripande mål som antagits. 

Genom arbetet har ett flertal områden identifierats, kring vilka ytterligare 
kunskap eller metod behöver tas fram. Detta avslutande kapitel listar där-
för nästa steg i omhändertagandet av de arkitektoniska kvaliteterna i Nya 
Stambanor under rubriken Fortsatt arbete Kvalitetsprogram Arkitktur.   

I arbetet med att ta fram Kvalitetsprogram arkitektur har behovet av en 
utvecklad metod för samverkan blivit tydligt. Avslutningsvis föreslås i 
detta kapitel därför framtagandet av en Trafikverksgemensam modell för 
samverkan, men inte inom ramen för Nya Stambanor. 

Fortsatt arbete Kvalitetsprogram Arkitektur
Förankra: fastställande och efterfrågan
För att Kvalitetsprogram arkitektur ska få genomslag i planerings- och ge-
staltningsarbetet för Nya Stambanor måste det fastställas som ett system-
gemensamt program med övergripande relevans för måluppfyllnad. I ett 
så stort projekt som Nya Stambanor, där dessutom tre av åtta övergripande 
mål rör frågor om arkitektur, kan inte hela ansvaret för att driva arkitek-
turfrågorna ligga hos arkitekter och landskapsarkitekter. Framgången är 
beroende av bred förankring och förståelse för frågornas relevans. 

Ett första steg efter färdigställandet blir därmed intern förankring och 
kunskapsuppbyggnad genom fastställande på ledningsgruppsnivå inom 
Nya Stambanor.

Implementera: förutsättningar för arbetet 
Kvalitetsprogram arkitektur är framtaget för att vara ett stöd i arkitek-
turarbetet både vid planering och projektering av de nya stambanorna. 
En generell nivå krävs för att kunna fungera för den mångfald av skeden, 
projektorganisationer och geografier som det ska vara användbart för. Det 
innebär att projektorganisationerna i de olika projekten behöver hitta sitt 
sätt att omsätta Kvalitetsprogrammets riktlinjer till projektspecifika mål, 
avsikter och program.

För att ge förutsättningar för gemensamt arbetssätt och samlat fokus på 
arkitektoniska kvaliteter ska därför en implementeringsplan tas fram. 
Denna bör innehålla både en handledning och en processplan för hur 
Kvalitetsprogrammets kvaliteter, förhållningsätt och riktlinjer ska imple-
menteras i de olika delprojektens befintliga och kommande styrnings- och 
gestaltningsdokument. Handledningen bör bland annat beskriva relationen 
och hierarkin mellan Kvalitetsprogrammet och andra planeringsdokument 
så som Handbok för gestaltningsarbete och gestaltningsprogram i infrastruk-
turprojekt, Stationshandboken och Funktionell gestaltning, samt specifika 

FÖRANKRA

IMPLEMENTERA
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handlingar för Nya Stambanor så som Landskapsanpassning och fördjupad 
utredning om stambanans stationer. Processplanen bör bland annat be-
skriva hur ett delprojekt i olika skeden och inom hela sin organisation kan 
implementera Kvalitetsprogrammet samt även ett upplägg för en kontinu-
erlig samverkans- och kunskapsdelning mellan delprojekten. 

Kommunicera: information och kunskapsdelning
Som en del i implementeringsplanen, eller som ett tillägg till denna, bör 
också en kommunikationsplan tas fram. De arkitektoniska kvaliteterna 
och deras bidrag till de övergripande målsättningarna bör kommuniceras 
både centralt i programmet Nya Stambanor och ut i delprojekten och till de 
konsultgrupper som arbetar med gestaltning och utformning. Kopplingen 
mellan övergripande måluppfyllelse och upplevelse av systemet bör kom-
municeras, liksom arkitekturens roll att med enkla medel påverka både 
upplevelse och användning. Kommunikationen bör också tydliggöra på 
vilka sätt och i vilka frågor arkitekturen kan ta ansvar, var samverkan är 
avgörande, samt de mervärden arkitekturen ska tillskapa. 

Kommunikationsplanen behöver också vända sig till övriga delar av Tra-
fikverkets organisation. Genom Trafikverkets Arkitekturstrategi poängteras 
att arkitekturens roll ska utvecklas och på så sätt bidra till att Trafikverket 
når de transportpolitiska, de arkitekturpolitiska och de miljöpolitiska må-
len. I detta blir Nya Stambanors arkitektur en viktig del. 

Fördjupa: fördjupad kunskap om specifika frågor 
Som följd av Kvalitetsprogrammet kommer flera utredningar att tas fram, 
för att fördjupa kunskapen inom specifika frågor av vikt för arkitektur, 
gestaltning och upplevelse. Detta gäller de tre övergripande målområdena 
Arkitektur, Landskap och Stationslägen. I takt med att Kvalitetsprogram-
met implementeras och arbetssätt och resultat utvärderas kommer fler 
behov att uppmärksammas. Fortsatt utvecklingsbehov kommer därför att 
resultera i fler tillkommande utredningar. 

I arbetet med Kvalitetsprogrammet har två behov av vidare utredningar 
visat sig. Det handlar dels om en metod för kvalitetssäkring genom hela 
utbyggnaden, dels om en metod för stadsanalys. 

Kvalitetssäkring genom hela utbyggnaden
En knäckfråga som identifierats är behovet att hitta metoder som är speci-
fika för att säkra att ställningstagande och avsikter gällande just arkitek-
turens kvaliteter följer med från skede till skede. Gestaltningsavsikter tas 
fram och konkretiseras genom Gestaltningsprogram för de olika planområ-
dena, men risk finns att grundläggande kvaliteter tappas och att koppling-
en mellan avsikt och mål inte följer med in i projektering och anläggande. 

Metoder för att följa upp och kravställa arkitekturen behövs hela vägen 
från gestaltningsavsikter till upphandling av entreprenad och in i drift och 
förvaltning. En utredning kring kvalitetssäkring genom hela planerings- 
och utbyggnadsprocessen bör ge svar på hur gestaltningsavsikter och ge-
staltningsprogram säkras vid upphandling av totalentreprenad och framta-
gande av FU vid utförandeentreprenad.  Säkringen av arkitekturkvaliteter 
ska involvera hela projektorganisationen och inte enbart gestaltningsan-
svariga.

KOMMUNICERA

FÖRDJUPA



KVALITETSPROGRAM ARKITEKTUR - NYA STAMBANOR 43

Ta fram en metodbeskrivning för stadskaraktärsanalys 
Genom arbetet med att ta fram Kvalitetsprogrammet tydliggjordes beho-
vet av att komplettera Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA) med en 
integrerad stadskaraktärsanalys. Begreppet ”stad” är här en bred definition 
som i princip betyder tätbebyggt område. Precis som en ILKA så bör en 
stadskaraktärsanalys vara ”en metod och ett underlag som sätter befintlig 
kunskap i ett delvis nytt sammanhang, för användning på nya sätt. Även 
stadskaraktärsanalyserna bör fungera i planeringssituationer för regio-
nal och nationell plan, men även vara en metod tillämplig i mer detaljerad 
skala. På så sätt kan den utgöra underlag både för internt arbete och i de för 
Kvalitetsprogrammet så avgörande externa dialogerna med andra aktörer 
i samhällsbyggandet. Genom framtagandet av Kvalitetsprogrammet har 
det blivit särskilt tydligt att framtidssäkring för att möjliggöra långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling är perspektiv som bör tas med i en sådan me-
todbeskrivning.

En metod för stadskaraktärsanalys måste vara gemensam för hela Tra-
fikverket, och kan därför inte tas fram inom ramen för Nya Stambanor. 

Utvärdera: arkitekturforum för intern samverkan och lärande
Arkitekturforum etablerades som en följd av Kvalitetsprogram från 2017, för 
att uppnå kontinuitet i samtalen kring arkitektur kopplat till Nya Stamba-
nor och för att fånga upp aktuella frågor. Efter några års uppehåll återupp-
togs Arkitekturforum i mars 2020, med nytt fokus på arkitekturfrågor inom 
Nya Stambanor. Arkitekturforum har fortsatt en viktig roll som visions-
bärare och förvaltare av Kvalitetsprogrammet genom implementering i 
samtliga delprojekt. 

För kommande möten inom Arkitekturforum bör mötesordningen tydligt 
följa upp och aktualisera Kvalitetsprogrammet. Genom att ta fram ett års-
hjul med aktiviteter och återkommande fokus på olika aspekter av Kvali-
tetsprogrammet möjliggörs ett strukturerat och systematiserat arbetssätt. 

Arkitekturforum behöver även fortsättningsvis utgöra grund för erfaren-
hetsutbyte mellan delprojekten. Förslagsvis kompletteras Arkitekturforum 
dessutom med mer specialiserade forum för delprojektens arkitekter och 
landskapsarkitekter för att utbyta erfarenheter kring mer specifika gestalt-
ningsfrågor. 

Huvudansvar för uppföljning och utvärdering ligger i systemutformning 
och i det systemövergripande arbetet med arkitektur. Arkitekturforum har 
dock en viktig roll i att följa upp och dela erfarenheter kring genomförda 
insatser utifrån övergripande kvaliteter, samt initiera eller föreslå tillkom-
mande utredningar och fördjupningar. 

UTVÄRDERA



KVALITETSPROGRAM ARKITEKTUR - NYA STAMBANOR44

FÖRSLAG PÅ SAMVERKSANSPROCESS MED EXTERNA AKTÖRER
Oberoende vilket skede som arbetet går in i (ref kap 1 – olika skeden) är följande fyra steg 
viktiga att inledningsvis gå igenom för att ta fram en tydlig och kommunicerbar samver-
kansplan. Samverkansplanen bör sedan utgöra grund för arbetet genom hela skedet.

1. Förberedelse inför samverkan
Formuleras baserat på Kvalitetsprogrammet och andra relevanta underlag Trafikverkets 
behov och önskemål för gestaltningsarbetet i det aktuella skedet och för den aktuella 
geografin. Identifiera vad Trafikverket kan ta ansvar för ekonomiskt och organisatoriskt 
och inom vilka frågor som det finns ett behov av att samverka utifrån Trafikverkets olika 
perspektiv. Be de andra samverkansaktörerna göra samma förberedelse. 

2. Samverkansuppstart
Vid en uppstartsworkshop presenterar alla aktörer sina behovs- och önskemålsbe-
skrivningar. Gemensamma intressen och intressekonflikter liksom möjliga synergief-
fekter identifieras inför nästa steg.

3. Samverkansplanering
Baserat på uppstartsworkshopen tar Trafikverkets projektledare och arkitekt/
lanskapsarkitekt fram ett utkast på en gemensam målbild för samtliga aktörer och en 
handlingsplan för hur gemensamma intressen och intressekonflikter ska hanteras. 
Detta stäms av och förankras hos övriga aktörer innan en slutgiltig målbild och 
planering för samverkansprocessen tas fram. För bästa resultat förankras detta 
material genom interna beslut och uppdragsbeskrivningar i samtliga aktörers 
organisationer. Om aktuellt görs planer för samfinansiering eller delat ansvar för 
genomförande av vissa moment.

4. Samverkansuppföljning
Genom planerings- och anläggningsskeden följs arbetet kontinuerligt upp. Trafikverket 
kan ansvara för att sammankalla till samverkansmöten. Vid samtliga uppföljningstill-
fällen granskas och utvärderas alla gestaltningsval och föreslagna lösningar utifrån 
gemensam målbild och intention. I de fall det blir aktuellt att förändra planeringen är 
det särskilt viktigt att hålla fast vid den ursprungliga målbilden för att hitta nya 
alternativ att uppnå önskad effekt. Vid avslutande möte behöver alla involverade 
aktörer bjudas in för att tillsammans göra en uppföljning av resultatet utifrån både 
gemensam målbild och respektive intressentperspektiv.

Utvecklad modell för samverkan
Som konstaterats i kapitel 3 är samverkan, både internt inom Trafikverket 
och externt med andra aktörer, helt avgörande för att nå de övergripande 
målen. I arbetet med att ta fram Kvalitetsprogram Arkitektur har behovet av 
en uttalad och utvecklad modell för samverkan i alla skeden av arbetet med 
Nya Stambanor blivit tydligt – men också hur viktig en sådan modell är för 
hela Trafikverkets verksamhet. 

Intern samverkan mellan Nya Stambanors olika kompetensområden och 
projekt behöver stärkas. De kontinuerliga samtalen och erfarenhetsutby-
tena är centrala, men lika viktigt är att arbeta tillsammans över yrkesgrän-
serna. Förståelsen för olika parters uppdrag och kompetens är en fram-
gångsfaktor, för att hitta det gemensamma att samlas kring. 

Förtroendet mellan kompetensområden och aktörer stärks genom transpa-
rent arbetssätt. Intern och extern samverkan behövs genom hela arbets- 
och planeringsprocessen, genom tidplaner, finansiering, gestaltning, 
byggskede och förvaltning. Formuleringen av de gemensamma ambitions-
nivåerna och förståelsen för hur olika aktörer kan bidra till detta är grun-
den för samverkan. Nedan finns en illustration över delar som en extern 
samverkan behöver omfatta. 
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