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FÖRORD





Detta examensarbete behandlar konceptframtagning av ändstationer till en föreslagen automatbana mellan 
Luleå Centrum och bostadsområdet Kronan. 

Kollektivtrafik tillhör framtiden och fungerande system är ett krav när nya städer byggs. Dagens kollektivtrafik 
kräver mycket stora subventioner från skattebetalarna och många system bär bara bråkdelar av sina kostnader. 
NoWait Transit AB har tillsammans med företaget ReRail AB ett nytt tågkoncept som anses vara billigare, 
miljövänligare och kräva minimalt med underhåll.

Arbetet inleddes med en nulägesanalys av berörda företag och Luleå kommun vilket gav nödvändig förståelse 
för NoWaits tågkoncept. Deras koncept går ut på att man skapar en tågbana med kontinuerlig drift, liknande 
en rulltrappa. Detta möjliggörs genom att vid stationerna vrida vagnarna i ca 90° vinkel för att minska hastig-
heten till en tiondel och därmed tillåta resenärerna att kliva av och på under låg hastighet. Systemet byggs ovan 
befintlig infrastruktur med lätta konstruktioner och befintliga standardkomponenter för att minska bygg-
kostnaderna och byggtiden. Sedan använder vagnarna linjära motorer för acceleration och bromsning vilket 
minskar underhållet jämför mot ett vanligt tunnelbanesystem. En marknadsanalys genomfördes där liknande 
system och konkurrenter undersöktes. Detta gav kunskap om t.ex. rapid transit-system, förarlösa tunnelbane-
system samt ökade förståelsen för skillnaden mellan vanliga tågsystem och ett tågsystem från NoWait.

Utifrån de första analyserna och tillsammans med företagen skapades en produktspecifikation, detta som hjälp 
för att specificera vilka krav och önskemål (kriterier) som fanns för stationerna från början. För att anpassa 
detta system till en lite mindre stad som Luleå valdes den kontinuerliga driften bort och istället kör ett mindre 
tåg mellan stationerna där de stannar en angiven tid och sedan kör tillbaka. Exempel på kriterier var: Obeman-
nad station, medge skydd från otillfredsställande väder samt vagnar och plattform i samma nivå. När den första 
delen av produktspecifikationen var klar inleddes en idé- och konceptgenereringsfas som ledde till tre olika 
konceptförslag: ett ”enkelt & smart”, ett ”norrbottniskt” och ett ”modernt”. 

Under vidareutvecklingsfasen genomfördes tre analyser med inriktning på trygghet, tillgänglighet och använd-
barhet. Dessa ledde till en ökad förståelse för vilka händelser som kan uppkomma på en station samtidigt som 
en del nya kriterium i produktspecifikationen lades till, t.ex.  barriär för spår då vagnarna ej är på stationen,  
dimensionering av stationen enligt brandklass 2A och möjliggöra för enkel orientering i byggnaden.

Resultatet av arbetet är två olika stationskoncept för ändstationerna samt en rekommendation för placering 
av stationerna och linjedragning mellan dem. De två stationerna fick benämningarna Centrumstationen och 
Kronanstationen. Att det blev två olika stationer var på grund av Luleås planerade resecentrum. Om tågbanan 
byggs kommer resecentrumet att utgöra en ändstation och därför blir den s.k. centrumstationen bara en tem-
porär byggnad. Den skapades utifrån att ta så liten plats som möjligt men samtidigt uppfylla de flesta krite-
rium i produktspecifikationen. Stationen i bostadsområdet Kronan kan däremot byggas fullskalig och utnyttja 
fler utformningar som löser kriterierna på ett bättre sätt. Denna station innehåller även en servicedel för att 
kontrollera och underhålla vagnarna. Slutligen beskrivs några råd om hur man ska använda detta arbete vid 
framtida utformning av stationer. 

SAMMANFATTNING





This master thesis deals with the conceptual design of end stations to a proposed automatic train ride between 
Luleå city and the residential area Kronan in Luleå.

Public transport is a thing for the future and working systems is a requirement when new cities are built. 
Today’s public transport need large subsidies from taxpayers and many system carries only a fraction of their 
costs. NoWait Transit AB and ReRail AB possesses a new train concept that are considered to be cheaper, more 
environmentally friendly and with a lowered maintenance.

The thesis started with an analysis of the companies and Luleå municipality current status, giving a better  
understanding of the NoWait train concept, which is a new concept based on continuous operation like an 
escalator. This is made possible by turning the cars almost 90° angle when entering the station to reduce the 
speed to one-tenth and let the passengers get on and off at a low speed. The track is built above existing infra-
structure with lightweight structures and standard components to reduce cost and time of the construction. 
The propulsion of the cars is coming from linear motors placed along the track which reduces maintenance 
and energy consumption compared to a regular subway system. An analysis of competitors and similar system 
was also conducted, giving a better understanding of rapid transit systems, driverless metros and the difference 
between regular train systems and NoWait’s train system.

Based on the initial analyzes and together with the companies, a product specification was created to specify 
the criteria for the stations. To adapt the NoWait system to a smaller city like Luleå the continuous operation 
were cancelled and instead letting the train go back and forth between the stations with a small pause at each 
station. Other examples of criteria were: Unmanned stations, allow protection from bad weather conditions 
and cars and platform at the same height. When the first part of the product specification process was finished 
three early station concepts were created based upon the expressions: ”Simple & smart”, ”Norrbottnisk” and 
”Modern”.

From the three concepts further development was needed and three more analyzes were conducted with focus 
on security, accessibility and usability. These led to a better understanding of the situations that may occur at 
a stations like this, and also some new criteria for the product specification, like: Barrier between platform and 
track and make possible for easy orientation in the building.

The result of this thesis are two different station concepts with recommendation for locations and line-drawing 
between them. The two stations were entitled ”Centrumstationen” for the city station and ”Kronanstationen” 
for the station located in the residential area of Kronan. The main reason for creating two different stations was 
due to the planned travel centre in Luleå. If this NoWait track is built the city station will just be a temporary 
building until the travel center is completed, then the station will move and be a part of the center. Therefore 
this concept was created to claim as little space as possible while still meeting most of the criteria in the product 
specification. However the other station concept can be built as a full scale station using all the design features 
created to solve problems based on the criteria in the product specification. This station also includes a service 
area to analyze and maintain the train. Finally some advice how to use this thesis for future stations are  
provided.
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Denna rapport behandlar ett examensarbete utfört 
vårterminen 2013, som en avslutande del i  
civilingenjörsutbildningen Teknisk Design vid Luleå 
tekniska univetsitet (med inriktning produktut-
veckling). Arbetet har utförts som ett uppdrag åt 
företagen ReRail AB och NoWait Transit AB och  har 
fokuserat kring konceptuell utformning av ändstatio-
ner för en automatbana mellan Luleå Centrum och 
bostadsområdet Kronan i Luleå. Andra intressenter 
i projektet har varit Kronan Exploatering AB och 
Luleå Kommun. 

1.1 BAKGRUND
Kollektivtrafik tillhör framtiden och fungerande 
system är ett krav när nya städer byggs. Ett villkor 
är dock att kostnaderna för att bygga och underhålla 
dessa system minskas. Dagens kollektivtrafik kräver 
mycket stora subventioner från skattebetalarna och 
många system bär bara bråkdelar av sina kostnader. 
Framtidens kollektivtrafik måste vara betydligt kost-
nadseffektivare vad gäller investering och underhåll. 

Att bygga kollektivtrafik både på och under mark-
ytan har blivit allt dyrare. Kostnader upp till en 
miljard SEK per km förekommer. Detta innebär att 
biljettintäkterna aldrig kan betala vad transporten 
kostar. NoWait Transit AB har ett nytt tågkoncept 
som enligt uppgifter på deras hemsida1 kan byggas 
snabbare och billigare än dagens system. I dagslä-
get finns ingen byggd bana med detta koncept, men 
planer finns att en prototyp skall byggas i Luleå, se 
figur 1.

1.2 SYFTE OCH MÅL
Detta examensarbete avser att designa och visualisera 
koncept för ändstationer som kan ansluta en auto-
matbana mellan Luleå Centrum och bostadsområdet 
Kronan.

Syftet med detta examensarbete var att generera ett 
underlag för beslutsfattande kring automatbanans 
möjliga byggnation. Syftet var även att visa idéer 
kring hur dessa stationer kan anpassas och fungera i 
mindre städer.

Konkreta mål i arbetet var att undersöka potentiella 
placeringar av stationerna, vad som skall finnas på 
dessa samt hur de ska fungera på ett sätt som både 
tillgodoser behovet från resenärer och ägare. Målet 
har även varit att utforma koncept för stationerna 
utifrån gällande regelverk, behov och riktlinjer. 

Arbetet presenteras genom en muntlig presentation 
och denna skriftliga rapport.

1.3 AVGRÄNSNINGAR
Arbetet har ej bahandlat följande punkter:

•	 Hållfasthet och andra byggtekniska beräkningar.

•	 Färdiga kostnadsförslag.

•	 Verkliga tester och utvärderingar av systemet 
som helhet.

1. INLEDNING

1 http://www.nowaittransit.com/main_set.htm / system overview [hämtad 2013-05-24]

Figur 1. Rendering av NoWaits tågkoncept över skurholmsfjärden. (NoWait, 2011)
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För att öka förståelsen hos läsarna av denna rapport 
presenterar jag här fakta om berörda ämnen som har 
varit relevanta under arbetet. Det är först och främst 
fakta som berör de olika delarna i NoWaits tågkon-
cept, men också information och fakta kring befintliga 
system såsom tunnelbanor och bussar. 

2.1 BEGREPP
Följande begrepp som används i rapporten och som 
kan vara bra för läsaren att känna till.

RAPID TRANSIT
Rapid Transit är ett samlingsnamn för publika  
kollektivtrafiksystem ovan eller under marken i större 
städer.

MRT (MASS RAPID TRANSIT)
Mass Rapid Transit, eller MRT, är Rapid Transit- 
system med hög kapacitet, t.ex. tunnelbana. 

PRT (PERSONAL RAPID TRANSIT)
Personal Rapid Transit, eller PRT, är Rapid Transit-
system där små bilar/vagnar med plats för 3-6 perso-
ner kör dig automatiskt på en bana från punkt A till B.

METRO/SUBWAY/UNDERGROUND/ 
TUNNELBANA

Metro, Subway, Underground, Tunnelbana m.fl. är 
olika beteckningar för MRT-system under jord.

ELEVATED TRAIN/SKYTRAIN/ 
OVERHEAD TRAIN

Elevated train, Skytrain, Overhead train m.fl. är olika 
beteckningar för Rapid Transit-system ovan jord, 
oftast upphöjda på pelare ovanför vägbanor och annan 
terräng.

2.2 LIKNANDE SYSTEM
För att öka läsarens förståelsen för de delar som ingår- 
och som skiljer NoWaits tågkoncept från vanliga tåg 
presenteras här fakta kring liknande system och hur 
de fungerar. 

2.2.1 JÄRNVÄG
“Järnväg, anläggning för maskinellt 
drivna, spårburna fordon, även spårväg 
och tunnelbana. Svenska järnvägsnätet är 
1 197 mil (2010), huvuddelen elektrifierad. 
Högsta järnvägspunkten är riksgränsen vid 
Storlien (601 m ö.h.) och lägsta är spårtun-
neln i Helsingborg (8 m u.h.). Järnvägens 
princip är stål-hjulets ringa friktion mot 
ett spår av stål. Detta ger ett förhållandevis 
energisnålt, miljövänligt och säkert trans-
portmedel. Eldrivna tåg kräver endast ca 20 
% av den energi som fordras vid landsvägs-
transport; dock är järnväg dyrt och tidskrä-
vande att anlägga.”  
(Nationalencyklopedin, 2013)

2.2.2 MONORAIL
”Monorail (eng., av mono- och eng. rail 
‘räls’), enskensbana, järnväg med spår be-
stående av endast en skena. Fordonen kan 
antingen grensla över skenan, t.ex. Alweg, 
eller likt en linbana hänga ner från skenan 
som är monterad på någon form av stödben 
eller ställning. Trots att monorail är en 
gammal idé - ett tidigt exempel var linjen 
Listowel-Ballybunion på Irland som öpp-
nades för trafik 1887- har endast ett fåtal 
banor byggts, främst beroende på att tek-
niken p.g.a. ohanterlig växling av fordon är 
olämplig för transportuppgifter som kräver 
ett trafiknät. Fördelen med monorail är be-
gränsade utrymmeskrav i redan bebyggda 
områden, eftersom själva banan kan gå 
högt över marken. Ett exempel är häng-
banan i Wuppertal, Tyskland, som p.g.a. 
utrymmesbrist i floddalen till största delen 
går över floden Wupper med skenställning-
ens stödben på båda flodstränderna. ” 
(NE,Monorail, 2013)

2. TEORI
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2.2.3 TUNNELANA
“Tunnelbana, lokal, mest underjordisk, 
järnväg i större städer. Den första tun-
nelbanan var ångloksdrivna Metropoli-
tanlinjen i London 1863. Eldrivna banor 
började byggas i många städer kring 1900. 
De största tunnelbanenäten finns i New 
York, London, Paris, Moskva och Tokyo i 
nämnd ordning. “ 
(NE, tunnelbana, 2013)

2.3 BYGGLAGEN
Eftersom arbetet haft som mål att utforma koncept 
för stationerna har bygglagen varit ett viktigt hjälp-
medel och underlag för de beslut som har fattats 
kring byggnadernas utformning.

I Sverige finns två lagar som reglerar byggandet av 
byggnader: 

•	 Plan- och bygglagen (PBL)

•	 Plan- och byggförordningen (PBF) 

Boverket som är en förvaltningsmyndighet för frågor 
med anknytning till byggande har utifrån dessa 
lagar tagit fram Boverkets Byggregler (BBR). Detta är 
förordningar och allmänna råd vilka fungerar som 
rekommendationer och riktlinjer för att följa de ovan 
nämnda lagarna.

För att samla alla dessa fakta på ett och samma ställe 
har även Boverket givit ut en skrift vid namn Regel-
samling för byggande, BBR 2012. Då denna skrift är 
över 300 sidor lång och täcker mycket mer än detta 
arbete sammanfattas i nästa del de delar som berör 
utformningen av stationen. 

2.3.1 SAMMANFATTNING AV REGEL- 
      SAMLING FÖR BYGGANDE

Detta avsnitt ger en möjlighet för läsaren av denna 
rapport att begripa vissa beslut som har fattats under 
arbetets gång. 

I del två av regelsamlingen följer Boverkets Byggreg-
ler (BBR), vilket i detta arbete är den enda relevanta 
delen. Sammanfattningen som följer innehåller de 
mest användbara kapitlen.

BBR KAP 3: TILLGÄNGLIGHET
Kapitel tre i BBR beskriver hur man skall utforma 
byggnader så att tillgängligheten för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är  
tillräckligt hög.

Den första delen beskriver mått och anpassningar 
man skall göra för att en person i rullstol lätt skall 
kunna ta sig fram. Ett särskilt dimensionerande 
mått när det gäller rullstolsbundna är en cirkel med 
diameter 1,5m. Detta för att en person med en liten 
elektrisk utomhusrullstol skall kunna vända.

Fortsättningsvis beskrivs att gångvägar till och från 
platsen skall göras tillgängliga och att en parkerings-
plats för rörelsehindrade ska kunna ordnas max 25m 
från en publik lokals entré. Huvudentréer ska vara 
tillgängliga och användbara, samt helst vara kon-
trastmarkerade så de är enkla att upptäcka. 

Entréer och kommunikationsytor ska vara tillgängli-
ga och användbara för personer med nedsatt rörel-
seförmåga. Dessa bör ha en fri bredd på minst 1,3m 
samt golvet ska vara fast och jämnt. Helst ska inga 
nivåskillnader ingå i dessa utrymmen, men kan det 
inte undvikas ska ramper, hissar eller andra lyftan-
ordningar avhjälpa detta problem.

Ramper som är placerade inomhus ska ha en fri 
bredd av minst 1,3m och inte luta mer än 1:12 
(8,3cm/m), men enligt rekommendationen skall den 
inte luta mer än 1:20 (5cm/m). Vilplan skall vara 
minst 2m långa där höjdskillnaden mellan vilplanen 
får vara max 0,5m. De ska även finnas avåknings-
skydd som är minst 40mm högt. 

Hissar eller andra lyftanordningar ska vara tillgäng-
liga och användbara och det ska finnas minst en hiss 
som rymmer en rullstolsbunden person med med-
hjälpare.

Figur 2. Måttangivelser för placering av  
manöverdon. (Boverket, 2011, s. 101)
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Dörrar och portar som ska vara tillgängliga och 
användbara ska utformas så de enkelt kan öppnas av 
personer med nedsatt rörelseförmåga, tillåter passage 
med rullstol samt att det finns tillräckligt utrymme 
för att öppna och stänga dessa från en rullstol. För 
att medge fri passage med rullstol krävs att dörr-
öppningen har en fri bredd av 0,8m då dörren är 
uppställd i 90°. En lämplig placering för manöverdon 
som t.ex. dörröppnare och hissknappar är 0,8m från 
golvet. Sedan ska de även placeras minst 0,7m från en 
vägg eller öppnad dörr, se figur 2.

“Viktiga målpunkter i byggnader liksom gångytor, 
trappor och ramper samt manöverdon ska vara lätta 
att upptäcka och hitta fram till även för personer med 
nedsatt orienteringsförmåga.” (Boverket, 2011, s.99). 
För att uppnå detta ges exempel som kontrast- 
markering och logiska färgskalor. Det anges även 
att med tillräcklig kontrast menas 0,4 enligt NCS 
(Natural Color System).  Orienterade skyltar ska även 
dessa vara tillgängliga och användbara. Med detta 
menas att de ska vara placerade på en lämplig höjd 
med en textstorlek som anpassas utifrån avståndet 
den skall läsas på. De ska ej ge upphov till reflexer 
och kunna läsas av personer som sitter i rullstol.

Belysningen i byggnader ska utformas så att alla 
golvytor är tillräckligt och jämnt belysta. Man bör 
även i den mån det går avskärma ljuskällan samt ej ha 
för stora kontraster i belysningen mellan olika rum.

I publika lokaler dimensionerade för över 16 personer 
ska rumshöjden vara minst 2,7m. Driftsutrymmen 
behöver inte följa denna regel utan de ska utformas så 
att risken för skador minskas.

BBR KAP 5: BRANDSKYDD
För byggnader skall en brandskyddsdokumentation 
skapas. Denna ska beskriva vilka förutsättningar det 
byggtekniska brandskyddet ger samt hur byggnadens 
brandskydd är utformat. Den skall även innehålla 
verifiering av att brandskyddet uppfyller de  krav som 
ställs i BBR och de krav som finns i avdelning C i 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10).

Eftersom det finns mängder av olika utformningar 
och tillämpningar på byggnader finns olika klass-
indelningar. Dessa benämns verksamhetsklasser (Vk) 
och beror enligt listan till höger. Listan är hämtad 
direkt ur BBR (Boverket, 2012, s. 122), men kommer 
ursprungligen från (BFS 2011:26).

Indelningen beror på

 − vilken utsträckning personerna har kännedom 
om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter.

 − om personen till största delen kan utrymma på 
egen hand,

 − om personen kan förväntas vakna, samt

 − om förhöjd risk för uppkomst av brand förekom-
mer eller där en brand kan få ett mycket snabbt 
och omfattande förlopp.

Samma byggnad kan delas in i flera verksamhets-
klasser.

För en tågstation gäller verksamhetsklass 2 utifrån 
beskrivningen “Verksamhetsklassen omfattar sam-
lingslokaler och andra lokaler där det vistas personer 
som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som 
har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och 
som kan förväntas vara vakna. Med en samlingslokal 
avses varje lokal eller varje grupp av lokaler inom en 
brandcell som är avsedd för ett större antal personer.” 
(Boverket, 2011, s. 122)

Klassen delas även in i subklasser enligt:

•	 Verksamhetsklass 2A avser en lokal för högst 150 
personer.

•	 Verksamhetsklass 2B avser en samlingslokal för 
fler än 150 personer.

•	 Verksamhetsklass 2C avser en samlingslokal som 
är avsedd för fler än 150 personer och där alkohol 
serveras i mer än begränsad omfattning.

(BFS 2011:26)

När man dimensionerar ett utrymme utifrån hur 
många personer som får vistas där används tabell YY 
på nästa sida, som är hämtad ur BBR (Boverket, 2011, 
s. 146). Tabellen är modifierad då den endast innehål-
ler värden för verksamhetsklass 2.
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“Utrymningsvägar ska utformas så att risken för 
att personer blir instängda av brand och brandgas 
begränsas.” (Boverket, 2011, s. 145)

Detta uppnås genom att utrymningsvägarna ska ha:

 − en fri bredd av minst 0,9m

 − en fri höjd av minst 2,0m

 − dörröppningar skall vara minst 0,8m bred

 − ett fritt avstånd mellan dörr och trapp eller ramp 
bör vara minst 0,8m

Detta gäller för utrymningsvägar som betjänar färre 
än 150 personer. För utrymningsvägar som betjä-
nar mer än 150 personer är kraven på fri bredd och 
antalet utrymningsvägar högre.

“Dörrar som ska användas för utrymning ska vara 
utåtgående i utrymningsriktningen och lätta att iden-
tifiera som utgångar. Inåtgående dörrar får endast 
användas om köbildning inte kan förväntas uppstå 
framför dörren.” (Boverket, 2011, s. 147)

Spiraltrappor bör ej användas som utrymningsväg i 
byggnader med verksamhetsklasser 2B och 2C.

BBR KAP 8: SÄKERHET VID ANVÄNDNING
“Byggnader ska utformas så att risken för olyckor 
såsom fall, sammanstötningar, klämning, bränn-
skador, explosioner, instängning, förgiftningar och 
elektriska stötar begränsas. Tomter som tas i anspråk 
för bebyggelse ska utformas så att risken för olycksfall 
begränsas.” (Boverket, 2011, s. 243)

“Trappor och ramper i eller i anslutning till bygg-
nader ska utformas så att personer kan förflytta 
sig säkert.” (Boverket, 2011, s. 245) Detta uppnås 
genom att ta hänsyn till och vara konsekvent när det 
gäller trappens längd och lutning. Måttförhållandet 
mellan trappstegens längd och höjd ska vara samma 
genom hela trappen och där det inte är det och inte 
kan undvikas ska dessa trappsteg kontrastmarkeras. 
Trappstegens djup bör vara minst 0,25m i gångrikt-
ningen och någon höjd  eller annat måttförhållande 
för trappstegen anges ej.

Ledstänger skall finns som balansstöd för trappor 
och ramper. Dessa ska placeras på en höjd av 0,9m 
från golvet och löpa förbi trappens eller rampens 
början och slut med minst 0,3m.

VERKSAMHET PERSONTÄTHET (per/m2)
Bibliotek* 0,1

Danslokal 2,5

Klassrum 0,5

Konferensrum* 0,7

Kyrka 1,0

Köpcentrum, Varuhus, Butik 0,5

Museum, Konsthall 0,25

Pub, bar 3,0

Restaurang Antalet sittplatser eller 1,0

Samlingslokan för endast sittande men utan fast monterade stolar 1,7

Samlingslokal för stående och sittande 2,5

Samlingslokal med fast monterade sittplatser Antalet sittplatser
* För dessa verksamheter kan bestämning av nettoarea göras med avdrag för arean för lös inredning.

(BFS 2011:26)

Tabell 1. Dimensionerande persontäthet för verksamhetsklass 2.
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Räcken ska placeras där fallskada kan uppkomma. 
Dessa ska vara minst 0,9m höga och tåla dynamisk 
påverkan från människor. Är däremot nivåskillnaden 
högre än 3m från golv till golv ska räcket vara minst 
1,1m. Det finns även speciella måttbestämmelser för 
utrymmen där barn kan vistas, dessa mått illustreras 
i figur 3.

“Byggnader ska utformas så att risken för person- 
skador till följd av sammanstötning begränsas.  
Byggnaders rörliga delar och anordningar ska vara 
placerade och utformade så att risken för person- 
skador genom klämning eller liknande begränsas.” 
(Boverket, 2011, s. 252) Det nämns några krav satta 
till detta vilka är att fasta anordningar eller delar 
av byggnader som är placerade på mindre än 2,2m 
höjd över gångbana skall byggas in eller utmärkas på 
annat sätt. För automatiska portar, dörrar m.m. gäller 
samma som ovan, dvs. de ska utformas så att person-
skador begränsas.

2.3.2 FAKTARUTA OM KRAV UR  
      BYGGLAGEN

För att lättare åskaliggöra de olika krav och rekom-
mendationer som finns angivna i bygglagen samman-
ställs dessa krav med hjälp av faktarutan till höger.

FAKTARUTA BYGGLAGEN
Tillgänglighet

•	Mått för utomhusrullstol Ø 1,5m

•	Mått för inomhusrullstol Ø 1,3m

•	Rampbredd, minst 1,3m

•	Ramplutning, max 1:12 (8,3cm/m)

•	Ramplutning, rek 1:20 (5cm/m)

•	Vilplan längd, minst 2m

•	Höjdskillnad vilplan (ramp), max 0,5m

•	Dörrar, fri bredd minst 0,8m

•	Manöverdon (dörröppnare) 0,8m från golv 
0,7-1m från vägg

•	 Stegdjup trapp, minst 0,25m

Utrymningsvägar 

•	Fri bredd, minst 0,9m

•	Fri höjd, minst 2,0m

•	Dörröppningar, minst 0,8m

•	Avstånd dörr - trapp, minst 0,8m

Säkerhet 

•	Räckeshöjd, minst 0,9m 
(fallhöjd över 3m), minst 1,1m

Övrigt 

•	Rumshöjd publik lokal, minst 2,7m

•	Lokaldimensionering 2,5per/m2 

(Enligt en lokal för stående och sittande) 
 

Max 100mm

Mindre än 110mm eller
större än 230mm.

Max 100mm

Ej klätterbart
upp till 0,8m

Figur 3. Måttangivelser för räcken i utrymmen där 
barn kan vistas.



8

2.4 NOWAITS TÅGKONCEPT
GRUNDKONCEPT

År 1998 uppbringades ett koncept där grunden var 
kontinuerlig masstransport av människor i större 
städer. Detta koncept går ut på att man använder 
befintliga standardkomponenter för att bygga en 
lättviktstågräls där man kör ett förarlöst tåg runt i en 
loop dygnet runt, året om. På grund av att man an-
vänder standardkomponenter beräknas investerings-
kostnaden av ett sådant system vara en femtedel av ett 
tunnelbanesystem. Sedan beräknas även driftskostna-
den att bli en femtedel av dagens tunnelbanesystem.

Sedan 1998 har mycket hänt och sedan år 2004 har 
NoWait ett internationellt patent på denna idé. Under 
tiden har konceptet blivit mer konkret och simule-
ringar har gjorts för att visa att det fungerar i teorin2.

Systemet är alltså kontinuerlig masstransport av 
människor, vilket kan liknas med en rulltrappa eller 
ett transportband, d.v.s. det fraktar människor/saker 
från punkt A till punkt B utan att stanna. Hur görs då 
detta med ett tåg?

Genom att tillverka smala och långa vagnar (1) som 
när de kommer till stationen kan vridas 90° (2 & 3). 
Detta gör att hastigheten reduceras till en tiondel. Se 
figur 4 och 5.

Sedan bygger man detta system i en loop och länkar 
ihop första och sista vagnen med varandra, vilket 
maximerar transporten av människor och eliminerar 
risken för en krock, se figur 6.

Figuren är dock förenklad för bättre förståelse för de 
olika stegen. Grundtanken är att i verkligheten skall 
alltså tåget vara utbrett över hela banan och sitta ihop 
i första och sista vagnen.

I Luleå är tanken att ett tåg med 5-10 vagnar endast 
ska köra mellan två stationer. Detta gör att tåget 
stannar på varje station en bestämd tid för av- och 
påstigning. Alltså ingen kontinuerlig drift.

TUBEN
Väder och tåg är något som inte har fungerat så bra 
världen över. För att skydda tåget från snö, vind, regn 
m.m. kommer tågbanan att byggas in i en s.k. tub. 

Tubens kommer att byggas i 12m långa moduler av 
fackverk. Sedan kommer tuben placeras på pelare 
ovanför befintlig infrastruktur. Dessa pelare placeras 
med 36m mellanrum, vilket betyder att man placerar 
tre 12m moduler mellan varje pelare, se figur 7. 

Tanken är att standardkomponenter ska användas 
och fackverken ska skickas i platta paket. Detta för 
att kunna bygga snabbt och enkelt. I figur 8 ser vi hur 
tubens konstruktion är tänkt.

1 Vagn ≈ 20m

Figur 4. Långa och smala tågvagnar, sammanlänkade 
med balkar.

2 3 Vagn ≈ 1,6m

Figur 5. Vikning av tågvagnar.

Figur 6. Vikningsproceduren i ett större perspektiv

12m

36m
Figur 7. Tuben med måttangivelser för moduler.

Figur 8. Tubens konstruktion. (NoWait 2013)

2 Gert Andersson VD NoWait Transit AB, e-post den 20 mars 2013.
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Tubens utformning kan anpassas efter omgivningen 
och på grund av de lätta tågen kan pelarna göras små 
och smidiga, vilket genererar i ett litet fotavtryck på 
marken.

Banan i Luleå som är tänkt att gå mellan centrum 
och Kronan kommer till en början att innehålla en 
räls och en gångbana, vilket kommer ge en tub som 
är ca 5x3,6m (BxH). I figur 9 visas ett förslag på tuben 
i genomskärning med en del med räls och en del med 
gångbana.

Genom att bygga banan ovanför befintlig infrastruk-
tur minimeras riskerna för olyckor och förseningar. 
Inbyggnaden ger även möjligheter för ljudisolering.

I framtiden finns även planer på att montera solpane-
ler på tubens tak, vilket möjliggör ett helt egenförsör-
jande transportmedel.

Byggmaterialen som används i tuben kommer att 
vara stålbalkar som omsluts av plåtar för skydd. 
Sedan kommer det vara fönster på tuben vilket gör 
resandet mer spektakulärt.

VAGNAR
Alla vagnar kommer att konstrueras på samma sätt 
då inget lok behövs till denna tågbana. Framdriv- 
ningen av vagnarna kommer istället att ske med lin-
järmotorer placerade mellan rälsen längs hela banan.

Detta gör det möjligt att producera lätta vagnar. 
Vagnarna för denna typ av tågbana kommer väga 
max fyra ton och har en kapacitet på 35 passagerare 
per vagn.

Vagnarna är ca 10m långa (kupén ca 6m) och 1,6m 
breda och med dörrar i kortsidorna. Mellan varje 
vagn placeras en distansbalk på 10m som sedan viks 
in under vagnen då dessa kommer in mot stationen. 
En visualisering gjord utifrån en CAD-modell av 
vagnen visas i  
figur 10.

FRAMDRIVNING
”Linjär motor, anordning som fortgående 
(utan avbrott) i ett steg kan omvandla 
något annat energislag till mekaniskt 
arbete i form av linjär förflyttning med 
förmåga att övervinna rörelsemotstånd. 
Den induktiva elmotorn eller asynkron-
maskinen är en av de få genuina linjära 
motorerna. ” 
(NE, Linjär motor, 2013)

Enligt Force Engineering (2013) som är en känd 
tillverkare av induktiva linjärmotorer fungerar dessa 
motorer på samma sätt som en traditionell roterande 
elmotor. Men istället för att motorn roterar har man 
”klippt upp” motorn och lagt ut den plant, se figur 11.

 På detta sätt fås en plan yta där ett magnetfält rör sig 
över ytan som en våg. Om man har en ledande platta 
i närheten av motorn induceras en ström i plattan och 
ett andra magnetfält skapas. Det är sedan reaktionen 
mellan dessa två magnetfält som skapar den linjära 
rörelsen, eller med andra ord, den linjära kraften, se 
figur 12. Dessa motorer kan användas i båda rikt-
ningarna, d.v.s. både för acceleration och retardation.

Figur 9. Genomskärning av tub med en del räls 
och en del gångbana.

Figur 10. Datormodell av vagn.(NoWait, 2013)

Figur 11. Elektrisk motor ”uppklippt” och utlagd 
plant.

Figur 12. Beskrivning av magnetfältens rörelse i 
en linjärmotor.
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RÄLSEN
Den räls som kommer att användas i tågbanan är en 
nyutvecklad räls från företaget ReRail AB i Luleå. 
Idén bakom företaget är att byta ut slitytan på befint-
lig tågräls och ersätta den med en ny slityta av härdat 
stål. Genom att göra detta minskar man underhållet 
av rälsen samtidigt som man sparar på miljön. Rälsen 
visas i figur 13.

Man kan även lägga en polymer mellan rälsen och 
slitytan för att få rälsen tystare, t.ex. i bostadsområ-
den m.m. Rälsen är testad både i Luleå och i USA och 
just nu har Trafikverket avsatt pengar för att under-
söka möjligheterna för att använda rälsen på befintlig 
svensk järnväg.

STATIONER
Eftersom detta tågsystem ej har byggts någonstans i 
världen finns väldigt lite information kring hur  
stationerna fungerar. Det som finns är idéer kring 
hur dessa ska fungera samt några konceptbilder hur 
dessa kan se ut i urbana miljöer. Nedan och till höger 
i figur 14, visas konceptbilder på några stations-
utformningar.

Figur 13. ReRail räls. (ReRail, 2012, s. 29 & s. 32)

Figur 14a.  Station i storstadsmiljö. (NoWait, 2005)
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Figur 14b.  Enkel modular station. (NoWait, 2006)

Figur 14c.  Större modular station. (NoWait, 2006)

Figur 14d.  Storskalig station i två våningar. (NoWait, 2006)
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I metodkapitlet beskriver jag vilka metoder jag 
använt mig av samt hur man går till väga för att 
använda dem generellt. För en beskrivning av hur jag 
har använt mig av dem, se genomförandekapitlet. Jag 
beskriver även vilka programvaror som har använts 
under arbetets gång, och på vilket sätt dessa har 
hjälpt mig att genomföra och presentera arbetet.

3.1 ARBETSPLANERING
För att skapa en bild över arbetets omfattning och 
tidsperspektiv skapades först av allt en arbetsplan. 
En arbetsplanering är ett dokument som beskriver 
hur arbetet är tänkt att fortlöpa samt vilka delar som 
ingår och vad som ska levereras. Läs mer om min 
arbetsplan i genomförandekapitlet.

3.1.1 GANTT-SCHEMA
Detta är en tidplaneringsmetod som är enkel att 
använda och mycket användbar för tidsplaneringen 
i tidiga skeden av ett projekt. För att skapa ett gantt-
schema identifierar man de aktiviteter som ingår i 
projektet och uppskattar hur lång tid varje aktivitet 
tar. Sedan för man in dessa aktiviteter i ett koordinat-
system där y-axeln representeras av aktiviteterna och 
x-axeln representeras av tiden, se figur 15. 

Man får en bra överblick över projektets tidsåtgång 
och man kan enkelt utläsa när aktiviteterna beräknas 
starta och avslutas. (Johannesson, Persson & Petters-
son, 2004, s.  581)

3.2 MOODBOARD
En moodboard är ett kollage av bilder och material 
som skall förmedla hur produkten ska uppfattas 
visuellt och vilka känslor den kommer att framkalla. 
Detta är ett effektivt sätt att testa vilka färger som 
passar bra tillsammans, samt vilka känslouttryck 
dessa färger förmedlar.  

En moodboard utformas som man själv känner för, 
det finns inga ramar om vad som skall finnas med 
och vad som inte skall finnas med. Huvudsaken är att 
den förmedlar en känsla. Ofta används moodboards 
för att samla inspirationsbilder till den kreativa fasen 
i produktutvecklingsarbetet. Samtidigt är den bra 
om man är flera personer som skall arbeta tillsam-
mans med produktutvecklingen, då får alla samma 
utgångspunkt.

3.3 HIERARKISK  
   NEDBRYTNING

I en hierarkisk nedbrytning undersöker man hur ett 
system är uppbyggt och åskådliggör detta genom att 
skapa en trädstruktur över de ingående delarna och 
dess sammankoppling. Detta är en metod som enkelt 
skapar en överblick över hur systemet är uppbyggt 
och vilka detaljer som hör till vilken del, se figur 16. 

3.4 PMI
PMI metoden är en enkel utvärderingsmetod som 
används för att peka ut en idé eller ett koncepts egen-
skaper. Förkortningen PMI står för Plus, Minus och 
Interesting (som betyder positivt, negativt och intres-
sant). Man spaltar helt enkelt upp dessa egenskaper 
hos produkten, vilket gör metoden lite mer använd-
bar än att bara använda sig av fördelar och nackdelar. 
(Creatingminds.org, 2013)

3. METOD

Figur 15. Gantt-schema.

Aktivitet 1

Aktivitet 2

Aktivitet 3

Tid

Aktivitet

System

Del 1 Del 2 Del 3

Detalj 1 Detalj 2

Figur 16. Förklaring av hierarkisk nedbrytning.
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3.5 CUSTOMER JOURNEY 
En Customer Journey används för att beskriva och 
visualisera hur en eller flera personer känner sig när 
de interagerar med en tjänst eller produkt. 

STEG 1
När man skall göra en Customer Journey börjar man 
med att bestämma och identifiera målgruppen. Man 
skapar sedan en persona för dessa personer för att 
förenkla och bättre visualisera arbetet.

STEG 2 
För att använda en tjänst krävs det att en användare 
gör en del av arbetet och tjänsten en annan del. Ett 
exempel på detta kan vara en google-sökning:  
Användaren gör arbetet med att skriva in vad denne 
vill söka efter i sökrutan och google hämtar sök- 
resultaten  och visualiserar dem i form av en lista 
med länkar. Dessa interaktioner där både tjänsten 
och användaren möts benämns touchpoints, se  
figur 17.

STEG 3 
För att utvärdera hur personer känner sig och beter 
sig vid dessa olika touchpoints finns en rad olika 
alternativ, några exempel:

•	 Intervjua användarna

•	  Be användarna svara på enkäter

•	  Låta anställda använda och utvärdera tjänsten

•	  Skapa fokusgrupper (diskussionsgrupper)

•	  Studera personerna från avstånd

Listan kan göras lång och det är bara fantasin som 
sätter gränserna. Huvudsaken är att man får ut rele-
vanta data från de som använder eller ska använda 
tjänsten.

STEG 4 
När man sedan har identifierat alla touchpoints och 
all data är insamlad ställer man upp och visualiserar 
detta. Eftersom det finns många olika sätt att göra 
denna resa på finns det också många sätt att visuali-
sera resultatet på. Det viktiga är att man skall kunna 
följa personen eller personerna genom deras resa och 
veta vad de tänker och hur de känner sig, samt belysa 
de touchpoints man har identifierat.

STEG 5
Slutligen använder man materialet för att rikta 
förbättringsarbete där det behövs. Man identifierar 
lätt interaktioner där personen/personerna känner 
lågt stöd för tjänsten och kan då utveckla den delen. 
Metoden ger även en överblick över om vissa delar i 
tjänsten behövs och om vissa delar kan undvikas eller 
tas bort.

ARBETE

Användare Tjänst

ARBETE

Touchpoint

ARBETE ARBETE

Figur 17. Förklaring av touchpoints.
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3.6 PRODUKTSPECIFIKATION
En produkspecifikation är ett dokument som samlar 
alla de egenskaper som hör till en produkt. Enligt 
Johannesson, Persson & Pettersson (2004, s. 110) är 
syftet med en produktspecifikation att:

•	 Konkretisera problemformuleringen

•	 Säkerställa att hänsyn tas till alla intressenter, 
livscykelfaser och aspekter.

•	 Ge alla engagerade i projektet en enhetlig syn på 
projektets mål.

•	 Underlätta styrning av utvecklingsarbetet.

•	 Stödja sökning av lösningsalternativ och styra 
valet av lösning.

•	 Ge beslutsunderlag för modifiering av kriterier.

När man sammanställer en produktspecifikation ska 
man se till att:

•	 Alla intressenter, livscykelfaser och aspekter 
beaktas.

•	 Kriterierna ska formuleras lösningsoberoende 
och vara entydiga.

•	 Kriterierna ska om möjligt vara mät-/kontrol-
lerbara.

•	 Varje kriterium ska vara unikt.

Produktspecifikationen är ett levande dokument som  
uppdateras kontinuerligt under en produkts livscykel. 
Kriterierna som sätts från början kan t.ex. behöva 
revideras efter analyser och tester.

När man samlar ihop kriterierna kan dessa delas 
in i två huvudgrupper, lösningsdrivande och lös-
ningsbegränsande. Lösningsdrivande kriterier är 
kriterier som gör att konstruktören behöver skapa 
nya konstruktionslösningar, t.ex. “Reglera effekt” och 
“Ändra riktning”. Lösningsbegränsande kriterium 
är däremot kriterium som begränsar vilka lösningar 
som är tillåtna, t.ex. “Max tillåten vikt: 800kg”, Måste 
uppfylla lagkrav YYY”.  
(Johannesson, Persson & Pettersson, 2004, s. 109-111)

3.7 VISUALISERING
Genom arbetets gång har flertalet programvaror 
använts för att visualisera idéer och problem. Här 
följer en kort beskrivning av de använda program-
varorna.

3.7.1 SKETCHUP
SketchUp är ett gratis 3d-modelleringsprogram från 
företaget Trimble. Genom SketchUp kan man bygga 
enkla geometrier väldigt snabbt. Styrkan hos pro-
grammet ligger i just snabbheten, vilket gör att man 
kan skissa samtidigt som man modellerar.

3.7.2 LUMION
Lumion är ett renderingsprogram tänkt för arkitek-
ter. Det är byggt på en spelmotor vilket ger väldigt 
bra realtidsuppdatering av hur bilderna och filmerna 
man skapar kommer att se ut. Även detta program är 
väldigt enkelt att använda och tar minimalt med tid 
att komma igång med. 

Bilderna blir ganska verklighetstrogna samtidigt 
som de förmedlar idéer på ett väldigt illustrativt sätt, 
vilket är huvudsyftet med hela 3d-modelleringen.

3.7.3 ADOBE PHOTOSHOP
Adobes program Photoshop har använts som hjälp-
medel för att skapa texturer till 3D-visualiseringarna. 
och även efterbearbeta bilderna för bästa resultat. 
Texturer är bilder som används för att återge olika 
material i renderingar. 

3.7.4 ADOBE ILLUSTRATOR
Adobe Illustrator är ett program där man skapar 
grafik med hjälp av vektorer, s.k. vektorgrafik. 
Vektorgrafik är alltså matematiska kurvor som man 
kan skala upp och ned i storlek utan förlorad kvalité. 
Illustrator har i detta arbetet använts till att skapa 
illustrationer för rapporten och t.ex. skyltmaterialet i 
stationen. 
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Genomförandekapitlet handlar om hur jag har ge-
nomfört mitt arbete och motiveringar till de beslut 
jag har tagit.

4.1 ARBETSPLANERING
Det första som hände i arbetet var att en arbetsplan 
skapades. Denna plan innehåller mål och syfte med 
arbetet, samt vilka delar som ingår och hur lång tid 
dessa tar. 

Min plan skapades tillsammans med handledaren 
från ReRail, Anders Sundgren, där vi tillsammans 
satte upp mål och avgränsningar. Därefter tog jag 
fram hur jag skulle uppnå dessa mål och vilka 
metoder jag skulle använda mig av. Slutligen delade 
jag upp arbetet i block utifrån min egen produkt-
utvecklingsprocess. Dessa block tidsbestämdes sedan 
med hjälp av ett gantt-schema, se bilaga 3.

Arbetsplanen har sedan fungerat som en genomför-
andeguide under hela arbetet. Jag har använt mig av 
den för att kolla vad jag har gjort och vad som skall 
göras. Samt även hur lång tid jag har beräknat att 
det ska ta, mot för hur lång tid det verkligen tog. Det 
har varit ett jättebra hjälpmedel, men samtidigt är 
det en plan och därav skiljer den sig från det verkliga 
utförandet av arbetet. Arbetsplanen finns i sin helhet 
i bilaga 2. Vidare i detta kapitel följer det verkliga 
arbetet som har blivit utfört.

4.2 MÖTEN MED  
 HANDLEDARE

Ett mål i arbetsplanen var att försöka ha ett möte 
med min handledare från universitetet varannan 
vecka. Dessa möten har blivit av och innehållet under 
dessa har varit “vad gör jag just nu?”. Detta gav mig 
en överblick över mitt eget arbete och samtidigt som 
jag fick tips på hur jag kan gå tillväga med vissa fråge-
ställningar.

Jag har även haft flertalet möten med min handledare 
från ReRail, vilka också har varit avstämningsmöten 
om vad jag har gjort. Samtidigt som det givit mig 
information om hur deras arbete fortlöper och vad de 
tycker om mitt arbete hittills.

4.3 PRODUKTUTVECKLINGS- 
 PROCESSEN

För att förstå arbetet och skapa en överblick av vilka 
delar som ingår sammanställer jag här den produkt-
utvecklingsprocess jag använt mig av. Sedan beskrivs 
delarna mer i detalj under respektive avsnitt i detta 
kapitlet. 

När man arbetar med produktutveckling använder 
man sig ofta av en iterativ process, d.v.s. man  
upprepar samma steg flera gånger (varje upprep-
ning benämns iteration). Så genomfördes även detta 
arbete. Hela processen illustreras i figur 18.

Det första som hände var att jag läste på fakta och 
scannade av marknaden för befintliga tågsystem. 
Detta avsnitt benämns nulägesanalys och marknads-
analys i rapporten. Utifrån analyserna och med hjälp 
av NoWait sattes en produktspecifikation upp. Däref-
ter fortsatte jag med konceptframtagning och arbe-
tade mer kreativt. Tre koncept skapades och därefter 
genomfördes en liten konceptutvärdering där jag 
visade mina förslag för intressenterna av arbetet.

Under konceptframtagningen och utvärderingen 
uppkom nya frågeställningar som behövde besvaras. 
Därav påbörjades en andra iteration med sökande 
av mer fakta och två analyser av Stockholms tunnel-
bana. När analyserna var klara utvärderade jag mina 
förslag utifrån nya fakta och krav som uppkommit. 
Jag tog med mig det som var bra från de tre  
koncepten och skapade det slutgiltiga lösnings- 
förslaget som finns att beskåda i resultatkapitlet.

4. GENOMFÖRANDE

Analys och fakta

Start

Produktspeci�cering

KonceptframtagningKonceptutvärdering

Resultat

Vidareutveckling

Figur 18. Min produktutvecklingsprocess.
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4.4 NULÄGESANALYS
Nulägesanalysen beskriver berörda organisationer/
företag samt hur deras verksamhet fortlöper just nu. 
För detta arbete är dessa, ReRail AB, NoWait Transit 
AB, Kronan Exploatering AB samt Luleå Kommun.

4.4.1 RERAIL AB
ReRail AB är ett företag startat av Anders Sundgren 
2006 i Luleå. Idén bakom företaget är ett sätt att byta 
ut slitytan på befintlig tågräls och ersätta den med 
en ny slityta av härdat stål. Detta gör att man kan 
behålla den befintliga rälsen och bara byta ut den 
yta som slits vid användning. Genom att göra detta 
minskar man underhållet av rälsen samtidigt som 
man sparar både på miljön och den statliga ekono-
min. I dagsläget har Trafikverket avsatt en summa 
pengar för att testa och utvärdera rälsen för framtida 
bruk. Mer information om rälsen finns i teorikapitlet 
under avsnittet om NoWaits tågkoncept.

4.4.2 NOWAIT TRANSIT AB
Företaget NoWait Transit AB bygger på ett helt nytt 
tågkoncept framtaget 1998 av Gert Andersson. Gert 
har tidigare erfarenheter av transporindustrin då 
han före starten 1998 jobbade på ABB som säljare i 
Asien. Mer information om hur NoWaits tågkoncept 
fungerar finns i teorikapitlet.

För att städer och länder skall vara villiga att inves-
tera i en infrastrukturlösning av NoWait vill de se att 
det fungerar i praktiken. I dagsläget pågår förhand-
lingar med staden Busan i Sydkorea (5 milj. inv.) vilka 
är intresserade av systemet. Tanken är att de ska stå 
för en del av finansieringen av en testbana som skall 
byggas i Sverige. Denna bana är tänkt att verifiera 
tekniken och vara som en prototyp och testanlägg-
ning. Banan är tänkt att gå mellan Centrum och 
stadsdelen Kronan i Luleå. 

4.4.3 KRONAN EXPLOATERING AB
Kronan Exploatering AB är ett nybildat bolag som 
ägs  av Luleå Kommun. Enligt ägardirektiven ska 
bolaget “planera och genomföra exploateringsåtgär-
der samt äga, förvalta och försälja fastigheter och 
byggrätter” på Kronanområdet.

Då Kronanområdet kommer att expandera under de 
närmsta åren kommer även behovet av kollektivtrafik 
att öka. I Kronan Exploaterings uppdrag ingår att 
undersöka alternativa transportlösningar och bolaget 
ser NoWaits tågkoncept som en tänkbar lösning på 
detta problem.

I dagsläget arbetar Kronan Exploatering med att ta 
fram en vision med tillhörande skisser och gestalt-
ningsprogram för området. Därefter följer ett antal 
utredningar samt projektering inför framtagning av 
detaljplaner tillsammans med Luleå kommun och 
externa exploatörer

4.4.4 LULEÅ KOMMUN
Luleå kommun har anslagit ett mål att växa med 
10000 invånare, d.v.s. att göra plats för 10000 nya 
invånare. Detta är en del av en större satsning som 
Luleå kommun har valt att kalla för Vision 2050. 
Arbetet med denna vision började år 2007 och i 
december 2008 antogs den av kommunfullmäktige. 
Visionen lyder:

“Luleå 2050. Vi lever ett rikt och ut-
vecklande liv i en viljestark och växande 
region. Vid Bottenvikens kust finns plats 
för både och; närhet och utrymme, stad 
och land, bredd och spets, vita vidder och 
ljusa sommarnätter, naturens värden och 
dess möjligheter. Med ett naturligt ny-
tänkande och ett friskt flöde av intryck, 
kunskap och utbyten skapar vi en hållbar 
förnyelse. Det gör oss till en av de viktigas-
te svenska kustregionerna och en förebild 
nationellt och internationellt.”  
(lulea.se, 2013)

Arbetet med visionen fortgick och i februari 2011 
anslogs fyra riktningar av kommunfullmäktige, dessa 
riktningar visar hur visionen skall uppnås. Riktning-
arna är:

•	 Stå för öppenhet och mångfald 

•	 Lyft identiteten som kuststad året runt 

•	 Ta sats för en ledande nordlig region 

•	 Bygg för framtiden 
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Kommunen beslutade även att sex program skulle 
tas fram för att ”tydliggöra Luleå Kommuns vilja och 
innehålla angreppssätt och långsiktiga mål för att 
genomföra riktningarna” (lulea.se, 2013).

Programmen är döpta i bokstavsordning och var 
under allmänhetens granskning mellan januari och 
mars år 2013. I maj 2013 beslutade kommunstyrel-
sen att dessa måldokument gäller som riktlinjer för 
Luleås framtid. (Kommunstyrelsen Luleå, 2013)

Programmen beskrivs kort i listan nedan:

•	 Program	A: Alla jämlika (Jämlikhet i Luleå)

•	 Program	B: Rum för möten (Socialt liv)

•	 Program	C:	Kuststaden Luleå (Attraktionskraft)

•	 Program	D: Plats för mer (Samhällsbyggande)

•	 Program	E:	Ledande nordlig region  
(Arbetsmarknad)

•	 Program	F: Resor och transporter (Resande)

” Visionen, riktningarna och programmen med sina 
strategiområden ger en struktur för Luleå kommuns 
arbete med utvecklingen av Luleå på lång sikt.”  
(lulea.se, 2013)

Mer information om programmen finns tillgänglig 
på: http://www.lulea.se/kommun--politik/vision-
lulea-2050/program.html

4.5 MARKNADSANALYS
Marknadsanalysen beskriver liknande system som 
finns idag. Detta för att visa upp vilka fördelar och 
nackdelar andra system har, samt beskriva vilka kon-
kurrenter NoWait möter på marknaden.

4.5.1 FÖRARLÖSA TÅGSYSTEM
Förarlösa tågsystem är precis som det låter, tåg som 
framdrivs automatiskt, utan en mänsklig lokförare. 
Enligt ett pressmeddelande från Siemens (April 2012), 
som beskriver hur förarlösa system fungerar, kan 
man med hjälp av förarlösa tunnelbanelinjer reducera 
energiförbrukningen, öka punktligheten för tågen 
och höja kapaciteten för tåglinjerna i realtid.

I samma pressmeddelande beskriver de även de fyra 
olika typerna av förarlösa tågsystem:

•	 SCO	(Supervision	and	Control	Train	Operation)	 
En förare styr acceleration och bromsning hos 
tåget, men tåget övervakas av ett säkerhets- 
system. Föraren får även utökad information  
i förarkupén.

•	 STO	(Semi-automated	Train	Operation)	 
I detta system finns en förare som har kontroll 
över tågets avgång från stationen. När tåget sedan 
är i rullning tar ett automatiserat system över och 
kontrollerar inbromsning, precisionsstopp och 
dörröppning vid nästkommande station.

•	 DTO	(Driverless	Train	Operation) 
Ett system övervakar och styr tåget helt automa-
tiskt, ingen förare finns på tåget. Däremot finns 
en tågvärd som övervakar säkerheten ombord 
och kan ingripa i nödfall. Ytterligare funktioner 
är att vid hög belastning kan extratåg kallas in 
via en knapptryckning.

•	 UTO	(Unattended	Train	Operation) 
Samma typ at system som DTO, men ingen 
tågvärd finns närvarande på tåget. Ytterligare 
helautomatiserade funktioner i ett UTO-system 
är koppling och stabilisering av tågen.

Enligt ”World Metro Database” som drivs av den 
oberoende och ideella siten metrobits.org finns idag 
36 städer3 i världen som helt eller delvis har förarlösa, 
utifrån beskrivningen ovan. 

Exempel på platser där förarlösa tåg används, samt 
vilken leverantör:

•	 Dubai	tunnelbana (SelTrac, 2009)  
Hela systemet förarlöst

•	 Tokyo	(Okänd, 1995)  
En linje förarlös (Upphöjd ovan marknivå och 
går på gummihjul) 

•	 Köpenhamn	(AnsaldoBreda, 2002)  
Hela systemet förarlöst

•	 Paris (Siemens, 1998) 
Två linjer förarlösa

3 http://mic-ro.com/metro/metrostats.html [hämtad 2013-05-01]
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4.5.2 STOCKHOLMS TUNNELBANA
“Stockholms tunnelbana, med 110 km 
utsträckning, har 100 stationer i bruk och 
drivs med 750 V likström från en tredje 
skena vid sidan av spåret. Första linjen, 
Slussen–Hökarängen, öppnades 1950. “ 
(NE, Tunnelbana, 2013)

Stockholm tunnelbana innehåller sju olika linjer med 
100 hållplatser.  De flesta av Stockholms tunnelbane-
vagnar  är tillverkade av Bombardier och av modell 
C20 eller C20F. (Storstockholms Lokaltrafik AB, 
2012)

4.5.3 LULEÅ LOKALTRAFIK
Luleå Lokaltrafik (LLT) är ett företag som ägs av 
Luleå Kommun. Deras uppdrag av kommunen är att 
“planera, marknadsföra och utföra tätortstrafik med 
buss i Luleå tätortsområde.”1

“Vårt linjenät är 180 kilometer långt och har 438 håll-
platser. En vinterdag kör LLT över tusen turer med i 
genomsnitt 16.000 kunder. Under 2011 hade vi totalt 
3 951 354 resor. Vi har 58 moderna bussar, varav 51 
är låggolvs- / lågentrébussar och sex är ledbussar.”4

LLT har två busslinjer som går upp på kronanberget, 
linje 6 och linje 8. För att skapa en uppfattning om 
hur många som idag reser kollektivt från Kronan  
presenteras uppgifter från LLT5 i tabell 2 om antalet 
påstigande på linjerna 6 och 8. Dessa siffror kommer 
från vecka 7 2013.

4.5.4 VECTUS PRT
Vectus är ett företag som startades 2005 av det kore-
anska stålföretaget Posco. Företagets mål är att bli en 
ledande leverantör av PRT-system över hela världen. 
PRT står för Personal Rapid Transit och mer infor-
mation om detta finns under “begrepp” i teorikapitlet 
av denna rapport. (Vectus Ltd, 2013)

Vectus PRT-system består av små ”pods” som 
drivs av linjärmotorer på en upphöjd bana. Dessa 
pods rymmer fyra sittande personer samt baggage 
(exempel två cyklar). Tanken med systemet är att 
man bestämmer vart man skall åka och betalar, 
sedan kliver man in i podden och den kör helt auto-
matiskt dit man bestämt.

Denna teknik är i dagsläget nästan färdigutvecklad 
då Vectus har en fungerande testbana i Uppsala. 
Där har det verifierats att linjärmotorerna klarar av 
att driva de små poddarna, dessutom att de klarar 
av detta i snöväder. Genom denna verifikation har 
Vectus fått ett kontrakt i Suncheon, Korea där det 
byggs en fem kilometer dubbelspårig bana som 
kommer att trafikeras av 40 pods. Banan beräknas 
kunna invigas sommaren 2013.  
(Vectus PRT, Update from Suncheon Bay, 2012)

4.5.5 ULTRA GLOBAL PRT
Dessa är små elbilar som kan köra upp till fyra passa-
gerare med baggage. Bilarna är eldrivna och kommer 
upp i hastigheter runt 40 km/h. Dessa har sedan 2011 
transporterat över 600 000 personer mellan parke-
ringen och Terminal 5 på Heatrow i London. Med en 
pålitlighet på 99% ser man detta projekt som väldigt 
lyckat och flera ULTra PRT-system är planerade 
runtom i världen. Bland annat ett tio gånger stort 
system i Amritsar, Indien samt ett i den energismarta 
utvecklingsstaden Masdar City utanför Abu Dhabi.

För att använda bilarna går en person fram till en 
interaktiv skärm där denne ställer in vart bilen skall 
köra. Sedan kliver personen/personerna in i bilen 
med sitt baggage och automatiskt kör bilen fram till 
angiven plats. Genom en central enhet som övervakar 
alla bilar finns alltid minst en bil redo för avfärd på 
varje station vilket ger minimala väntetider. 

4 http://www.llt.lulea.se/omllt/fakta.4.7bf9116d12b7dc5153b80007930.html [hämtad 2013-05-16]

5 LLT:s VD Sari Ekblom, e-post den 29 april 2013

DAG ANTAL PÅSTIGANDE
Måndag 141
Tisdag 139
Onsdag 168
Torsdag 119
Fredag 137
Lördag 40
Söndag 19
Totalt 763

Tabell 2. Resenärer från Kronan (LLT, 2013)
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I London tar denna procedur ca 30 sekunder för att 
ställa in destination och sedan fem minuter restid. 
Om man jämför detta mot de traditionella transfer-
bussarna, hade de en restid på ca tio minuter plus att 
de utgick ifrån ett schema vilket genererade vänte-
tider. Dessutom behövde personerna ibland trängas 
med andra personer som skulle till samma ställe. 
Fördelarna med bilarna är att de ger personliga resor 
med minimala utsläpp. Nackdelarna är att de kräver 
underhåll och är väderkänsliga.  
(ultraglobalprt.com, 2013)

4.6 FRAMTIDSBESKRIVNING
Att beskriva framtiden är svårt, men för att utgå 
från något och skapa en förberedelse har jag studerat 
trender inom transportsystem och skriver här min 
version av hur transportmarknaden kommer se ut i 
framtiden.

4.6.1 TRENDER
Idag finns den 187 aktiva3 masstransporteringsystem 
(MRT) runt om i världen. Varje dag färdas över 120 
miljoner3 människor med dessa, och det är en siffra 
som konstant har ökat sedan den första linjen öpp-
nades 1863 i London. Dessa fakta tyder på att män-
niskor världen över är beroende av publika trans-
portsystem och eftersom befolkningen världen över 
ökar kommer sannolikt byggandet av nya masstran-
sporteringsystem fortsätta inom överskådlig framtid.  
(metrobits.org, 2013)

Förarlösa tågsystem ger som nämnt tidigare, re-
ducerad energiförbrukning, ökad punktlighet och 
höjd kapacitet. Därför ser man att fler och fler städer 
strävar efter- och implementerar förarlösa tågsystem. 
Detta är troligtvis framtiden för tunnelbanesystem 
världen över. Man kan göra liknelsen med hissar, förr 
i tiden fanns en hissförare som styrde hissen. I fram-
tiden kommer man säga “förr i tiden fanns tågförare 
som styrde tunnelbanetågen”.  

En annan del kopplade till förarlösa tågsystem är att 
man bygger en barriär mellan perrongen och spår-
området. Detta gör man för att hindra obehöriga att 
beträda spårområdet när tågen ej är där. Barriären 
är typiskt en glasvägg med glasdörrar som endast 
öppnas då tåget står stilla på stationen, se figur 19.

Detta ger en mycket ökad säkerhet och förhindrar att 
personal och resenärer skall få uppleva självmords-
försök i tunnelbanor. Denna lösning är endast möjlig 
med automatisk tågdrift då tåget måste stanna på 
samma position varje gång, så allt eftersom tunnelba-
nesystemen blir förarlösa kommer vi troligtvis få se 
fler barriärer.

Figur 19. Barriär mellan perrong och spårområde. 
(GTD Aquitaine, 2008)

3 http://mic-ro.com/metro/metrostats.html [hämtad 2013-05-01]
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4.7 PRODUKTSPECIFIKATION
Produktspecifikationen skapades tillsammans med 
NoWaits VD Gert Andersson, min handledare hos 
ReRail Anders Sundgren och Kronan Exploaterings 
VD Lena Segerlund. 

Arbetets produktspecifikationen presenteras i tabell 
3 och innehåller både krav och önskemål. En katego-
risering har tillagts genom att dela upp kriterierna i 
Krav (K)  och Önskemål (Ö). Där krav är kriterium 
som ska uppfyllas och önskemål är kriterium som 
förhöjer upplevelsen.

Vissa kriterium hör inte till stationen direkt, såsom 
“Tub minst 4,5m över trafikerade vägar”. Dessa 
medför dock konsekvenser som påverkar stationens 
utformning.

Ett annat kriterium värt att motivera är “Dimensio-
nera stationen utifrån brandklass 2A”. Detta krav 
uppkom då bygglagen lästes igenom och grundar sig 
i att högre krav såsom brandklass 2B och 2C medför 
högre krav på utrymningsvägar och brandskydd. 
Detta komplicerar utformningen och byggandet av 
stationen, samtidigt som det inte behövs utrymme för 
mer än 150 personer (brandklass 2A, max 150 pers).

KRITERIUM KRAV/ÖNSKEMÅL
Medge skydd från otillfredsställande väder (t.ex. Snö, regn) K
Av- och påstigning i kortsidan av vagnarna K
Möjliggöra enkel orientering i byggnaden K
Enkla biljettköp K
Tub minst 4,5 m över trafikerade vägar K
Inga mekaniska trappor i byggnaden (kräver underhåll) K
Möjliggöra åtkomst till plattform för rullstolsbundna K
Möjliggöra enkel och logisk städning av vagnar K
Obemannat biljettsystem K
Barriär för spår då vagnarna ej är på stationen K
Videoövervakning Ö
Vagnar och plattform i samma nivå K
Möjliggöra obemannad station K
Möjliggöra elförsörjning (laddning) av vagnarna på stationen Ö
Möjliggöra av- och påstigning för rullstolsbundna K
Möjlighet att utföra underhållsarbete under vagnar K
Medge komfortabel temperatur på plattformen Ö
Delge tid för ankomst/avgång K
Medge verbal kommunikation till passagerare K
Möjliggöra plats för 5-10 vagnar K
Medge foldingsektion 84m eller 108m K
Möjliggöra cykelparkering K
Förhindra vandalisering Ö
Förhindra skador och dödsfall K
Dimensionera stationen enligt brandklass 2A K
Estetisk tilltalande övergång från tub till station Ö
Möjliggöra utbyggnad av tåglinjen Ö
Förbereda avstigning på en sida och påstigning på den andra Ö

Tabell 3. Produktspecifikation
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4.8 KONCEPTFRAMTAGNING
Efter att ha ägnat några veckor att bara läsa om tåg 
och sätta sig in i konceptets alla delar var det dags 
för lite kreativt arbete. Det kreativa arbetet användes 
genom hela arbetet, men mest vid den första skiss- 
och konceptframtagningsdelen och sedan under 
vidareutvecklingen.

4.8.1 MOODBOARDS
För att få inspiration till stationsutformningen gjorde 
jag på flertalet olika sätt. T.ex. åkte jag runt  på 
Kronan och undersökte hur den nuvarande arki-
tekturen såg ut. Jag studerade även hur nuvarande 
tågstationer och flygplatser på nätet m.m.

När jag sedan hade samlat på mig massor av idéer 
bestämde jag mig för att få ner dessa utifrån tre olika 
känslouttryck:

•	 Enkel & smart

•	 Modern

•	 Norrbottnisk

Utifrån dessa känslouttryck skapade jag tre mood-
boards. Dessa kommunicerar mina idéer och vi-
sualiserar hur jag tänkt kring färger och former för 
stationernas utformning.

Moodboardena kan tyvärr inte visas i rapporten på 
grund av upphovsrättslagen och sammanfattas därför  
i följande avsnitt:

ENKEL & SMART
Med den enkla och smarta moodboarden är tanken 
att stationen ska vara så liten som möjligt och inne-
hålla endast det mest nödvändiga. Detta ställer krav 
på smarta lösningar som förenklar och underlättar 
resandet för resenärerna. Inspirationen till utform-
ningen kommer att hämtas från enkla stålkonstruk-
tioner såsom busskurer, räcken, byggnadsställningar 
m.m. Jag hämtade även inspiration från detaljer i 
produkter som underlättar användadet, t.ex. kon-
trastmarkerade delar, gummerade handtag som visar 
vart man ska greppa.

MODERN
Genom att använda de nyaste byggmaterialen och 
utmana de klassiska byggsätten ska den moderna sta-
tionen ta form. Med inspiration från polygonfigurer 
och funktionella hus med grästak skapas en modern 
känsla i utseendet på stationen. För att med färger 
skapa ett modernt uttryck kommer jag använda mig 
av svart och vitt tillsammans med en lite skrikigare 
accentfärg, förslagsvis grön från grästaket.

NORRBOTTNISK
Genom att annamma den befintliga arkitekturen och 
inspireras av dagens norrbottniska byggnader skapas 
en station med känsla för Norrland. Med färger från 
samerna och det glödande stålverket kommer man se 
att detta är en station som hör hemma i Norrbotten, 
se figur 20.

Figur 20. Glödande stålverk.  
(Třinecké železárny, 2007)
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4.8.2 SKISSER
Utifrån varje moodboard skapades sedan några enkla 
skisser för att få ner idéerna på papper. Sedan utifrån 
dessa skisser skapades 3D-skisser med hjälp av dator-
programmet SketchUp.

ANVÄNDBARA HANDSKISSER
Den första skissen över stationen är för den enkla och 
smarta stationsutformningen. Som man ser i figur 
21 innehåller byggnaden mycket glas och är liten och 
kompakt. Det finns inget extra utrymme för under-
håll av tågen eller annan bemanning. Man kan sam-
manfatta den som en busskur deluxe. Denna modell 
kom även att ligga till grund för de övriga koncepten.

Vidare fortsatte skissandet mot en norrbottnisk 
station, men med influenser av den enkla. I figur 22 
ser vi att  denna station är lite större och rymligare, 
med lite andra material och lite mer detaljer kring 
taket och porten.

Det tredje och sista användbara skissförslaget jag 
använde mig av var för den moderna stations- 
utformningen. Som man ser i figur 23 har jag valt att 
bygga in stationen i markplanet och förklä väggar och 
tak med gräs, i likhet med en kulle. För att sedan få 
ett modernare stuk på byggnaden har jag valt stora 
glaspartier och skarpa former på den vägg som syns. 
Stationen är även den största av de tre förslagen.

FÖRKASTADE HANDSKISSER
Då flertalet skisser förkastades väljer jag att visa upp 
de mest intressanta. Detta eftersom jag har använt 
element från dessa och det ger en bättre förståelse 
varför jag valde bort vissa idéer. Figur 24 visar för-
slagen och bildtexten ger en beskrivning av vad som 
används och/eller varför den förkastades.

Figur 21. Skiss av enkel och smart stations-
byggnad.

Figur 22. Skiss av norrbottnisk stationsbyggnad.

Figur 23. Skiss av modern stationsbyggnad.

Figur 24a.  För futuristiskt utseende.

Figur 24b.  Passar ej in i stadsbilden.

Figur 24c.  Tuben bör se annorlunda ut vid 
foldingsektionen (där vagnarna vrids).
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DATORSKISSER
Genom att utgå från de enkla pappersskisserna 
fortsatte jag idé- och skissarbetet med hjälp av dator-
programmet SketchUp. Som beskrivet tidigare är det 
väldigt enkelt att använda och man kan snabbt testa 
olika idéer. Här följer en beskrivning av arbetet med 
att bygga upp stationerna i datorn och vilka problem 
jag stötte på i idéfasen. Sedan följer mer detaljerade 
beskrivningar och planlösningar av de olika statio-
nerna i nästa avsnitt om koncepten.

För att ha något att utgå ifrån började jag att bygga 
standardiserade delar som skulle finnas på alla tre 
stationer. Dessa var vagnar, hissen, spärrdörrar, tåg-
vagnar och perrongen. Antalet vagnar sattes till fem 
stycken, då jag ansåg att detta var tillräckligt. Måtten 
för trappen och hissen utgår från egna mätningar av 
trappor och hissar hemma, på Luleå sciencepark och 
universitetet. Perrongens bredd sattes till 6m, då detta 
enligt egna erfarenheter från tunnelbanan i Stock-
holm är ett bra och rymligt mått för en perrong. Hela 
grundbyggnaden presenteras i figur 25. 

Som med pappersskisserna började jag även här med 
den enkla & smarta stationen. Jag byggde först upp 
insidan och anpassade måtten utifrån de fem tåg- 
vagnarna. De resterande måtten anpassades utifrån 
att stationen skulle vara så liten som möjligt och 
använda alla ytor på ett smart sätt, men utan att 
kännas trång och oanvändbar. Detta gjorde t.ex. 
att ingången placerades under plattformen för att 
minska snöröjningsunderhållet.

Efter det skapades utsidan med glaspaneler som sitter 
i relativt kraftiga svarta metallprofiler. Detta för att 
efterlikna en busskur, samtidigt som det ger mer 
rymd åt lokalen och en fin utsikt för de väntande pas-
sagerarna. Den “enkla & smarta” datorskissen visas i 
figur 26.

Utifrån den “enkla & smarta” stationen skapades den 
“norrbottniska” stationen. Den är en mer generös och 
välarbetad variant med detaljer som fasadbeklädnad 
i form av rödmålat trä, entréinramning i form av en 
rostig plåt samt ett utrymme speciellt anpassat för 
underhåll av vagnarna. Datorskissen av den norrbott-
niska staitonen visas i figur 27. Det kan vara svårt att 
se någon stor skillnad på stationerna genom dessa 
bilder, men som nämnt tidigare finns planlösningar 
och interiörbilder i avsnittet om koncepten.

Till sist har vi den moderna stationen som är i mark-
planet och förklädd till en kulle av gräs. Mycket vikt 
lades att få en öppen och fri planlösning som inte 
gör att man känner sig instängd. En skylt med texten 
“Kronan” placerades ovanför entrén för att visa vart 
man ska gå in. Stationen visas i figur 28. På denna 
skiss är grästaket lite kantigt, och det ska vara mer 
organiska former, men detta var svårt att ta fram i 
SketchUp.

Figur 25. Grund till datorskisser.

Figur 26. Datorskiss av den enkla & smarta stationen.

Figur 27. Datorskiss av den norrbottniska stationen.

Figur 28. Datorskiss av den moderna stationen.
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4.8.3 KONCEPT
Här följer de tre koncepten mer utförligt med fler 
tankar och idéer kring utformningen.

KONCEPT 1: ENKEL & SMART
I figur 29 visas planlösningen för stationen. Som man 
ser har den på övervåningen ett spårområde med 
plats för fem vagnar samt ett litet serviceområde där 
tanken är att man skall kunna gå ner under  
vagnarna. I det gulsvarta området är det tänkt att 
en liten perrong skall finnas, detta för underhåll av 
vagnarna och inte för resenärer.

I den delen som resenärerna ska använda finns en 
perrong med spärrar som fråntar möjligheten att 
beträda spåret när vagnarna ej är på plats. Den är 
även tänkt att fungera som betalstation med biljet-
terna man köper i biljettautomaterna (de tre vita fyr-
kanterna). Framför hissen finns ett område (svart och 
rosa sträck) som är 2x2m för att möjliggöra vändning 
och framkomlighet med rullstol. 

3D-bilder från stationens övervåning, skapade med 
renderingsprogrammet Lumion visas i figur 30. 
Dessa visar den öppenhet och utsikt de stora fönstren 
skapar, samtidigt som de ger en bra överblick över 
hur rymlig stationen är.

Spårområde 5 vagnar Serviceområde

Perrong

Hiss Hiss

Område under spår

Entré

Bredd 16 m

Längd 15,2 m

Figur 29a.  Planlösning ”enkel & smart” övervåning.

Spårområde 5 vagnar Serviceområde

Perrong

Hiss Hiss

Område under spår

Entré

Bredd 16 m

Längd 15,2 m

Figur 29b.  Planlösning ”enkel & smart” nedervåning.

Figur 30a.  ”Enkel & smart” övervåning.

Figur 30b.  ”Enkel & smart” övervåning.
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Nedervåningen av stationen innehåller bara en 
ingång och tillgång till hiss och trapp. Även den är 
i stort sett helt inglasad. Glaset ger skydd mot väder 
och vind samtidigt som det gör att den lilla byggna-
den känns större och rymligare.

Än en gång för att göra stationen så  enkel som 
möjligt används inga fasad-element annat än betong. 
Se figur 31 för exteriörbilder skapade med Lumion.

Figur 31a.  Fasad och entré.

Figur 31b.  Fasad utanför trapphus och hiss.
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Den största skillnaden på övervåningen i den norr-
bottniska stationen är serviceutrymmet. Här finns 
utrymme för alla fem vagnar att genomgå service 
samtidigt. Detta bidrar även till att ett utrymme 
bakom trapphuset kan skapas, där man t.ex. kan 
lagra reservdelar eller använda som driftlokal till 
linjärmotorerna. Trappen har även bytt sida för att 
kunna placera en servicedörr som leder direkt ut på 
spåret. 3D-bilder av övervåningen visas i figur 33.

Nedervåningen visas i figur 34 och har mycket större 
utrymme och det finns möjlighet att ställa spärrdör-
rar och biljettautomater där istället för uppe vid per-
rongen. Man ser även dörren placerad mellan hissen 
och trappan som leder till utrymmet där bakom.

KONCEPT 2: NORRBOTTNISK
Som nämnt tidigare är detta en större och utförligare 
version av den enkla & smarta stationen. I figur 32 
visas planlösningen för stationen.

Figur 33. “Norrbottnisk” övervåning.

Figur 34. “Norrbottnisk” nedervåning.

Spårområde 5 vagnar Serviceområde 5 vagnar

Hiss

Perrong

Längd 15,5 m

Bredd 20 m

Entré

Hiss

Område under spår

Figur 32a.  Planlösning ”norrbottnisk” övervåning. Figur 32b.  Planlösning ”norrbottnisk” nedervåning.
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Fasaden är tänkt att gå i målat rött trä med liggande 
panel. Dock var detta alternativ inte möjligt att vi-
sualisera och därför visas två olika förslag på fasaden 
i figur 35, ett i mörkt trä och ett i rött. Figurerna 
visar även det minskade antalet fönster samt de extra 
detaljerna vid taket. Slutligen visas även den rostiga 
stålplattan som omringar entrén och skapar en  
anknytning till stålproduktionen i Luleå och  
Norrbotten.

Figur 35a.  Fasad och entré i rött.

Figur 35b.  Fasad och entré i mörkt trä.
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KONCEPT 3: MODERN
Den “moderna” stationens planlösning visas i figur 36.

Här ser man stora skillnader mot de andra två 
koncepten, då man bara har en våning att tillgå. 
Det finns även sluttningar att ta hänsyn till. Dessa 
utrymmen kan ej brukas av resenärerna men kan 
t.ex. användas för att placera utställningsföremål. Det 
finns även en yta till vänster om entrén med en stor 
vägg som skulle passa bra som en informationsyta 
om Luleå eller Kronan och vad som finns att göra 
där. En 3D-bild av insidan på den moderna stationen 
visas i figur 37.

Man ser även att ett nytt brunt område har tillkom-
mit, detta är döpt som “anslutning till tub” och är 
helt enkelt rälsen som går ut från stationen.

Serviceområdet är ännu lite större än hos de övriga 
koncepten, detta för att kunna ställa undan alla 
vagnar och genomföra service och undersökningar. 
Samtidigt måste man gräva ut under vagnarna om 
man ska ha tillgång till service under dem.

Utsidan är tänkt att vara mer organisk än på bilderna 
här, detta för att man skall kunna ta sig upp på taket 
och använda det. Det kan användas t.ex. som  
picknikplats, utsiktsplats, pulkabacke m.m. Det ska 
inte vara en död yta som ingen har tillgång till. Se 
figur 38.

Spårområde 5 vagnarServiceområde

Perrong & Entré

Bredd 36 m

Längd 15,2 m

Serviceområde

Sluttning

Sluttning

Sluttning

Sluttning

Sluttning

Sluttning

Anslutning till tub

Sluttning

Sluttning

Figur 36. Planlösning “modern” station.

Figur 37. Insidan av den “moderna” stationen.

Figur 38. Taket av den “moderna” stationen.
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För att skapa ett modernt intryck kläddes framsidan 
av fasaden med stora glaspartier, se figur 39. Detta 
tillsammans med skarpa kanter och endast svarta 
och vita färger ger det moderna intryck jag försökt 
skapa utifrån moodboarden.

4.9 KONCEPTUTVÄRDERING
Efter jag skapat dessa koncept gjorde jag en koncept-
utvärdering för att analysera vad som var positivt, ne-
gativt och intressant med de olika förslagen. Detta för 
att ta med sig senare under vidareutvecklingsfasen. 
Jag använde mig av en metod som kallas för PMI, läs 
mer om den i metodkapitlet.

4.9.1 PMI: ENKEL & SMART
 + Litet fotavtryck (den yta som stationen upptar  
  på marken).

 + Väderskyddad entré utan ingrepp.

 - Litet serviceutrymme.

 - Svängd trappa.

 - Stor risk för klotter.

 i: Glaspanelerna ger en väldigt öppen station.

4.9.2 PMI: NORRBOTTNISK
 + Stort dedikerat serviceutrymme.

 - För lite glas vid perrongen.

 - Svängd trappa.

 i: Bättre markerad entré.

 i: Träfasad.

4.9.3 PMI: MODERN
 + Enkelt flöde genom stationen.

 - Tågbana i markplanet behöver stort ingrepp  
  på befintlig infrastruktur.

 - Risk för fallskada från tak.

 i: Extrautrymme för t.ex. utställning.

 i: Grästak.

Figur 39. Glasparti på den ”moderna” stationen.
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4.10 HIERARKISK  
       NEDBRYTNING

När konceptutvärderingen var klar inleddes en andra 
iteration av den tidigare beskrivna produktutveck-
lingsprocessen. För att skapa en bättre överblick av 
arbetet och visualisera vad som var är klart och vad 
som ska göras i NoWaits-tågsystem gjordes en s.k. 
hierarkisk nedbrytning. 

Figur 40 beskriver denna nedbrytning och symboler-
nas betydelse. Detta gav mig en bra utgångspunkt för 
det fortsatta arbetet och gjorde att jag kunde fokusera 
på de delar som behövde vidareutvecklas.

Eftersom huvudfokuset för arbetet var stationerna 
valdes en djupdykning i de delar som hörde till dessa. 
Dock beslutades att utseendebiten redan hade  
behandlats i konceptframtagningsdelen.

TÅGBANA

STATION

ANSLUTNING

TUB

Utséende Tillgänglighet Säkerhet Användbarhet

Räls Konstruktion Utséende

Räls Konstruktion Pelare Linjedragning Hölje Utséende

VAGNAR

Komfort Konstruktion Utséende

Figur 40. Hierarkisk nedbrytning av NoWaits-tågsystem.

4.11 VIDAREUTVECKLING
I detta avsnitt beskrivs vidareutvecklingen av kon-
ceptförslagen och en djupdykning i stationernas:

•	 Tillgänglighet

•	 Säkerhet

•	 Användarvänlighet

Tillgänglighetsanalysen genomfördes genom att 
jag läste igenom bygglagen och “banverkets råd och 
rikt-linjer: Vägledning för utformning av den fysiska 
miljön för funktionshindrade” (Banverket, 2005).
Detta resulterade i den sammanfattning av bygglagen 
som beskrivs i teorikapitlet av denna rapport.

4.11.1 TRYGGHETSANALYS AV   
 STOCKHOLMS TUNNELBANA

För att förbättra kunskapen om vilka problem som 
kan uppstå utifrån ett trygghets- och säkerhetsper-
spektiv vid en tågplattform genomfördes en analys av 
Stockholms tunnelbana. Analysen utfördes i två steg, 
dels genom att studera tv-serien ”Tunnelbanan” från 
Kanal  5 och dels genom att läsa rapporten Trygg i 
kollektivtrafiken (Landstingsrevisorerna, 2012).

STUDIE AV TV-SERIEN TUNNELBANAN
Tv- serien Tunnelbanan följer trygghetscentralen 
för kollektivtrafiken och framförallt tunnelbanan i 
Stockholm. Trygghetscentralen övervakar tunnel-
banan dygnet runt med hjälp av över 4000 kameror 
och har direktkontakt med ordningsvakter, polisen 
och räddningstjänsten för att snabbt kalla på hjälp 
vid behov.

Jag valde slumpvis ut tio avsnitt ur säsong ett och två 
för att studera dessa närmare och ta reda på vilka 
problem som oftast uppkom. Under avsnittens gång 
noterades de händelser som uppkom och studien 
sammanställdes sedan i en tabell med följande  
kategorier:

•	 Händelsebeskrivning – Kort beskrivning av 
händelsen

•	 Antal – antalet inträffade händelser av samma 
typ.

•	 Kategori – Kategoriserar in händelserna utifrån 
ansvar, för jämförelse.

•	 Orsaker	– En lista över varför händelserna 
uppstår.

•	 Konsekvenser	– Vilka konsekvenser de olika 
händelserna får.
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Under de tio avsnitten uppkom totalt 90 olika hän-
delser, 79 av dessa skedde inne på de olika tunnelba-
nestationerna och 11 utanför eller i anknytning till 
stationerna. Listan över händelser var inte förutbe-
stämd, utan uppdaterades då nya händelser tillkom 
samt reviderades då liknande händelser inträffade. 
Det hela resulterade i 15 olika händelsebeskrivningar 
där antalet hela tiden utgick från att hållas till ett 
minimum. Dock var vissa av dessa så pass allvar-
liga eller unika att de fick egna kategorier. De mest 
allvarliga händelserna markeras även med ett rött 
utropstecken och förklaras under avsnittet ”Allvarliga 
händelser” i analysen. Utfallet av studien visas i  
tabell 4.

Ur tabellen kan man läsa att det är ”Hot/slagsmål/
Misshandel/Allmänt störande” och ”omhänderta-
gande av överberusade människor” som är de absolut 
vanligaste händelserna. Eftersom jag märkte tidigt att 
det förekom påverkade människor i de flesta händel-
serna, noterade jag även antalet fall där det framgick 
med säkerhet att alkohol och/eller andra droger var 
inblandad. Det visade sig att i 33 fall, utöver de 21 
fallen med omhändertagande av överberusade män-
niskor, var de inblandade personerna påverkade av 
alkohol och/eller andra droger.

En annan intressant fakta som går att utläsa från 
kategori-indelningen är att 90% av alla inträffade 
händelser uppkommer utifrån människors med-
vetna val att förstöra, antingen för sig själva eller för 
andra. Dessa händelser har samlats under kategorin 
dumdristighet. Givetvis var även detta av stor vikt i 
utvecklingsprocessen av det slutgiltiga konceptet

SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN TRYGG I 
KOLLEKTIVTRAFIKEN

Rapporten Trygg i kollektivtrafiken är en rapport 
skriven 2012 av Landstingsrevisorerna och granskar 
metoderna för trygghetsarbete hos Trafiknämnden 
(TN), Stockholms Lokaltrafik (SL) och Waxholms 
Ångfartygs AB.

Mest relevant för arbetet med stationsutformningen 
i Luleå är SL:s arbete med trygghet i tunnelbanan, då 
detta trafikslag är det som mest efterliknar NoWaits 
tågkoncept. Därför har tryggheten hos Waxholmsbo-
laget förbisetts i denna analys.

Då rapporten behandlar tryggheten hos de olika kol-
lektivtrafikslagen redogjordes först vad som menas 
med trygghet i kollektivtrafiken. Det framgår att SL 

har två olika definitioner för trygghet i dagsläget, 
men att de ska övergå till en tredje definition fram-
tagen av stiftelsen Tryggare Sverige, på uppdrag av 
branschorganisationen Svensk kollektivtrafik. Även i 
arbetet med utformningen av stationerna åt NoWait 
kommer denna definition användas. Tryggare Sveri-
ges definition av trygghet:

”Trygghet är resenärens upplevelse av sin egen säker-
het i och i anslutning till kollektivtrafik. Resenärens 
upplevelse av sin egen säkerhet beror bland annat på 
rädslan/oron att utsättas för brott och ordningsstör-
ningar i och i anslutning till kollektivtrafik. Rädslan/
oron för att utsättas för brott och ordningsstörningar 
bygger på en känsla av kontroll, tillit till samhäl-
let och till andra människor samt en tro på sin egen 
förmåga att förhindra brott och hantera eventuella 
konsekvenser av att utsättas.”

SL gör årligen kundundersökningar i form av enkäter 
hos sina resenärer. Där besvaras frågor som omfattar 
tryggheten. Resultatet gäller både buss och tunnel-
bana och visar att den totala tryggheten då personer 
reser ensamma på kvällar/nätter har ökat från 64% 
till 69% mellan hösten 2008 framtill våren 2012. Det 
framgår även att SL har ett mål att 75% av resenä-
rerna skall känna sig trygga när de reser ensamma 
på kvällar/nätter. En annan uppgift som framgår 
av kundundersökningarna är att tryggheten är som 
lägst då personer tar sig till och från stationerna. 
Detta kräver dock andra resurser och inblandning 
av kommun och stadsdelsförvaltningar. Rapporten 
validerar mätningarna och anser att de är väl utförda.

SL:s arbete med trygghet koordineras av gruppen 
trygghetsservice, vilket är en grupp inom SL:s avdel-
ning för trafikförsörjning som arbetar enbart med 
trygghetsfrågor. Denna grupp driver bl.a. den tidi-
gare nämnda Trygghetscentralen. Det nämns också 
att SL sedan november 2012 satsar på en ny form 
av väktare som kallas trygghetsvärdar. Deras roll 
kommer vara ”mjukare” än dagens väktare och deras 
primära uppgift är att öka synligheten och därmed 
tryggheten. Eftersom detta är ett nytt försök nämns 
ej om insatsen har ökat tryggheten.

Slutligen rekomenderas SL ett antal åtgärder för för-
bättrat trygghetsarbete. Ett exempel är att de skulle 
bryta ner enkätundersökningarna mer, eller komplet-
tera med intervjuer och på så sätt få fram vilka som 
känner sig mest otrygga, samt var de känner sig mest 
otrygga.
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ALLVARLIGA HÄNDELSER
Tågsurfare, är personer som klättrar upp på tågtaket 
eller ställer sig på utsidan av tåget mellan vagnarna 
och åker på detta sätt mellan stationerna. Detta är ett 
”nöje” som är förenat med livsfara.

Person under tåg och självmordsbenägna personer, 
någon av dessa företeelser vill man inte vara med om, 
varken som offer, förare eller vittne. Dessa händelser 
kan endast ske om personer får tillgång till spårom-
rådet när tåget inte befinner sig där. Statistik från 
myndigheten Trafikanalys över olyckshändelser,  all-
varliga olyckor och självmord i tunnelbanan finns att 
tillgå i tabell 5. Denna tabell är nedkortad och finns 
mer utförlig i bilaga 4.

SAMMANFATTNING AV TRYGGHETSANALYSEN
Många grövre händelser som sker i anknytning till 
tunnelbanan i Stockholm är alkohol- eller drogre-
laterade. Detta är problem som kräver rutiner och 
är väldigt svåra att avhjälpa enbart med stationens 
utformning. Dock ska hänsyn tas till att dessa situa-
tioner kan uppstå och möjligheten att avleda dessa 
situationer skall maximeras. 

Analysen resulterade i en ökad medvetenhet om 
trygghetsarbetet hos liknande trafikslag, samt en 
förståelse för vilka situationer som troligtvis kommer 
att uppstå. Dessa insikter kommer även att påverka 
utformningen av stationerna för att undvika eller 
minimera risken att vissa situationer uppstår.  

Tabell 5. Skadetabell Stockholms tunnelbana. (Trafikanalys, 2013)

2002-
2006

2007-
2011 2007 2008 2009 2010 2011

OLYCKSHÄNDELSER
Summa-total 26 32 3 7 2 9 11
- härtill självmord och 
självmordsförsök

51 39 9 8 5 8 9

AVLIDNA
Summa- total 12 15 0 5 1 4 5
- härtill självmord 33 28 7 5 4 5 7

ALLVARLIGT SKADADE
Summa - Total 12 16 3 2 1 5 5
- härtill självmordsförsök 18 11 2 3 1 3 2
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4.11.2 CUSTOMER JOURNEY: EMILS TUNNELBANERESA
Utifrån beskrivningen i teorikapitlet följer här en variant av en Customer Journey, 
där fokus har varit att visa hur en person känner sig under en tunnelbaneresa.

Scenario: Emil har varit på Naturhistoriska riksmuseet en förmiddag och skall åka 
in till centrum för att äta lunch. Eftersom Emil skriver ett arbete om tunnelbanelik-
nande tåg har han undersökt tunnelbanor världen över och kan det mesta om hur de 
fungerar tekniskt. Han har även tidigare erfarenheter från tunnelbanor i Stockholm, 
Barcelona och New York. Dock var det två år sen han åkte tunnelbana sist.

Emil hade tidigare ej besökt Naturhistoriska riksmuseet och tog bilen dit. Därav 
visste han ej vart närmaste tunnelbanestation låg.

Påväg till stationen På stationen

På tåget På slutstationen

Beskrivning
Väldigt svårt att hitta stationen, ser ut som 
vilken byggnad som helst och innehåller även 
andra butiker. Av erfarenhet visste jag att jag 
skulle leta efter “T” symbolen, men hittade den 
inte och gick fel till pendeltågstationen istället. 
Väldigt få skyltar med texten “Tunnelbana”

Förbättringsförslag
Fler skyltar i området som pekar mot statio-
nen. Bättre utformning av stationerna och nå-
got fler element som gör att man kännetecknar 
byggnaden att vara en tunnel-banestation.

Beskrivning
Bra med korta väntetider. Gott om plats. Lite 
jobbigt att sitta mitt emot någon man inte 
känner och höra deras samtal. Bra och klart 
ljud med vilken station tåget skulle stanna vid. 
Sedan även bra med skyltar på väggen inne på 
stationen.

Förbättringsförslag
Tydliga utrop i högtalarna. Stora displayer med 
hur lång väntetiden är. Fler linjekartor inne i 
vagnarna. 

Beskrivning
Många biljettautomater, men tveksam informa-
tion. Stora skyltar vid biljettautomaterna som 
visade att man kunde ladda på sitt månadskort, 
ingen information om att man kunde köpa en 
biljett eller information om pris. Lamt bemö-
tande av spärrvakt. Lätt att hitta plattform med 
hjälp av linjekartor.

Förbättringsförslag
Bättre utformning på informationsmaterial och 
guider som beskriver hur man köper biljetter. Ej 
tvetydig information. Stor och  
enkel text med grundinformation om priser och 
olika biljett-typer. Flerspråkiga biljettsystem. 
Trevligare bemötande från spärrvakten.

Beskrivning
Enkelt att hitta ut med hjälp av de uppsatta 
skyltarna inne på stationen.

Förbättringsförslag
Lägga till kända turistattraktioner i mindre text 
under utgångsskylten.
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4.12 MÖTEN MED  
 INTRESSENTER

Under arbetets gång genomfördes möten med olika 
intressenter till tågbanan i Luleå. Nedan följer sam-
manfattningar av dessa möten.

MÖTE MED ANNA LINDH WIKBLAD
Efter nulägesanalysen av Luleå kommun bokades 
ett möte med Anna Lindh Wikblad. Anna jobbar på 
avdelningen strategisk planering på stadskontoret i 
Luleå och var projektledare för de nya programförsla-
gen i vision 2050. Hon är nu projektledare för plane-
ringen av det nya resecentrumet i Luleå.

Under mötet presenterade jag NoWaits-tågkoncept 
och ställde lite frågor kring det planerade resecentru-
met. En viktig punkt som framkom under mötet var 
att ett resecentrum ska byggas även om norrbotnia-
banan inte byggs. Utformning och placering av detta 
är ännu inte klar, men det planeras att bygga det i 
förlängningen av Storgatan ner mot dagens befintliga 
banområde, se figur 41.

En annan viktig punkt var en positiv inställning 
till att NoWaits tågbana, om tekniskt möjligt, kan 
integreras i det nya resecentrumet. Detta är svårt att 
svara på i dagsläget och får givetvis undersökas om 
tågbanan blir byggd. 

MÖTE MED ANDERS BYLUND
Anders Bylund är chef för avdelningen strategisk  
planering på stadsbyggnadskontoret och har även 
hand om kommunens utredning kring NoWaits 
tågbana i Luleå.

Mötet med Anders bokades på grund av att han har 
hand om utredningen kring tågbanan. Jag ville veta 
hur deras arbete fortlöpte och vad de har kommit 
fram till hittills.

Under mötet framkom att Anders och de andra 
inblandade i utredningen inte riktigt hade blivit in-
formerade om grundidén med NoWaits tågkoncept. 
Därför presenterade jag tågkonceptet samt vad jag 
hade kommit fram till i mitt arbete. 

Jag fick bra respons av Anders och tog med mig några 
nya frågeställningar kring stationernas utformning 
och möjlig placering. Efter mötet sammanställde jag 
ett PM om tågbanan med tekniska fakta och samma 
beskrivning av konceptet, liknande den beskrivning 
som ges i denna rapport i teorikapitlet.

MÖTE MED SARI EKBLOM
Tillsammans med Kronan Exploaterings VD Lena 
Segerlund genomfördes ett möte med LLTs VD, Sari 
Ekblom.

Under mötet diskuterades LLTs inställning till den 
tänkta tågbanan. Eftersom det var första gången 
Sari fick konceptet ordentligt förklarat för sig kunde 
hon ej ge några definitiva svar. Men hon gav ändå en 
positiv inställning till att LLT på uppdrag av kom-
munen skulle kunna tänka sig att ta hand om driften 
av tågbanan.

Jag passade även på att fråga hur LLT jobbade med 
trygghet och säkerhet här i Luleå, för att kunna 
jämföra med tunnelbanan i Stockholm. Det fram-
gick att det inte var speciellt många säkerhetstillbud 
per år och att de inte har någon anställd som jobbar 
specifikt med trygghetsfrågor. Det största påbudet de 
haft var förra året då två bussar blev rånade och att 
de efter det helt har tagit bort kontantbetalning på 
bussarna.

Figur 41a.  Karta med tänkt plats för resecentrum i 
Luleå. (Google Maps, 2013)
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Figur 41b.  Karta med tänkt plats för resecentrum i 
Luleå. (Google Maps, 2013)
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Här presenteras resultatet av arbetet, vilket i detta fall 
är hur stationerna ska fungera, vart de ska placeras, 
vilka som kan använda dem m.m.

5.1 PLACERING OCH  
   LINJEDRAGNING

Utgångsläget var att tågbanan ska gå någonstans 
mellan Centrum och Kronan, men några exakta 
positioner fanns ej. Till en början fanns planer på 
att dra linjen över bangården som ligger vid dagens 
tågstation och att NoWait-stationen skulle ligga i den 
lilla parken som benämns “Floras Kulle”. På Kronan 
fanns ingen tänkt placering och ingen tänkt linje-
dragning upp på berget.

CENTRUMSTATIONEN
Efter lite efterforskningar och besök på områdena 
förkastade jag förslaget om att bygga Centrum-
stationen på Floras kulle, då denna skall förbli ett 
grönområde enligt Luleå Kommuns hemsida6. Detta 
tillsammans med att de ska påbörja byggnationen av 
ett nytt resecentrum på området inom några år. Det 
som behövdes var istället en linjedragning som kunde 
ansluta till ett resecentrum, men som inte var i vägen 
för ombyggnationen av området. 

Mitt förslag är därför att bygga stationen och dra 
linjen bort till Kronan enligt figur 42.

KRONANSTATIONEN
Då Kronan är en stadsdel under uppbyggnad finns 
inget utpekat stadsdelscentrum i dagsläget. Enligt 
plankartor och tänkta byggnader finns planer på att 
stadsdelscentrumet kommer att placeras vid den lilla 
parken/fotbollsplanen som ligger bredvid filmstu-
dion, se figur 43.

Som man ser i figur 43 har jag även valt att placera in 
Kronanstationen och linjedragningen från stationen. 
Jag har alltså tänkt att den skall placeras på den lilla 
ytan mellan fotbollsplanen och filmstudion, för att 
den skall hamna mitt i det nya stadsdelscentrumet. 
Linjen ska sedan gå över berget ned mot korsningen 
på Svartövägen. För att slutligen gå över vattnet och 
ansluta centrumstationens linjedragning parallellt 
med Lulsundsgatan.

Denna sträcka är enligt Google maps ca 1,5 km, 
vilket genererar i en åktid från station till station på 
ca tre minuter (36km/h).

I figur XX presenteras hela linjedragningsförslaget, 
men det finns även att beskåda på länken:

http://goo.gl/maps/3iFwc

5. RESULTAT

6 http://www.lulea.se/uppleva--gora/parker-torg--lekplatser/parker/floras-kulle.html [hämtad 2013-05-21]

Figur 42. Karta över tänkt linjedragning och placering 
av centrumstationen. (Google Maps, 2013)

Figur 43. Karta över tänkt linjedragning och placering 
av kronanstationen. (Google Maps, 2013)
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Figur 44. Karta över tänkt linjedragning och placering av stationerna. (Google Maps, 2013)

5.2 STATIONERNAS  
   TILLGÄNGLIGHET OCH  
   ANVÄNDARVÄNLIGHET

Här presenteras riktlinjer för hur stationerna skall 
fungera och hur de ska hjälpa resenärerna att 
använda tåget, samtigit som de ska hjälpa den aktör 
som driver stationen att tillhandahålla tjänsten 
tågresa på bästa sätt.

5.2.1 ALLMÄNT OM STATIONERNA
Stationerna ska vara obemannade och ha ett auto-
matiserat betalningssystem tillsammans med sä-
kerhetsspärrar. Det ska finnas två våningsplan, ett i 
markplanet där man går in och ett ovanför befintlig 
infrastruktur där man kliver på tåget.

Det skall inte krävas något extra än generell kunskap 
för att använda stationen, med ett förbetalt kort skall 
även barn kunna åka tåget själva. Det ska inte finnas 
något extra “tågkort” utan tågbanan ska skötas som 
annan kollektivtrafik och resenärer ska använda 
samma kort som för annan kollektivtrafik.

Stationen ska hindra resenärerna tillträde till spår-
området för minskad skaderisk och problemfri 
tågoperation.

5.2.2 SKYLTAR UTANFÖR  
    STATIONERNA

För att enkelt hitta till stationen och för att sprida 
kännedom om tågbanan bör skyltar liknande figur 
45 sättas upp i omgivningen. Om en resenär känner 
sig osäker på vart stationen ligger hjälper det väldigt 
mycket när man får verifierat att man går i rätt rikt-
ning. Sedan kan dessa skyltar även inbringa mer 
kunder då de fungerar som reklam för stationen.

Figur 45. Skyltförslag för omgivningen.
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5.2.3 SÄKERHETSSPÄRRAR
Det första resenären ser då denne stiger in i statio-
nen är två säkerhetsspärrar. Dessa fungerar som 
en barriär för att kunna säkerställa att resenärerna 
betalar för sig. Spärrarna skall vara placerade på ne-
dervåningen och så nära dörrarna som möjligt. Detta 
för att förebygga vandalisering av personer som bara 
“hänger” och andra oönskade gäster (hemlösa m.m.).

Säkerhetsspärrarna skall alltid finnas i par då man 
går in genom den ena och ut genom den andra. För-
slagsvis inpassering på höger sida enligt figur 46, då 
det är normen eftersom vi har högertrafik i Sverige.

Säkerhetsspärrarna ska ha en fri öppningsbredd på 
minst 90cm för att underlätta passage med t.ex. barn-
vagn och rullstol. Detta är 10 cm mer än vad byggla-
gen kräver enligt beskrivning tidigare i teorikapitlet. 
En lämplig modell för stationerna är t.ex. Automatic 
systems SmartLane 912 som beskrivs i figur 47.

Dessa spärrar har en fri öppningsbredd på över 90cm 
och de klarar av betalningsystem samt ger enligt 
tillverkaren en god tillträdessäkerhet.

5.2.4 BETALNING
Eftersom stationen ska vara obemannad behövs 
någon form av biljettautomat på stationen. På denna  
ska man kunna köpa engångsbiljetter och fylla på sitt 
befintliga kollektivtrafikkort från t.ex. LLT (Luleå 
Lokaltrafik). Biljettautomaterna ska givetvis vara 
placerade före säkerhetsspärrarna.

Själva betalningen för resan ska sedan ske vid säker-
hetsspärren. När man drar sitt kort eller läser av sin 
engångsbiljett öppnas spärren och man får tillträde 
till stationen. 

För att underlätta köpeprocessen bör en stor tavla 
med en “Köpa biljett”-guide finnas på väggen bredvid 
biljettautomaterna. För att göra tågbanan mer till-
gängligt bör automaterna vara flerspråkiga. Enligt en 
rapport om svensk turism från Tillväxtverket är det 
flest resenärer till Norrbotten från Norge, Finland 
och Storbritannien. Detta är första prioritet, men för 
att utöka tillgängligheten bör man även komplettera 
med språk som mandarin, spanska, tyska och ryska. 
(Terpstra, 2012)

5.2.5 HISS OCH TRAPP
För att ta sig till perrongen på andra våningsplanet 
finns en trappa samt en hiss för rörelsehindrade 
personer. För att sänka underhållet och kostnaden av 
stationen har en rulltrappa valts bort. 

Våning två i byggnaden kommer att ligga minst 5m 
ovanför befintlig terräng, detta för att säkerställa 
att foldingsektionen och tuben ligger tillräckligt 
högt över befintlig terräng. Trappan till våning två 
byggs förslagsvis med 30cm djupa och 17cm höga 
steg, baserat på egna mätningar. Eftersom trappen 
kommer att vara minst 5m ska minst ett vilplan 
finnas enligt bygglagen, se teorikapitlet.

5.2.6 PERRONGEN
Perrongen är den plats man väntar på- samt kliver av 
och på tåget. För ett tåg från NoWait kommer denna 
alltså finnas på våning två. 

För att göra väntandet behagligt bör några sittplatser 
finnas. Det skall även finnas en tidtabell och infor-
mation kring när nästa tåg lämnar stationen samt 
åt vilket håll detta åker. I Luleå kommer dock detta 
till en början inte vara något problem då det bara 
kommer att finnas två stationer.

Till tåg

Från tågPe
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/u

tg
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Figur 46. Flöde genom säkerhetsspärr.

Figur 47. Renderade bilder av säkerhetsspärrar.
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Barriärer ska finnas mellan perrongen och spårom-
rådet för att säkerställa att ingen person kan skada 
sig själv eller andra. Dessa barriärer är förslagsvis en 
vägg med automatiska slussar som endast öppnas då 
tåget befinner sig på stationen. Efter en del efterforsk-
ning har en passande sluss hittats. Denna kommer 
från tillverkaren Tonali och beskrivs i figur 48.

Slussen drivs av motorer som öppnar och stänger 
dess glasdörrar utifrån behov, samtidigt ger den en fri 
passage på lite över 90cm. Men den största fördelen 
med dörren är att den inte tar upp mer än 140cm i 
bredd, då dörrarna viks upp längst sidorna, se figur 
49. Detta är nödvändigt för att vagnarnas bredd är ca 
160cm och om slussens bredd överskrider detta mått 
går det ej att placera flera slussar bredvid varandra.

5.2.7 SKYLTAR INNE PÅ STATIONEN
För att resenärerna ej ska känna sig förvirrade då 
de befinner sig i byggnaden bör den utrustas med 
skyltar. De platser som först och främst behöver 
skyltning är:

•	 Utgångar

•	 Destinationer

•	 Perrong

•	 Biljetter

•	 Hiss

I figur 50 presenterar ett lämpligt utseende på skyl-
tarna, detta utifrån att LLT ska ha hand om driften av 
stationerna.

Skyltarna är enkla till utseende och innehåller ett be-
skrivande ord stort samt samma ord på engelska och 
finska i mindre storlek. Att just engelska och finska 
valdes för den mindre texten är som tidigare nämnt 
på grund av fakta från Tillväxtverket. I de flesta fall 
utrustas även skyltarna med en pil för att ytterligare 
förtydliga kommunikationen.

De två slutgiltiga koncepten över stationerna kommer 
att presenteras med förslag på skyltplacering utifrån 
en utvärdering gjord med hjälp av 3D-datormodeller.

Figur 48. Renderad bild av sluss.

Figur 49. Dörröppning sluss.

Centrum
Luleå City | Keskus

Figur 50a.  Skylt med beskrivning vart tåget går.

Utgång
Exit | Ulostulo

Figur 50b.  Skylt med pil mot utgång.
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5.3 CENTRUMSTATIONEN
Detta är det slutgiltiga konceptet för stationen som är 
tänkt att placeras i Luleå centrum.

5.3.1 ALLMÄNT
På grund av en framtida byggnation av ett resecen-
trum ger jag förslaget att denna station byggs som en 
temporär station på så liten yta- och med så billiga 
material som möjligt. Detta ger två stora fördelar, 
nämligen att den kommer visa hur litet fotavtryck 
man behöver för att bygga en station till ett NoWait 
tåg. Detta vilket i sin tur visar potentialen för fram-
tida system i mindre städer.

Den andra stora fördelen är att den kommer vara 
enkel att montera ned, samtidigt som man kan ta 
tillvara på material från stationen och använda det i 
resecentrumet, t.ex. spärrar och slussar.

5.3.2 PLANLÖSNING
Utifrån de tidigare konceptförslagen har det ”enkla & 
smarta” konceptet vidareutvecklats. Denna nya plan-
lösningen presenteras i figur 51. Som förtydligande 
kan nämnas att det rosa-svarta streckade området är 
2m i den kortaste ledden och finns för att visa att det 
är möjligt att vända med en rullstol.

Utifrån de tidigare nämnda kriterierna kring säker-
hetsspärrarna har nu dessa placerats på det nedre 
våningsplanet och så nära dörren som möjligt. 

Biljettautomaterna placeras på den högra sidan före 
spärrarna för att frigöra plats åt de personer som 
kommer från perrongen och ska ut genom utgången. 

Utgången är placerad i en vinkel mot resten av sta-
tionen, detta för att använda perrongens golv som 
tak och på så sätt skydda resenärerna mot väder. 
Ytterligare en fördel är att man inte behöver snöröja 
lika mycket framför porten under vinterhalvåret. 
Stationen är spegelvänd jämfört med det tidigare 
konceptförslaget, för att få entrédörren i riktning in 
mot centrumkärnan (storgatan).

Området under spåret finns till förfogande som 
parkering alternativt maskinrum vid behov. Service-
området på övervåningen finns också där vid behov. 
Det kan även tas bort och ersättas med början av 
foldingsektionen istället.

Trappen har en bredd på ca 160cm och går med en 
U-sväng via ett vilplan upp till perrongen som är 
placerad ovanför entrén. På perrongen finns även en 
dörr som är tänkt att leda ut på en gång med en stege 
och fungera som nödutgång.

För att maximera utrymmet vid perrongen men sam-
tidigt släppa in ljus mellan övre och nedre våningen 
valdes en vinklad utformning vid trappen. Perrongen 
innehåller en barriär med fem slussar som tar bort 
möjligheten för resenärer att beträda spåret då tåget 
ej är på stationen.  

Hiss

Område under spår

Entré

Längd 17,2 m

Figur 51a.  Planlösning centrumstationens  
 nedervåning.

Spårområde 5 vagnarServiceområde

Perrong

Hiss

Bredd 16 m

N
ödutgång

Figur 51b.  Planlösning centrumstationens  
 övervåning.
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5.3.3 UTSEENDE
Utseendet är väldigt likt det “enkla & smarta” konceptförslaget, men eftersom det bara är en temporär station 
minskades antalet fönster för att minimera byggkostnaden.

Ett möjligt utseende visas i figur 52, och då med tänkt parkering under tågbanan och foldingsektionen.

Figur 52a.  Entré, samt förslag på omgivning med parkering under 

Figur 52b.  Förtydligande bild på entré och parkering.
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Figur 52c.  Entréns insida med biljettautomater och spärrar.

Figur 52d.  Perrong sedd från trappan, med fem slussar, hiss, skyltar och sittplaster.

Figur 52e.  Perrongen från andra sidan.
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Figur 52f.  Simulerad vinterbild av stationen.

5.3.4 SKYLTNING
Figur 53 är ett förslag över skyltning i lokalen:

1. Ovanför biljettautomaterna med texten “Biljetter”.

2. Nödutgångsskylt.

3. Hängande i taket, namn på destination och pil mot tågen.

4. På väggen ovanför slussarna till tågen, färdväg och destination, tavla som visar hur lång tid till nästa tåg.

5. Två skyltar på väggen, en med stationens namn och en med “Utgång” och en pil i utgångens riktning.

Spårområde 5 vagnarServiceområde

Perrong

Hiss

N
ödutgång

Hiss

Område under spår

Entré

1

23

4

5
Figur 53. Förslag på skyltplacering Centrumstationen.
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5.4 KRONANSTATIONEN
Detta är det slutgiltiga konceptet för stationen som är 
tänkt att placeras på Kronanberget.

5.4.1 ALLMÄNT
Denna station är tänkt att fungera som service och 
underhållsstation, då det finns mer plats att bygga på 
samtidigt som den inte kommer att flyttas eller rivas. 
Detta har även lett till att ett förslag om utbyggnad 
har tagits fram.

Stationen är större än Centrumstationen och inne-
håller en särskild del för underhåll och inspektion av 
vagnarna. Den kommer även att vara mer påkostad 
med fasad, fler fönster och ett större utrymme som 
främjar bättre resenärflöde genom stationen.

5.4.2 PLANLÖSNING
Som man ser i figur 54 har detta stationskoncept ett 
helt nytt utseende. Genom att man bygger stationen 
på detta sätt får resenären ett användarvänligt flöde 
genom byggnaden. Det finns bara ett håll att gå åt 
och man ser nästan hela byggnaden.

Genom att placera entrén i en 30° vinkel mot resten 
av stationen hamnar dörrarna under foldingsektio-
nen och ger en väderskyddad entré. Man slipper även 
här snöröja framför porten under vinter-halvåret.

En annan positiv effekt med att placera entrén i 
vinkel är att man inte ser tågen då man köper biljet-
ter, då dessa är placerade till höger innanför dör-
rarna. På grund av detta tar man bort ett potentiellt 
stressmoment som annars kan uppkomma då man 
köper biljetter eller fyller på sitt kort. Tänk dig att en 
resenär ska köpa biljetter och ser att tåget ska gå om 
några sekunder och trycker på fel knapp på grund av 
stressen, vilket resulterar i en arg resenär som dess-
utom missar tåget. Eftersom tågen kommer avgå var 
tionde minut finns ingen anledning att stressa och 
därmed riskera att göra fel i onödan.

Trappan i denna station är större än i centrumstatio-
nen och har en bredd på ca 2,5m. Den går samtidigt 
rakt upp på perrongen, vilket är att föredra då det 
underlättar flödet i stationen. Detta är faktiskt en av 
huvudorsakerna till varför stationen ser ut som den 
gör. Dels för att slippa bygga en U-svängd trappa  
men också för att kunna göra trappan bredare utan 
att öka storleken på perrongen.

När man jämför de två stationerna ser man att denna 
perrong är något större. Egentligen är den bara 
längre och har inte en utskuren vinkel, vilket medger 
plats för bänkar som resenärerna kan använda som 
sittplatser i väntan på tåget. Från perrongen finn även 
här en nödutgång ut på en brygga med en stege så 
man ska kunna ta sig ut, exempelvis vid brand.

Spårområde 5 vagnar Serviceområde 5 vagnar

Perrong

Bredd 24 m

Hiss

N
ödutgång

Figur 54. Planlösning Kronanstationen.
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5.4.3 UTSEENDE
Då många av husen på kronanområdet är lite äldre träbyggnader använde jag den “norrbottniska” moodboar-
den och tillhörande konceptförslag som inspiration till kronanstationens utsida. Jag hämtade även influenser 
från det “moderna” konceptförslaget och använde grästaket, då detta skulle bidra till ett mer miljövänligt tänk 
kring tåget och tågstationen. Kronanstationen presenteras nedan i figur 54.

Figur 54a.  Entré under skydd av foldingsektion. Stora bokstäver som sitter på en roströd plåt.

Figur 54b.  Stationen och foldingsektionen sedd från vägen. Mörk träfasad med grästak.
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Figur 54c.  Entréns insida med biljettautomater och spärrar.

Figur 54d.  Hiss och trapp samt skylt för som visar vägen.

Figur 54e.  Perrongen innehållande fem slussar till tågen, hiss, skyltar och sittplatser.
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5.4.4 SKYLTNING
Figur 55 är ett förslag över skyltning i lokalen:

1. Ovanför biljettautomaterna med texten “Biljetter”.

2. På väggen med texten “Hiss” och en pil i hissens riktning.

3. Hängande i taket med “Tåg” och en pil uppåt på ena sidan och “Utgång” och en pil ned på andra sidan.

4. Två skyltar på väggen, en med stationens namn och en med “Utgång” och en pil i utgångens riktning.

5. På väggen ovanför slussarna till tågen, färdväg och destination, tavla som visar hur lång tid till nästa tåg.

6. Hängande i taket, namn på destination och pil mot tågen.

7. Nödutgångsskylt.

Figur 54f.  Simulerad vinterbild av stationen.

Spårområde 5 vagnar Serviceområde 5 vagnar
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Figur 55. Förslag på skyltplacering Kronanstationen.
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5.4.5 UTBYGGNAD
När man bygger en station enligt kronanförslaget 
kan man enkelt bygga ut den i omgångar efter behov. 
Figur 56 nedan förklarar en idé över hur man i fem 
olika steg går från en station med ett tåg, till en 
station med två kontinuerliga linjer och tre olika  
perronger för påstigning och avstigning.

STEG 1
I detta steg har man en station precis som Kronansta-
tionen. D.v.s. en perrong med en tåglinje som avslutas 
på stationen.

STEG 2
Denna station har byggts ut till antingen med kon-
tinuerlig drift eller med ett tåg som stannar, men 
stationen är inte en ändstation.

STEG 3
Denna station har hand om två tåglinjer, alternativt 
samma tåglinje som går åt olika håll. Man har där 
dubblat antalet spärrar och entrédörrar för att öka 
resenärsflödet.

STEG 4
Denna station har byggts ut med två perronger till, 
en för varje tåglinje. Man kan nu gå ut och in genom 
de två byggnaderna och går man in genom den lila 
byggnaden kan man dessutom välja vilken linje man 
vill åka med. 

STEG 5
Denna station har dubbla ingångar till sidoperrong-
erna, samt dubbla utgångar från mittperrongen.

ÖVRIGT
När folk kliver av på fel sida har man naturligtvis 
byggt gångar mellan sidoperrongen och mittenper-
rongen, så man enkelt kan rätta till misstaget. Detta 
är som nämnt en idé och bör undersökas vidare.

Ingång/Utgång

Perrong

Dubbel Ingång/Utgång

Endast Utgång

Endast Ingång

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Figur 56. Utbyggnad av station i olika steg.
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Enligt den målbeskrivning som sattes upp i början av 
arbetet är alla mål uppfyllda. 

•	 Det finns material som beskriver hur stationerna 
kan fungera i en stad som Luleå. 

•	 Det finns förslag på stationernas placering och 
dessutom en möjlig linjedragning mellan dem. 

•	 Koncept över hur stationerna ska se ut är fram-
tagna, samt beskrivningar om vad man ska tänka 
på när man bygger en station.

Något som har fungerat väldigt bra under arbetets 
gång är möten med handledare, både från ReRail och 
från universitetet. Dessa har fungerat som en stor 
motivationsfaktor, då man vill ha något nytt att visa 
upp varje gång. De har även varit väldigt bra att få 
feedback och stämma av hur man ligger till gentemot 
tidplanen.

Många antaganden och beslut är baserade på data 
från andra tunnelbanesystem världen över och fram-
förallt Stockholms. Detta har inte varit optimalt, men 
jag har ändå bedömt att det gett den bästa represen-
tationen över hur stationerna bör fungera när de är 
klara. Trots allt finns ännu inget optimalt sätt att 
utreda hur stationerna och tågbanan fungerar fram 
tills att den första prototypen är byggd.

Trygghetsanalysen i tabell 4 baserad på tv-serien 
”Tunnelbanan” skall inte ses som rena fakta, utan är 
bara en sammanställning från de avsnitt jag under-
sökt. Jag är väl medveten om att de har tagit med ett 
urval av de situationer som uppstod under tiden de 
producerade serien. Därför har jag inte använt under-
sökningen som statistik utan mer som en kunskaps-
källa över vilka situationer som kan uppstå och hur 
dessa kan undvikas eller hanteras. 

För resenärerna som åker med detta tåg ska det se 
ut som att det är LLTs tåg för att knyta ihop det med 
resten av kollektivtrafiken i Luleå. För att allt ska 
fungera smidigt ska man kunna resa med samma 
kort som man använder till att åka buss. Därför har 
jag gjort grafik och skyltar med LLTs logotyp. I dags-
läget är dock LLT endast informerad om tågbanan, 
och har ännu ingen anknytning till arbetet kring den 
mer än så. Biljettsystem och andra delar som LLT ska 
hantera får arbetas vidare med vid ett beslut om att 
tågbanan ska byggas.

Att skriva arbetet själv har både haft fördelar och 
nackdelar. Det har varit bra för att kunna planera sin 
tid hur man vill, men det har också gjort det svårare 
med  att det inte är någon som ifrågasätter mina 
idéer. Detta kan även vara en nackdel då möjligtvis 
fler idéer och mer arbete hade kunnat genomföras om 
det var två personer som gjorde arbetet tillsammans.

En del av arbetet har inte varit direkt knytet till sta-
tionerna, utan mer till tågkonceptet från NoWait. Det 
omfattar många timmar som ej kan redovisas direkt 
i rapporten men som har varit minst lika viktiga då 
jag lärt mig många intressanta saker, samtidigt som 
jag har spridit kännedomen om hur den här tågbanan 
skiljer sig från ett vanligt tåg. I slutändan är det en 
förutsättning för att kunna fatta rätt beslut och enligt 
mitt tycke bygga den här prototypbanan i Luleå.

Om denna prototypen byggs i Luleå kommer den  
bekräfta tekniken och fler banor kommer att byggas 
världen över. För Luleå kommer det innebära att in-
vånarna kan använda prototypen dagligen, samtidigt 
som det kommer att komma folk från hela världen 
för att studera detta nya revolutionerande sätt att 
bedriva kollektivtrafik. 

6. DISKUSSION
I detta kapitlet reflekterar jag kring arbetet och om aspekter som hur väl målen med arbetet är uppfyllt, plane-
ringen ställs mot hur arbetet egentligen utfördes samt de svårigheter som har uppkommit.
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6.1 VIDAREUTVECKLA  
   STATIONERNA

Detta arbete är som tidigare nämnt ett förslag på hur 
en station kan fungera i en mindre stad som Luleå. 
Vissa av aspekterna t.ex. hur folk kommer uppleva 
tågen m.m. är väldigt svåra att ta hänsyn till. Man 
bör därför undersöka resenärernas resande när den 
första prototypen är byggd och fortsätta utveckla 
stationerna därefter.

6.2 FRAMTIDA  
   STATIONSUTFORMNING

Resultatkapitlet i denna rapport kan användas som 
en guide för hur man ska designa en station för ett 
NoWait-tåg.  Det finns beskrivningar vad man ska 
tänka på samt välmotiverade förslag på varför de 
delar som finns med finns där.

6.3 TRYGGHET
Eftersom detta tågkonceptet är helt nytt bör tågvär-
dar finnas på stationerna vid öppningen av linjen. 
Dels för att hjälpa resenärerna men också för att 
övervaka och rapportera så att allting fungerar. 
Genom dessa kommer man då få relevant informa-
tion om vad som behöver förbättras, samt vad som 
redan fungerar bra.

Då statisktiken från LLT bevittnar om väldigt få 
incidenter med kollektivtrafiken i Luleå behöver man 
till en början inte investera i något brottsförebyg-
gande system. Men om det skulle upptäckas att det är 
mycket skadegörelse eller bråk i och omkring statio-
nerna bör man ha i åtanke att implementera någon 
form av brottsförebyggande åtgärd, t.ex. övervak-
ningskameror.

6.4 BRANDSKYDD
Som tidigare nämnt i rapporten bör man bygga 
stationen enligt brandklass 2A för att undvika vissa 
dimensioneringar då dessa ej behövs. Sedan bör även 
brandskyddet ses över av en brandingenjör redan i ett 
planeringsstadium så att man kan bygga in rätt skydd 
från början.

6.5 BYGGNADERNAS  
   UTSEENDE

Eftersom huvudfokuset i mitt arbete har varit att 
designa en station utifrån hur den ska användas, 
har väldigt lite tid lagts på hur stationen skall se ut 
utifrån. D.v.s. vilka fasadmaterial man ska använda, 
vilken färg den ska ha, solens inverkan m.m. Detta 
eftersom jag saknar kunskap i fasadmaterial och vad 
som finns att tillgå. Jag skulle därför rekommendera 
att en arkitekt såg över byggnadernas utsida för att 
säkerställa att byggnaden passar in i omgivningen.  

7. REKOMMENDATION
I detta kapitel ger jag rekommendationer hur NoWait och ReRail ska gå vidare utifrån mitt arbete.
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Utveckling av ändstationer för Automatbana 
mellan Luleå Centrum och bostadsområdet 
Kronan. 
Sammanfattning 
Under de senaste åren har Luleå Stad upplevt en allt snabbare utveckling. Många 
bostadsområden har utvecklats och ett av de områden som nu väntar en kraftig expansion är 
området Kronan. Området ligger nära Luleå centrum men med en av innerfjärdarna emellan. 
Området ligger dessutom på en höjd. Att nå Kronan från Centrum skulle underlättas om någon 
form av förbindelse kunde upprättas. Ett förslag om en linbana har studerats, ett förslag som av 
olika anledningar inte längre är aktuellt. Ett nytt förslag att bygga en automatbana har 
presenterats för kommunen och rönt ett gillande. Detta skulle innebära att en bana byggd på 
pyloner installeras mellan Luleå Centrum och Kronan. Detta ex-jobba avser att utforma de två 
ändstationerna som skulle utgöra ändhållplatserna på banan.  
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Bakgrund 
Kollektivtrafik tillhör framtiden och ett fungerande system är ett krav när de nya 
städerna byggs. Ett villkor är dock att kostnaderna för att bygga och underhålla dessa 
system minskas. Dagens kollektivtrafik kräver mycket stora subventioner från 
skattebetalarna och många system bär bara bråkdelar av sina kostnader. Framtidens 
kollektivtrafik måste vara betydligt kostnadseffektivare vad gäller investering och 
underhåll.  
Att bygga kollektivtrafik både på och under markytan har blivit allt dyrare. Kostnader upp till 
en miljard SEK per km förekommer. Detta innebär att biljettintäkterna aldrig kan betala vad 
transporten kostar. Detta ex-jobb avser att designa och visualisera de ändstationer som kan 
ansluta en automatbana. 

 
Bild 1. Automatbana med vy över Skurholmsfjärden 

 
Bild 2. Exempel på ändstation.
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Uppdraget 
Uppdraget är en konceptdesign av slutstationerna. Här måste hänsyn tas till stationernas 
placering samt anpassas till befintlig miljö och anslutning till själva tuben.  

Övriga aspekter att ta hänsyn till vid utformning av stationen: 

- Underhåll av vagnar 

- Av- och påstigning 

- Betalning 

- Handikappsanpassning 

- Information 

 

Visualisering 
Detta skall sedan visualiseras genom konceptbilder som beskriver förslaget för utformningen av 
stationerna. Detta i form av miljöbilder och tekniska bilder.  
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Kollektivtrafik tillhör framtiden och ett fungerande system är ett krav när de nya städerna byggs. Ett 
villkor är dock att kostnaderna för att bygga och underhålla dessa system minskas. Dagens 
kollektivtrafik kräver mycket stora subventioner från skattebetalarna och många system bär bara 
bråkdelar av sina kostnader. Framtidens kollektivtrafik måste vara betydligt kostnadseffektivare vad 
gäller investering och underhåll.  

Att bygga kollektivtrafik både på och under markytan har blivit allt dyrare. Kostnader upp till en 
miljard SEK per km förekommer. Detta innebär att biljettintäkterna aldrig kan betala vad transporten 
kostar. Detta examensarbete avser att designa och visualisera koncept för ändstationer som kan ansluta 
en automatbana mellan Luleå Centrum och bostadsområdet Kronan. 

Syftet med detta examensarbete är att generera ett underlag för beslutsfattande kring automatbanans 
verkliga existens. 

Målet är att undersöka möjliga placeringar av ändstationerna, samt behovet av vad som skall finnas på 
dessa. Sedan utforma koncept på dessa byggnader utifrån gällande regelverk och riktlinjer. Slutligen 
kommer arbetet att presenteras genom en muntlig presentation och en skriftlig teknisk rapport.  

Arbetet kommer ej att behandla följande punkter: 

- Hållfasthetsberäkningar för byggnader 
- Färdiga kostnadsförslag 

Arbetet kommer att genomföras under 20 veckor, med start den 28 januari 2013. För att alla berörda 
skall hållas uppdaterade om arbetets fortgång kommer avstämningar att ske med jämna mellanrum.  

I det inledande stadiet av examensarbetet kommer en arbetsrapport att skrivas. Denna plan kommer att 
klargöra uppdraget samt visa vilka delar som ingår och hur dessa skall genomföras. Den kommer även 
att innehålla viktiga datum och deadlines, samt en tidsplan utifrån dessa. 

En nulägesanalys av det befintliga systemet kommer att genomföras. Här ses dagsläget över, d.v.s. vad 
är klart idag och vilka är företagets framtidsutsikter. Detta är även ett sätt att verkligen förstå hur 
systemet är tänkt att fungera, samt vilka problem som måste lösas. 
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För att skapa en överblick över vilka konkurrenter som finns genomförs en marknadsanalys. Denna 
kommer ge insikt i vilka problem fördelar och nackdelar systemet har gentemot andra system. Den 
kommer även att fungera som ett hjälpmedel då det kommer framgå hur andra har löst liknande 
problem. 

Med kreativa metoder kommer flertalet idéer att genereras. Här är det kvantitet som räknas och 
huvudfokus kommer att ligga på att generera så många idéer som möjligt. Detta kommer användas 
genom hela arbetet, men framför allt under två intensiva perioder före konceptframtagning. 

Utifrån idégenereringen skapas flertalet möjliga koncept genom en konceptframtagning. Denna 
genomförs för att samla ihop lösa idéer till mer användbara förslag, koncept. 

Genom en eller flera konceptutvärderingsmetoder ställs de olika koncepten mot varandra och slutligen 
utses ett slutgiltigt koncept att arbeta vidare med. Här kommer ReRail vara med och påverka vilket 
koncept som kommer att väljas. 

När sedan det slutgiltiga konceptet är valt kommer detta arbetas vidare med. Detta är den mest 
tidskrävande fasen och här kommer att ske i iterationer där konceptet ses över och förfinas för att 
slutligen färdigställas. 

Rapportering kommer att ske genom möten med de olika handledarna. Dessa möten kommer att ske 
kontinuerligt samt utifrån behov. 

Arbetet kommer kontinuerligt att dokumenteras genom en loggbok. Loggboken kommer innehålla 
korta beskrivningar av det dagliga arbetet, som stöd för rapportskrivning. 

Redovisningen kommer att ske genom en muntlig presentation på ca 40 minuter där vägen fram till 
resultatet samt resultatet av arbetet presenteras. De moment som föregår denna redovisning är att 
samanställa arbetets material samt planera och skapa en presentation. 

Arbetet kommer att resultera i en teknisk rapport där delar som   Rapportskrivning kommer att ske 
kontinuerligt genom hela arbetet, men med en intensifiering i slutet.

BILAGA 2
Sida 3 av 3



BILAGA 3

A
rb

et
sp

la
ne

rin
g

N
ul

äg
es

an
al

ys

M
ar

kn
ad

sa
na

ly
s

Id
ég

en
er

er
in

g

Ko
nc

ep
tf

ra
m

ta
gn

in
g

Ko
nc

ep
tu

tv
är

de
rin

g

Vi
da

re
ut

ve
ck

lin
g

Ra
pp

or
ts

kr
iv

ni
ng

Re
do

vi
sn

in
g

D
ok

um
en

ta
tio

n

A
kt

iv
ite

te
r

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25

Ja
nu

ar
i

Fe
br

ua
ri

M
ar

s
A

pr
il

M
aj

Ju
ni

Sida 1 av 1



Tabell 3: Olyckshändelser vid tunnelbanedrift  /  Accidents in metro operations

Olyckshändelser – Accidents

1 Urspårningar vid tågrörelse – Derailments of trains in motion 3 0 0 0 0 0 0
2 Sammanstötningar vid tågrörelse – Collisions of trains in motion 0 1 0 0 0 0 1
3 Andra olyckshändelser – Other accidents 23 31 3 7 2 9 10
4 – härtill urspårningar och kollisioner vid växling - Moreover .. 0 0 0 0 0 0

 derailments and collisions when shunting
5 Summa – Total 26 32 3 7 2 9 11
6 – härtill självmord och självmordsförsök – Moreover suicides and

 attempted suicides 51 39 9 8 5 8 9

Avlidna – Fatalities

7 Resande – Passengers 1 0 0 0 0 0 0
8 Tunnelbaneanställda – Metro employees 0 1 0 0 0 1 0
9 Obehöriga på spårområdet1 – Unauthorised persons on metro

 premises 1 .. 12 0 3 1 3 5
10 Övriga1– Other persons 1 11 2 0 2 0 0 0
11 Summa – Total 12 15 0 5 1 4 5
12 – härtill självmord – Moreover suicides 33 28 7 5 4 5 7

Allvarligt skadade – Seriously injured

13 Resande – Passengers 3 6 2 0 1 1 2
14 Tunnelbaneanställda – Metro employees 1 0 0 0 0 0 0
15 Obehöriga på spårområdet1 – Unauthorised persons on metro

 premises 1 .. 7 1 2 0 2 2
16 Övriga1– Other persons 1 8 3 0 0 0 2 1
17 Summa – Total 12 16 3 2 1 5 5
18 – härtill självmordsförsök – Moreover attempted suicides 18 11 2 3 1 3 2

Medeltal – Mean numbers

Avlidna och allvarligt skadade resande  – Fatalities and seriously
 injured passengers

19 – per 10 miljoner resande – per 10 million passengers 0,03 0,04 0,07 0,00 0,03 0,03 0,06
20 – per 1 miljard personkilometer – per 1 000 million passenger-

 kilometres 0,51 0,70 1,18 0,00 0,58 0,58 1,16

1 Fram till 2005 ingick "obehöriga på spårområdet" i kategorin "övriga".
Up until 2005 "unauthorised persons on metro premises" were included in category "other persons".
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