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Som	följd	av	LKABs	malmbrytning	i	
Kiirunavaaragruvan	uppstår	markdeformationer	
i	riktning	mot	Kiruna	centrum.	Detta	leder	
till	att	stora	delar	av	Kiruna	måste	flyttas	och	
detta	innefattar	även	järnvägsstationen.	I	valet	
mellan	de	olika	alternativa	lokaliseringarna	
väcks	frågor	kring	vilka	faktorer	som	påverkar	
en	stations	tillgänglighet	och	vad	som	utmärker	
en	välfungerande	station.	Detta	arbete	syftar	till	
att	svara	på	frågan	om	vilka	förutsättningar	som	
måste	uppfyllas	för	att	ett	stationsläge	ska	vara	
tillgängligt	samt	att	underlätta	arbetet	vid	framtida	
liknande	utredningar.

Den	teoretiska	grunden	i	arbetet	inkluderar	
en	omfattande	litteraturstudie	där	
tillgänglighetsaspekter studerades i relation till 
stationen	samt	hur	lokaliseringen	påverkar	staden.	
I	arbetet	med	att	väga	fördelar	och	nackdelar	
mellan	alternativ	med	olika	förutsättningar	
valdes	att	arbeta	med	planindikatorer.	Metoden	
som	valdes	har	sin	grund	i	Katarina	Schylbergs	
licentiatuppsats	från	2008.

Arbetet	belyser	olika	aspekter	av	tillgänglighet	
och	vilka	som	är	viktiga	i	arbetet	med	att	
skapa	en	välfungerande	station.	Faktorer	som	
studerades	är	geografiska	och	morfologiska	
avstånd,	trygghet,	olika	trafikslags	förutsättningar,	
turism	och	närområdets	beskaffenhet.	Det	
fokuseras	även	på	hur	stationen	påverkar	den	
lokala	stadsutvecklingen	samt	dess	regionala	
påverkan.	Allt	från	en	stations	påverkan	på	stadens	
befolkningstyngdpunkt	till	risken	att	skapa	
barriärer	och	huruvida	lokaliseringen	kan	komma	
att	bidra	till	en	långsiktigt	hållbar	stadsutveckling.

Grunden	för	arbetet	med	fallstudien	har	på	
begäran	av	uppdragsgivaren,	Trafikverket,	varit	
att	arbeta	efter	fyrstegsprincipen	vilket	innebär	
att	fokus	ligger	på	att	påverka	beteenden	innan	
man	åtar	sig	kostsamma	investeringar.	I	arbetet	
med	omlokaliseringen	har	Trafikverket	tagit	
fram	ett	antal	utredningsalternativ	som	har	olika	
grundförutsättningar.	Ett	alternativ	är	att	dagens	
tillfälliga	station	permanentas,	ett	är	att	en	ny	
station	byggs	i	nya	Kirunas	centrum	och	de	övriga	
är	olika	externa	lokaliseringar.	Vid	bedömningen	
av	de	olika	alternativen	används	de	teorier	som	
redogörs	för	i	litteraturstudien	samt	de	inblandade	
aktörernas	mål	som	bedömningsgrund.

Arbetet	resulterade	i	ett	antal	förslag	på	
förbättringsåtgärder	rörande	den	nuvarande	
tillfälliga	stationslokaliseringen.	Dessa	varierar	
i	storlek	och	omfattning	i	enlighet	med	
fyrstegsprincipens	upplägg.	Dessutom	redovisas	
resultatet	av	arbetet	med	planindikatorerna	för	
vilket	alternativ	som	är	mest	fördelaktigt	och	som	
bäst	uppfyller	de	inblandade	aktörernas	mål.	

Det	konstaterades	att	utredningsalternativet	med	
en	central	lokalisering	hade	mest	gynnsamma	
förutsättningar,	främst	på	grund	av	de	korta	
avstånden	till	viktiga	målpunkter.	I	fallet	med	en	
central	lokalisering	blir	utmaningen	att	överbrygga	
de	barriärskapande	effekter	som	kan	uppstå	medan	
det	för	de	externa	lokaliseringarna	handlar	om	att	
ge	platsen	ett	sammanhang	i	staden	och	en	egen	
identitet	samt	att	arbeta	med	att	minska	de	långa	
avståndens	friktionseffekter	på	resandet.
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As	a	result	of	LKABs	mining	of	ore	in	Kiirunavaara	
deformations	in	the	ground	are	starting	to	spread	
in	the	direction	of	the	central	parts	of	Kiruna.	As	a	
result	of	this	large	parts	of	Kiruna	will	have	to	be	
relocated	to	a	location	to	the	east	of	its	current	city	
center.	Among	the	buildings	and	functions	that	has	
to	be	relocated	is	the	railway	station.	During	the	
process	of	finding	an	alternative	location	questions	
regarding	the	accessibility	of	the	railway	station	
has	been	risen:	What	defines	a	well-functioning	
railway	station?	This	thesis	aims	to	answer	the	
question	of	which	prerequisites	has	to	be	met	in	
order	to	ensure	a	location’s	accessibility	as	well	as	
to	facilitate	similar	future	projects.

The	theoretical	framework	of	the	thesis	consists	of	
an	comprehensive	literature	study	focusing	on	the	
aspects	of	accessibility	in	connection	to	the	railway	
station	and	the	locations	impact	on	the	city.	The	
method	of	working	with	planning	indicators	was	
concluded	to	be	best	suited	when	analysing	the	
pros	and	cons	of	alternative	locations	with	different	
conditions.	The	chosen	method	has	its	basis	in	the	
licentiate	thesis	Katarina	Schylberg	wrote	in	2008.

The	main	factors	studied	where	geographical	
and	morphological	distances,	the	feeling	of	
safety,	the	prerequisites	of	different	modes	of	
transport,	tourism	and	the	qualities	of	the	station’s	
surroundings.	It	also	focuses	on	the	station’s	
influence	on	the	local	urban	development	and	its	
regional	equivalent.	From	the	station’s	eventual	
affect	on	a	city’s	center	of	population	to	whether	
its	location	can	contribute	to	a	sustainable	
development.

The	basis	of	the	thesis	has	by	request	of	the	client,	
the	Swedish	Transportation	Administration,	been	
to	work	according	to	the	four-step	principle;	

a	planning	process	aiming	at	affecting	the	
demand	for	transport	and	the	choice	of	mode	of	
transportation	before	making	large	infrastructural	
investments.	

The	alternative	locations	for	the	future	railway	
station	in	the	case	study	has	been	chosen	by	the	
Swedish	Transportation	Administration	in	earlier	
studies	and	they	have	different	pre-existing	
conditions.	Connections	to	studied	literature	are	
made	in	the	assessment	of	the	different	locations	as	
well	as	how	well	the	different	locations	fulfill	the	
goals	and	visions	of	the	concerned	stakeholders.

The	thesis	results	in	a	number	of	points	of	
improvement	of	the	current	station’s	accessibility,	
varying	in	size	and	scope.	The	resulting	analysis	
of	the	alternative	locations	are	presented	as	to	
which	best	fulfills	the	stakeholders	interests.	The	
conclusion	is	that	the	most	favorable	prerequisites	
were	to	be	found	in	a	central	location	of	the	
station,	mainly	due	to	the	short	distances	to	points	
of	interest.	In	the	case	of	the	central	location	the					
challenge	is	to	bridge	the	barriers	a	railway	brings	
while	in	the	case	of	the	external	locations	there	is	a	
need	to	give	the	station	a	connection	to	the	city	and	
to	bridge	the	gap	created	by	the	long	distances.
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En	vinterdag	2004	skickade	Kiruna	kommun	
ett	pressmeddelande	som	fick	en	hel	värld	att	
dra	efter	andan.	Rubriken	löd;	Vi ska flytta en 
stad.	Anledningen	är	att	malmkroppen	i	LKABs	
gruva	i	Kiirunavaara	lutar	i	ungefär	60	grader	
in	under	stadskärnan	i	Kiruna.	Lutningen	hos	
malmkroppen	gör	att	berget	rasar	in	och	fyller	
igen	hålrummen	som	bildats	vid	brytningen.	Allt	
eftersom	gruvbrytningen	fortsätter	rasar	berget	
ner	och	förskjutningen	sprider	sig	uppåt	och	
markdeformationer	uppstår	vid	ytan	
(http://samhallsomvandling.lkab.com).	

Detta	gör	att	delar	av	Kiruna	måste	flyttas	vilket	
innebär	en	omlokalisering	av	stationen	samt	ny	
spårdragning.	Frågan	om	järnvägsstationens	
lokalisering	i	förhållande	till	stadskärnan	har	
aktualiserats	med	anledning	av	detta.

Järnvägsstationens	betydelse	för	stadsutveckling	är	
mycket	stor.	Dess	utveckling	har	i	hög	grad	kommit	
att	påverka	de	svenska	städernas	identitet.	Sverige	
kom	att	industrialiseras	relativt	sent	i	förhållande	
till	andra	delar	av	Europa	och	järnvägarna	hade	
i	många	fall	planerats	och	byggts	ut	redan	innan	
städerna	vuxit	sig	stora.	Detta	ledde	till	att	många	
av	de	gamla	järnvägsstationerna	i	Sverige	ligger	i	
centrala	och	värdefulla	lägen.	Många	städer	kom	
även	att	öka	kraftigt	i	befolkningsmängd	i	fas	med	
att	järnvägen	byggdes	ut	(Bakerson,	2010).

1. INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Figur	1:	Karta	som	visar	LKABs	prognos	för	deformationszonerna.	
(LKAB)

Figur	2:	Schematisk	bild	över	skivrasbrytning	och	hur	
mardeformationer	uppstår	(LKAB).
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I	sin	roll	som	SJ:s	chefsarkitekt	publicerade	
Adolf	W	Edelsvärd	1859	en	idealstadsplan	för	
hur	en	mindre	svensk	stad	skulle	utformas.	
Järnvägsstationen	gavs	en	strategiskt	viktig	
placering	i	ena	änden	av	en	stads	mittaxel,	ofta	
med	en	kyrka	eller	teater	i	motstående	ände.	Denna	
idealstadsplan	har	varit	förebild	för	utformningen	
av	många	svenska	städer	(Book,	1986).	Detta	
har	skapat	den	idag	rådande	normen	att	en	
järnvägsstation	ska	byggas	centrumnära	(intervju,	
Göran	Cars,	2017-02-01).

Järnvägsstationer	har	till	följd	av	detta	blivit	
centrala	platser	och	inte	sällan	även	varit	själva	
utgångspunkten	för	samhällets	expansion.	
Spårdragningarna	förändrade	landskapen,	
stadsstrukturen	och	planerna	i	de	nordiska	
länderna	och	i	synnerhet	de	svenska	städerna.	
Järnvägen	konfronterades	inte	sällan	med	
översiktsplanerna	(Bakerson,	2010).	Stationen	har	
haft	ett	högt	symbolvärde	för	det	framväxande	
samhället.	Stationsbyggnaden	fick	ofta	en	påkostad	
utformning	och	i	mindre	orter	drog	de	till	sig	
värdshus,	lanthandlare	och	så	vidare.	Läget	
nära	stationen	var	praktiskt	då	man	var	nära	till	
där	gods	anlände	och	man	kunde	visa	upp	sin	
verksamhet	för	allmänheten	(Länsstyrelsen	i	Skåne	
län,	2010).	På	grund	av	detta	har	stationen	i	många	
städer	blivit	dess	entré	och	ansikte	utåt.	Stationen	
och	dess	närområde	är	det	första	många	ser	av	en	
stad	när	de	anländer	(Forsemalm,	J.,	Palmås,	K.	&	
Dahlstrand,	A.,	2013).	

Spårbundna	transporter	spelade	en	stor	roll	i	
den	ekonomiska	tillväxten	i	många	länder	under	
1800-talet	och	i	viss	mån,	det	tidiga	1900-talet	
(Turton	&	Black,	1998).	Till	följd	har	även	
järnvägsstationen	historiskt	sett	agerat	som	en	
motor	i	städers	tillväxt.	I	och	med	stationens	
roll	som	nod	i	ett	nätverk	har	det	i	många	städer	
skett	en	förskjutning	av	stadens	tyngdpunkt	mot	
stationsområdet	(Dethier,	1981).	Många	gånger	har	
även	stadens	gatunät	byggts	upp	efter	järnvägens	
sträckning	(Banverket,	2009).	Detta	kan	ses	som	
ett	uttryck	för	järnvägens	och	stationens	betydelse	
i	stadsutvecklingen.	De	senaste	15	åren	har	
planering	av	knutpunkter	i	kollektivtrafiken	varit	
en	högt	prioriterad	stadsbyggnadsuppgift	i	svenska	
kommuner	(Schylberg,	2008).	Det	har	fokuserats	
på	planering	av	knutpunkter,	eller	så	kallade	
resecentrum,	som	belyser	ett	hela	resan-perspektiv	
(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).

Figur	3:	Adolf	W	Edelsvärds	idealstadsplan	för	järnvägsamhällen,	år	1859	(Dethier,	1981).

“Det finns bara en station. Stationen kan 
endast ligga i centrum av staden. Det är 
dess enda plats: det finns inte något enda 
skäl att placera den någon annanstans. 
Stationen är hjulets nav.” 

(Le	Corbusier,	Urbanisme,	1925)
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Arbetets	huvudsakliga	syfte	är	att	utreda	och	
identifiera	de	faktorer	som	har	påverkan	på	
en	järnvägsstations	tillgänglighet.	Detta	görs	
för	att	öka	möjligheten	att	positivt	påverka	
transportmönster	på	ett	lokalt	och	regionalt	plan.	
Med	stöd	i	tidigare	forskning	är	avsikten	att	ta	fram	
en	modell	där	man	genom	att	bryta	ner	komplexa	
samband	gör	dem	mätbara.	Detta	möjliggör	
en värdering av olika lägen en station kan ha i 
förhållande	till	en	stad.	Modellen	är	avsedd	att	
vara	generell	och	möjlig	att	applicera	på	olika	fall	
och	även	så	pass	flexibel	att	den	går	att	anpassa	
efter	speciella	förutsättningar.	Syftet	med	arbetet	
är	att	resultatet	ska	kunna	underlätta	utredningar	
där	en	traditionell	placering	i	centrum	ställs	mot	
alternativa	lokaliseringar.

Vilka	förutsättningar	måste	uppfyllas	för	att	ett	
stationsläge	ska	vara	tillgängligt?

Vilka	tillgänglighetsaspekter	bör	vara	i	fokus	
för	olika	typer	av	stationslokaliseringar?	

Vilka	åtgärder	kan	implementeras	för	att	
överbrygga	fysiskt	avstånd?

Forskningsfrågorna	följs	i	fallstudien	i	Kiruna	
upp	med	tre	stycken	plats-	och	uppdragsspecifika	
frågor.	Dessa	frågor	är	specifikt	utformade	för	
de	förhållanden	som	råder	i	fallet	med	flytten	av	
järnvägsstationen	i	Kiruna.	De	har	även	formulerats	
i	enlighet	med	fyrstegsprincipen	på	begäran	av	
Trafikverket.	För	att	läsa	mer	om	arbetsmetodiken	
med	fyrstegsprincipen,	se	kapitel	3.4.	

Trafikverket	efterfrågade	även	förslag	på	kreativa 
åtgärder,	dessa	lösningar	har	ingen	grund	i	
teoridelen	av	detta	arbete	utan	är	ett	resultat	av	ett	
brainstormingmöte	mellan	skribenterna.	För	att	
läsa	mer	om	dessa	åtgärder,	se	kapitel	6.3.

Vilka	enkla	åtgärder	kan	implementeras	för	att	
förbättra	tillgängligheten	för	resenärer	till	och	
från	dagens	tillfälliga	järnvägsstation	i	Kiruna?	
(Steg	1-2	av	fyrstegsprincipen)

Vilka	mer	omfattande	åtgärder	kan	
implementeras	för	att	förbättra	tillgängligheten	
till	och	från	dagens	tillfälliga	järnvägsstation	i	
Kiruna?	(Steg	3	av	fyrstegsprincipen)

Vilket	utredningsalternativ	uppfyller	bäst	
de	uppställda	målen	från	de	inblandade	
aktörerna?	(Steg	4	av	fyrstegsprincipen)

1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING

1.

2.

2.1

3.

4.

5.
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Fokus	i	detta	arbete	är	tillgänglighetsaspekter	
i	relation	till	järnvägsstationen	med	det	
omkringliggande	stationsnära	området.	Arbetet	
behandlar	tillgänglighet	i	ett	vidare	begrepp	och	
är	inriktat	på	stationens	koppling	till	målpunkter	i	
staden	samt	funktionsfördelning	i	det	stationsnära	
området.	De	huvudsakliga	arbetsmetoderna	
är	fyrstegsprincipen	som	använts	på	begäran	
av	Trafikverket	samt	planindikatorer	som	efter	
litteraturstudier	bedömdes	vara	mest	lämpad	för	
uppgiften.	I	arbetet	med	indikatorerna	i	fallstudien	
analyseras	utredningsalternativ	som	är	framtagna	
av	Trafikverket.	Då	de	redan	gjort	ett	grundligt	
arbete	med	att	hitta	de	möjliga	lokaliseringarna	
görs	inget	ytterligare	försök	att	hitta	alternativ.	
Resultatet	av	arbetet	med	indikatorerna	presenteras	
i	en	multikonsekvensanalys.

I	fallstudien	läggs	huvudsakligt	fokus	på	gång-	
och	cykeltrafik.	För	de	transportslagen	finns	
störst	utrymme	att	arbeta	med	tillgänglighet	
och	hållbarhet,	särskilt	i	Kiruna	där	bil	är	det	
huvudsakliga	färdmedlet.

Många	av	de	faktorer	som	kan	kopplas	till	god	
tillgänglighet	och	en	välfungerande	station	är	
svåra	att	kvantifiera.	Det	handlar	ofta	om	så	
kallade mjuka värden;	abstrakta	faktorer	som	
skapar	mervärde	för	staden	som	t.ex.	första	
intryck	för	besökare	samt	järnvägsstationen	som	
identitetsskapande	plats	har	stor	betydelse	i	det	
större	perspektivet	men	de	är	svåra	att	bedöma	
monetärt,	speciellt	i	allmänna	diskussioner.	Det	
görs	därför	inom	ramen	för	arbetet	inga	försök	till	
samhällsekonomiska	analyser	eller	bedömningar	
av	ekonomiska	frågor.

I	arbetet	fokuseras	det	på	två	olika	lägen	för	
stationen:	den	centrala	lokaliseringen	och	den	
externa	lokaliseringen.	

1.3 AVGRÄNSNINGAR
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Samtliga	idéer,	det	grafiska	materialet	och	övrigt	
innehåll	i	denna	rapport	utgör	gemensamt	
arbete.	Författarna	har	arbetat	gemensamt	med	
utformningen	av	arbetsprocessen,	litteraturstudie,	
analyser	och	slutsatser.	Nedan	följer	en	mer	
specifik	redovisning	över	vem	som	skrivit	vad.

Följande	stycken	har	skrivits	av	Hemling:
• Stationens	betydelse	för	ett	hållbart	samhälle
• Samband	mellan	urban	form	och	

transportmönster
• Stationsnärhetsprincipen
• Tillgänglighetsaspekter
• Klimatets	påverkan	på	rörelsemönster

Följande	stycken	har	skrivits	av	Lindqvist:
• Stationens	betydelse	för	stadsutveckling
• Stationslägen
• Resenärers	behov	och	krav
• Trygghet
• Turism	och	transport

Inledning,	Metod,	Fallstudie	Kiruna,	Resultat,	
Slutsatser	samt	Diskussion	utgör	gemensamt	
arbete.	I	den	slutliga	rapporten	har	alla	delar	har	
gåtts	igenom	och	reviderats	gemensamt.	

1.4 ARBETSFÖRDELNING
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1. INLEDNING
Den	inledande	delen	omfattar	bl.a.	bakgrund,	
frågeställning	och	avgränsningar.	Det	syftar	
till	att	ge	en	inblick	i	bakgrunden	till	arbetet,	
vilket	dess	syfte	är	samt	en	helhetsförståelse	för	
arbetsprocessen.

2. EGENSKAPER HOS DEN TILLGÄNGLIGA 
STATIONEN
I	det	andra	kapitlet	presenteras	de	bakomliggande	
teorier	som	använts	under	arbetets	genomförande.	
Det	innefattar	olika	aspekter	av	vad	som	kan	anses	
vara	viktigt	för	en	tillgänglig	och	välfungerande	
station	samt	hur	stationen	påverkar	sin	omgivning.	

3. METOD
Inbegriper	beskrivningar	över	vilken	arbetsmetod	
som	använts,	på	vilket	sätt	litteratursökningar	
genomförts	samt	en	redogörelse	för	hur	fallstudien	
genomfördes.	I	detta	kapitel	presenteras	en	
teoretisk	genomgång	av	de	generella	metoder	
som	användes	för	att	genomföra	de	analyser	
som	krävdes	för	att	besvara	forskningsfrågorna	
relaterade	till	fallstudien	i	Kiruna.	Avslutningsvis	
redovisas	i	detta	kapitel	modellen	med	
planindikatorer	som	planeringsmetod.

4. FALLSTUDIE KIRUNA
I	detta	kapitel	beskrivs	förutsättningarna	för	
fallstudien	samt	mål	och	visioner	från	de	
inblandade	aktörerna.	Dessa	mål	och	visioner	bryts	
sedan	ner	i	delmål	som	leder	till	en	platsspecifik	
anpassning	av	modellen	med	planindikatorer.	

5. RESULTAT 
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	analyserna	
relaterade	till	fallstudien	i	Kiruna.	

6. SLUTSATSER
Här	sammanfattas	arbetet	och	de	slutsatser	som	
kan	dras.	Respektive	forskningsfråga	presenteras	
och	besvaras	var	och	en	och	knyts	sedan	ihop	med	
arbetets	syfte.

7. DISKUSSION
I	detta	kapitel	diskuteras	frågeställningar	som	dykt	
upp	under	arbetets	går.

8. REFERENSER
I	detta	kapitel	presenteras	en	referenslista	för	den	
litteratur	som	använts	för	kunskapsinhämtning.	

9. BILAGOR
I	detta	kapitel	presenteras	ytterligare	material	i	
form	av	bilagor	som	ej	ansågs	nödvändiga
att	inkludera	i	huvudrapporten.

1.5 DISPOSITION

 INLEDNING 14



TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet	definieras	som	med	den	lätthet	med	
vilken	människor	och	varor	kan	nå	sina	målpunkter	
utan	svårigheter.	En	stabil	infrastruktur	med	
god	trygghet,	säkerhet	och	förutsägbarhet	är	en	
förutsättning	för	god	tillgänglighet.	Tillgänglighet	
skapas	av	bebyggelse	och	trafiksystem	i	
samverkan.	Det	görs	skillnad	på	lokal	tillgänglighet	
och	regional	tillgänglighet.		

Lokal	tillgänglighet	är	ett	begrepp	som	används	
för	att	beskriva	hur	god	tillgängligheten	
är	inom	stadens	gränser	medan	regional	
tillgänglighet	studerar	tillgängligheten	inom	
infrastruktursystemet	i	ett	större	perspektiv	
(Sveriges	kommuner	och	landsting,	2007).

KNUTPUNKT OCH BYTESPUNKT
En	knutpunkt	är	en	nod	där	näten	för	ett	eller	flera	
trafikslag	knyts	samman	eller	korsar	varandra	
och	som	möjliggör	byte	av	färdväg	eller	färdsätt	
(Sveriges	kommuner	och	landsting,	2007).

En	bytespunkt	är	en	knutpunkt	med	goda	
förutsättningar	för	byten,	planerade	eller	spontana,	
mellan	samma	eller	olika	transportslag	(Sveriges	
kommuner	och	landsting,	2007).

RESECENTRUM
En	väl	utformad	bytespunkt	med	service	för	
byten	mellan	flera	trafikslag	inklusive	byten	
mellan	lokal	och	regional	kollektivtrafik.	Ofta	
avses	järnvägsstationer	där	både	plattformsmiljö,	
stationsbyggnad,	området	runt	omkring	och	
anslutande	trafiknät	anpassats	till	varandra	
(Sveriges	kommuner	och	landsting,	2007).

INDIKATOR
Indikatorer	är	parametrar	som	ger	information	
om	ett	fenomen.	Indikatorer	reducerar	
komplexitet	i	syfte	att	göra	problem	kvantifierbara	
och	kommunicerbara	(OECD,	1993).	I	
planeringssammanhang	är	indikatorer	operativa	
verktyg	och	därför	definieras	begreppet	något	
olika	beroende	på	sammanhang	och	tänkt	
användningsområde	(Schylberg,	2008).

STATIONSNÄRA OMRÅDE
Det	stationsnära	området	är	järnvägsstationen	
samt	området	kring	den,	där	infrastruktur	och	
verksamheter	ingår.	Vad	som	kan	anses	vara	
stationsnära	är	ett	begrepp	som	är	svårt	att	
definiera.	Bakerson	(2010)	beskriver	det	som	
“det	område	som	är	gemensamt	för	staden	och	
järnvägsstationen,	vilket	kan	omfatta	stationstorg,	
taxiangöring,	angöring	för	att	hämta	och	lämna	
resenärer,	busshållplatser,	cykelparkering	mm	
men	även	närliggande	hotell,	kommersiella	
anläggningar	mm”.

EXTERNT LÄGE OCH CENTRALT LÄGE
En	station	i	ett	central	läge	innebär	att	stationen	
är	placerad	enligt	den	rådande	normen	med	en	
lokalisering	inom	ett	kort	avstånd	från	stadens	
centrum.	Stationer	i	ett	centralt	läge	är	en	
integrerad	del	av	stadskärnan	och	en	plats	med	
mervärde	för	staden	(Trafikverket,	2012).

Den externa stationen ligger utanför den egentliga 
staden	i	perifert	läge.	Den	ligger	utanför	tätorten	
i	ett	centralt	läge	i	förhållande	till	resmönster	och	
nätverk	av	olika	transportslag	men	är	”platslösa”	
i	sin	relation	till	närmiljön	och	liknar	på	det	sättet	
flygplatsen	(Trafikverket,	2012).

1.6 BEGREPPSFÖRKLARING
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TRYGGHET
Maslow	(1954)	beskriver	trygghet	som	ett	av	våra	
grundläggande	behov.	Vidare	definierar	han	det	
som	att	känna	sig	fri	från	obehagskänslor	som	
uppstår	till	följd	av	osäkerhet,	oro	och	rädsla.
Upplevelsen	av	trygghet	och	säkerhet	är	en	
subjektiv	uppfattning	som	i	hög	grad	kan	påverkas	
av	externa	faktorer.	Generellt	sett	stämmer	inte	den	
upplevda	tryggheten	med	den	verkliga	risken	att	
utsättas	för	något	farligt	(Trafikverket,	2012).	

URBANGEOGRAFISK
Schylberg	(2008)	beskriver	urbangeografi	som	
ett	angreppssätt	som	fokuserar	på	avstånd	till,	
och	storlek	på,	möjliga	målpunkter	men	som	inte	
fångar	in	andra	karaktärsdrag	i	den	lokala	miljön	
som	kan	påverka	dessa.

URBANMORFOLOGISK
Schylberg	(2008)	beskriver	urbanmorfologi	som	
ett	angreppssätt	för	att	studera	stadens	fysiska	och	
rumsliga	strukturer	och	dess	urbana	beståndsdelar.

INDIKATORBATTERI
En	uppsättning	samverkande	indikatorer	för	ett	
specifikt	syfte	(Nationalencyklopedin,	batteri.	
http://www.ne.se).	

HELA RESAN-PERSPEKTIVET
Ett	hela	resan-perspektiv	innebär	att	studera	alla	
delar	av	resan,	det	vill	säga	även	vad	som	händer	
på	väg	till	och	från	kollektivtrafiken.	Det	handlar	
också	om	att	undersöka	kollektivtrafikens	roll	och	
möjligheter	i	vardagslivet,	samt	kopplingen	mellan	
olika	transportmedel	(Book,	Henriksson,	Levin	&	
Svensson,	2016).
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”Sådana är stadsbyggarens villkor: 
icke blott att lösa aktuella problem, utan 
även att vara en utpost mot framtiden.”

- Yngve Larsson



Stationen	har	stor	betydelse	för	staden	och	
medverkar	till	att	forma	tätortens	struktur	och	
attraherar	nya	etableringar.	Utöver	detta	utgör	den	
allt	som	oftast	en	viktig	nod	och	orienteringspunkt	
i	staden.	Bakerson	beskriver	i	sin	avhandling	från	
2010	stationer	som	en	plats	med	flera	roller:

Stationen	är	en	generator	för	stadens	utveckling,	
transportsystem,	bebyggelse	och	verksamheter	
(Bakerson,	2010).	Inom	modern	planering	och	
stadsutveckling	fokuserar	man	därför	på	att	ta	
tillvara	stationens	fulla	potential	som	målpunkt	
och	en	destination	i	sig.	Detta	gör	stationen	till	
viktig	motor	för	att	stärka	den	täta	stadstillväxten	
och	motverka	en	utglesning	av	staden	med	ökat	
bilberoende	som	följd.	Stationen	har	blivit	en	plats	
som	allt	tydligare	lever	i	symbios	med	annat	än	
transportslagen	och	därmed	en	allt	viktigare	del	i	
ett	urbant	sammanhang	(Trafikverket,	2012).

Förutom	funktionen	som	bytespunkt	har	områden	
kring	stationen	stor	betydelse	för	staden.	Ett	utbud	
av	både	offentliga	och	privata	verksamheter	och	
service	runt	stationen	skapar	mervärde	och	bidrar	
till	att	sätta	stationen	i	ett	större	sammanhang.	
Ett	välplanerat	stationsområde	underlättar	för	
vardagsresenären	med	goda	synergieffekter	som	
följd	(Trafikverket,	2010).	Book	(1986)	beskriver	
hur	stationens	påverkan	på	staden	är	både	
geometrisk	och	funktionell.	Ett	exempel	på	denna	
funktionella	påverkan	är	hur	järnvägen	skapar	en	
barriär	som	delar	staden	i	två	delar;	en	framsida	
och	en	baksida.	Framsidan	karaktäriseras	ofta	av	
fina	kvarter	med	tydliga	stadskvalitéer	medan	

baksidan	vanligen	inte	är	lika	välplanerad	och	drar	
till	sig	industrier	av	olika	slag.	Den	geometriska	
påverkan	som	Book	skriver	om	handlar	om	
järnvägens	påverkan	i	relation	till	utformningen	av	
stadsplanen.	

Bakerson	(2010)	hävdar	att	stationens	läge	i	staden	
har	ett	direkt	påverkan	på	den	samhällsekonomiska	
utvecklingen	i	staden.	Vidare	beskriver	han	hur	ett	
central	stationsläge,	med	ett	samlat	serviceutbud	
och	bättre	tillgänglighet,	ger	en	förbättrad	
sysselsättning	och	ekonomi	för	företag	verksamma	
inom	stationsområdet.	Det	har	också	effekten	att	
stationens	roll	som	centrum	och	offentlig	plats	i	
staden	förstärks.	Ett	välfungerande	och	integrerat	
stationsområde	är	aktivt	dygnet	runt	i	storstaden,	
vilket	medför	att	stadsborna	från	stadsdelar	
kan	åka	till	stationen	för	att	handla	eller	träffas	
(Bakerson,	2010).

Beroende	på	stadens	storlek	fyller	stationen	
och	dess	område	olika	funktioner;	i	storstaden,	
där	det	finns	ett	högt	exploateringstryck,	
måste	kommersiella	funktioner	balanseras	
mot	trafikrelaterade	medan	den	i	småstaden	
kan	införa	en	väl	behövd	vitalisering.	En	god	
möjlighet	uppstår	då	oanvänd	bangårdsmark	
kan	konverteras	till	annan	användning.	För	dessa	
outnyttjade	och	anslutande	ytor	som	verksamheten	
vid	järnvägen	tidigare	tog	i	anspråk	kan	utveckling	
ske	mot	andra	funktioner.	Det	innebär	möjligheter	
till	en	mer	effektiv	markanvändning	och	att	
stationen	integreras	mer	med	sin	omgivning	
(Trafikverket,	2012).	

2. EGENSKAPER HOS DEN 
TILLGÄNGLIGA STATIONEN
2.1 STATIONENS BETYDELSE FÖR STADSUTVECKLING

“De är dörren till staden för besökarna, 
plats för välkomnanden och farväl, 
arbetsplats för en del och plats för 
spontana möten.” 
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Stationen	har	fått	en	ökad	betydelse	i	och	med	
den	moderna	sammankopplade	kollektivtrafiken.	
Där	en	god	stationsmiljö	kan	bidra	till	ökat	
kollektivresande	men	om	stationens	omgivning	
varken	är	attraktiv,	funktionell	eller	ligger	för	
långt	bor	motverkas	målet.	En	station	i	ett	centralt	
läge	med	ökade	möjligheter	att	nyttja	övriga	
trafiksystemet	ger	utökad	räckvidd	för	stadens	
invånare.	För	människor	med	funktionsnedsättning	
blir	ett	välplanerat	stationsläge	med	få	
omstigningar	och	närhet	till	målpunkter	en	
förutsättning	för	att	de	ska	kunna	använda	
transportsystemet	(Trafikverket,	2012).	

STATIONENS BETYDELSE FÖR REGIONAL 
UTVECKLING
Stationen	i	en	stad	riktar	sig	inte	bara	till	stadens	
invånare	utan	lika	mycket	till	invånarna	boendes	
inom	regionen	där	den	är	lokaliserad.	I	dagens	
Sverige	där	utvecklingen	går	mot	färre	och	större	
regioner	ökar	behovet	att	kunna	röra	sig	över	
längre	sträckor	för	arbete,	studier,	boende,	och	
sjukvård.	Detta	brukar	kallas	för	regionförstoring 
(Trafikverket,	2012).	Det	är	viktigt	att	locka	
till	sig	resenärer	för	att	investeringar	inom	
transportsystemet	ska	ha	en	positiv	inverkan	på	
den	regionala	utvecklingen	(Brandt,	2005).	Därför	
kräver	goda	regionala	kollektivtransporter	ett	
regionalt	perspektiv	och	planering	för	att	främja	
en	hållbar	regionförstoring.	Mellan	städer	och	
inom	regioner	är	effektiv	tågtrafik	viktigt	för	att	
nå	denna	utveckling	(Ullstad,	2008).	Järnvägen	är	
en	viktig	del	i	det	kollektivtrafiknät	som	binder	
samman	orter	i	nätverk	till	starka	regioner.	I	detta	
sammanhang	blir	stationens	läge	mycket	viktig	för	
att	nätverket	skall	fungera	(Trafikverket,	2012).	

Genom	en	effektiv	markanvändning	i	stationsnära	
områden	kan	man	överföra	transporter	från	bil	
till	tåg,	vilket	är	en	nödvändighet	för	att	kunna	
förverkliga	regionförstoring	med	kollektiva	
färdmedel.	Den	regionala	anslutningstrafiken	har	
stor	betydelse	i	de	flesta	orter	då	en	gemensam	
bytespunkt	för	buss	och	tåg	underlättar	för	sömlösa	
byten	(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).	Detta	
innebär	att	resenärer	inom	staden	och	regionen	har	
fördelen	att	kunna	förflytta	sig	en	längre	sträcka	
på	samma	tid	som	tidigare	(Oosterhaven	&	Romp,	
2003).	Ett	välfungerande	resecentrum	gör	att	orten	
ökar	sin	attraktion	regionalt	då	det	är	lättare	att	
använda	sig	av	det	utbud	som	finns	på	orten	och	i	
regionen	när	den	fysiska	tillgängligheten	förbättras	
även	om	den	stationsnära	förtätningen	i	sig	inte	
ökar	utbudet	(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).	

Den regionala tillgängligheten har även fördelar 
när	det	kommer	till	arbetsmarknad.	Boende	
i	närheten	av	stationerna	har	tillgång	till	
mångfaldigt	fler	arbetstillfällen	inom	rimliga	
restidsavstånd	än	boende	längre	ifrån	en	
knutpunkt	(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).	En	
ökad	regional	tillgänglighet	innebär	att	personer	
som	bor	på	orter	där	deras	kompetens	inte	
efterfrågas	kan	arbetspendla,	vilket	har	en	positiv	
inverkan	på	den	regionala	utvecklingen.	De	längre	
möjliga	pendlingsavstånden	skapar	förutsättningar	
personer	att	bo	kvar	på	sin	ort	utan	att	behöva	flytta	
för	att	få	anställning.	Det	skapar	även	möjligheter	
för	att	en	person	kan	behålla	sitt	arbete	och	inneha	
en	billigare	bostad	med	högre	standard	som	ligger	
längre	bort	(Brandt,	2005).	Scholl	(1999)	har	visat	i	
sina	studier	att	längden	på	arbetslösheten	påverkas	
av	hur	god	tillgängligheten	är	till	arbetstillfällen.	

 EGENSKAPER HOS DEN TILLGÄNGLIGA STATIONEN 19



Utbildningsregionens	storlek	är	ännu	en	faktor	
som	påverkas	av	god	regional	tillgänglighet.	Med	
en	utbildningsregion	menas	det	avstånd	som	är	
rimligt	för	studenter	att	pendla	för	sin	utbildning.	
Det	avstånd	som	invånare	kan	röra	sig	för	att	
studera	kan	innebära	att	sysselsättningsgraden	ökar	
på	lång	sikt.	Den	regionala	sammankopplingen	
av	orter	ger	möjligheter	till	ökad	diversitet	bland	
näringslivet,	i	och	med	att	kundantalet	ökar.	Det	
finns	även	en	rad	fördelar	för	de	verksamheter	
som	etablerar	sig	i	området,	exempelvis	kan	
förbättrad	tillgång	till	infrastruktur	resultera	i	
effektivare	kommunikationer	för	näringsliv	och	
arbetsmarknad	(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).	

Regionförstoring	innebär	att	arbetstillfällen	ökar	
och	bidrar	därmed	till	att	öka	den	ekonomiska	
tillväxten.	Studier	tyder	på	att	under	tider	
med	goda	ekonomiska	förhållanden	ökar	
regionförstoringen.	Den	är	därmed	ett	resultat	
av	de	förbättrade	ekonomiska	förutsättningarna.	
Detta	samband	är	rimligtvis	en	blandning	av	
orsak	och	verkan	(Johansson,	Nygren	&	Wictorin,	
2004).	I	en	modern	ekonomi	allt	mer	känslig	för	
konkurrens	kan	regionförstoring	vara	ett	verktyg	
för	att	minimera	de	negativa	effekterna	av	detta	
(Brandt,	2005).	Ännu	ett	argument	är	att	ett	utökat	
samarbete	mellan	städer	kan	vara	en	metod	att	
öka	konkurrenskraften	gentemot	andra	regioner	
(Docherty,	Gulliver	&	Drake,	2004).	
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I	Sverige	är	en	betydande	utmaning	att	snabbt	
förbättra	städers	och	stadsregioners	strukturer	och	
funktioner	på	ett	sätt	som	möjliggör	att	de	verksamt	
bidrar	till	ett	nettoutsläpp	av	växthusgaser.	
Omställningen	måste	ske	i	både	medvetande	
och	handling	om	man	ska	nå	målet	att	lyckas	
innan	2050,	året	som	riksdagen	satt	upp	som	mål	
(Forsemalm,	Palmås	&	Dahlstrand,	2013).	

För	att	skapa	en	konkurrenskraftig	och	attraktiv	
kollektivtrafik	måste	hela	resan	flyta	på	utan	
störningar.	Det	är	därför	viktigt	att	redan	under	
planeringsstadiet	av	ett	stationsbygge	tänka	på	hela 
resan-perspektivet.	Något	som	är	viktigt	om	man	
ska	kunna	skapa	en	tillgänglig	transportsystem	
med	möjlighet	för	medborgare	att	med	lätthet	kan	
röra	sig	från	sitt	hem	till	sitt	resmål	(Länsstyrelsen	
i	Skåne	län,	2010).	En	effektiv	lokaltrafik	och	en	
integrerad	bebyggelse-	och	trafikplanering	är	
viktigt	för	att	på	ett	lokalt	plan	kunna	effektivisera	
anslutningar	och	byten.	Särskilt	för	att	undvika	
att	restidsvinster	i	det	regionala	transportsystemet	
reduceras	av	tidskrävande	lokala	anslutningsresor	
(Schylberg,	2008).	I	många	samhällsekonomiska	
analyser	framhålls	tidsaspekten	som	en	faktor	med	
stort	värde.	När	många	människor	återkommande	
gör	tidsbesparingar,	om	än	små,	betingar	det	ett	
stort	värde	(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).	Det	är	
även	särskilt	viktigt	med	en	effektiv	och	tillgänglig	
kollektivtrafik	och	service	för	det	grupper	inom	
samhället	som	inte	har	tillgång	till	bil	(Forsemalm	
et	al.,	2013).

I Det urbana stationssamhället	(2013)	framhålls	
att	transporter	som	innebär	att	man	rör	sig,	
till	exempel	till	fots	eller	med	cykel,	inte	bara	
är	ett	hållbart	sätt	att	resa,	det	är	även	bra	för	
hälsan.	Miljöer	och	strukturer	som	stödjer	fysisk	
aktivitet	kan	även	kopplas	ihop	med	hållbar	

stadsutveckling.	Fler	människor	i	rörelse	bidrar	
till	ökad	trygghet	och	socialt	liv	i	det	offentliga	
rummet	(Forsemalm	et	al.,	2013).	För	att	främja	
en	hållbar	utveckling	ur	alla	perspektiv	krävs	
att	stationerna	utvecklas	till	trygga	och	levande	
stadsmiljöer	(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).

Shaw	och	Farrington	(2003)	konstaterar	att	
spårbunden	transport	är	“det	mest	yt-	och	
energieffektiva	sättet	att	förflytta	stora	volymer	
av	passagerare	och	gods”.	De	ger	tre	exempel	på	
varför	spårbunden	transport	är	ett	hållbart	färdsätt	
för	framtiden:

• Spårbunden	transport	kan	vara	upp	till	fyra	
gånger	mer	effektivt	per	passagerarkilometer	
än	andra	typer	av	marktransport	då	den	har	
förmågan	att	förflytta	fler	människor	samtidigt	i	
kontrast	till	att	förflytta	en	person	i	en	bil	på	en	
väg.

• En	utbyggnad	av	spårnätet	kan	innebära	
mindre	trafikstockningar	och	därmed	en	större	
integration	av	transportmedel	mellan	urbana	
områden.

Världsbanken	(1996)	konstaterar	att:

“Ett fullastat tåg bara behöver en tredjedel 
av den energi per passagerarkilometer som 
en fullastad bil och lite mer än en tiondel 
så mycket som ett fullastat flygplan…”. 

 

De	framhåller	dock	att	framför	allt	annat,	måste	
lämpligheten	av	tågresor	för	passagerare	(inklusive	
turister)	uppfyllas	ur	en	belåtenhets-synvinkel	
innan	några	ekologiska	fördelar	kan	förverkligas.	
Här	spelar	stationerna	och	det	omkringliggande	
stationsnära	området	viktig	roll.

2.2 STATIONENS BETYDELSE FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
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DEN FYSISKA FORMENS PÅVERKAN PÅ 
HÅLLBARHET
Stationsområden	är	komplexa	platser	som	ställer	
stora	krav	på	planering.	Samband	mellan	den	
fysiska	utformningen	av	stationens	närområde	
och	människors	val	av	transport	kan	vara	svåra	
att	se	och	det	krävs	grundliga	analyser	för	att	
hitta	sambanden.	Om	detta	inte	görs	kan	det	i	
värsta	fall	leda	till	att	stationsområdet	blir	en	
outnyttjad	resurs	och	detta	kan	istället	i	förlängning	
gynna	mindre	hållbara	alternativ	såsom	biltrafik	
(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).

En	faktor	som	gör	planeringen	av	nya	områden	
särskilt	viktig	är	att	volymer	och	skala	kan	komma	
att	ändras	med	tiden	men	struktur	och	grund	
förblir	desamma.	Den	fysiska	planeringen	är	därför	
en	viktig	grundsten	för	förändring	från	att	biltrafik	
är	normen	till	att	kollektivtrafiken	istället	blir	det.	
Det	innebär	att	man	i	den	fysiska	planeringen	
behöver	göra	den	individuella	trafiken	med	bil	
mindre	attraktiv	i	förhållande	till	kollektivtrafiken.	
Detta	är	ett	synsätt	som	måste	tillämpas	redan	
tidigt	i	planeringen	(Forsemalm	et	al.,	2013).

FÖRTÄTNINGENS EFFEKTER PÅ ETT 
HÅLLBART SAMHÄLLE
Ett	argument	som	talar	för	en	tät	bebyggelse	är	
att	den	ger	underlag	för	storskaliga	system	för	
uppvärmning,	effektiv	vattenförsörjning	samt	
avfalls-	och	avloppshantering.	Det	finns	alltså	
en	hög	potential	för	hållbara	system	i	en	tät	och	
mångfunktionell	stad.	Med	förtätning	hålls	staden	
koncentrerad,	med	korta	avstånd	till	service,	
transporter	och	andra	funktioner.	Fler	mötesplatser	
för	människor	och	en	tillgänglig	kollektivtrafik	
kan	förenkla	vardagen	för	många	grupper	av	
människor.	Detta	ger	positiva	effekter	på	sociala	

frågor	som	jämställdhet,	integration	och	social	
delaktighet.	I	ett	längre	perspektiv	kan	det	även	ge	
positiva	effekter	på	folkhälsan.	Detta	då	förtätning	
ofta	möjliggör	fysisk	upprustning	med	förbättrad	
service	och	ökad	livskvalitet	för	människor	som	
följd.	Förtätning	kan	även	medföra	ekonomiska	
möjligheter	att	rusta	upp	och	utveckla	grönytor	
(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).

Ytterligare	en	fördel	med	en	tät	stad	är	det	
minskade	behovet	av	att	nyttja	oexploaterad	mark.	
Denna	mark	kan	i	takt	med	klimatförändringarna	
bli	mer	värdefull	i	framtiden.	Vid	exploatering	av	
stationsnära	mark	bör	man	som	samhällsplanerare	
överväga	värdet	på	marken	som	ska	exploateras	
och	värdet	på	den	mark	som	kan	vara	ett	alternativt	
exploateringsområde.	Värden	som	bör	belysas	är	
framför	att	produktiv	jordbruksmark,	biologisk	
mångfald,	rekreationsmöjligheter,	betesmarker	
samt	kulturella	värden.	Perspektivet	bör	vara	
mycket	långsiktigt	då	det	kan	handla	om	värden	
som	är	oersättliga	(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).

Trafikverket	skriver	i	Stationshandboken	från	
2012	att	kollektivtrafiken	har	en	avgörande	roll	i	
stadens	hållbara	utveckling	och	att	Trafikverket	
som	en	av	de	stora	aktörerna	har	ett	stort	
ansvar.	De	stora	investeringar	som	byggnation	
av	järnväg	och	stationsbyggnader	ofta	medför	
innebär	ett	delansvar	i	kommunernas	utveckling,	
särskilt	hos	små	kommuner	med	begränsade	
planeringsresurser.	Speciellt	då	stationer	på	lång	
sikt	kan	bidra	till	stadsutvecklingen	och	förskjuta	
tyngdpunkter	i	staden	(Trafikverket,	2012).
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Val	av	stationsläge	är	en	viktig	stadsbyggnadsfråga	
som	påverkar	förutsättningarna	för	stadens	
framtida	utveckling.	Centrala	stationslägen	
förstärker	den	befintliga	stadskärnan	medan	mer	
perifert	belägna	stationer	kan	fungera	som	en	
generator	för	ny	stadsutveckling	förutsatt	att	andra	
förutsättningar	finns	på	plats.	Frågan	om	stationens	
lokalisering	innebär	avvägningar	mellan	olika	
intressen.	Det	finns	inte	några	generella	regler	för	
hur	konflikterna	mellan	olika	intressen,	till	exempel	
mellan	tillgänglighet	och	stadsbild,	bör	avvägas	
mot	varandra	(Boverket	et	al.	1997).	

Det	finns	fyra	olika	typfall	för	ett	stationsläge:	

• Station i stadskärnan

• Station utanför den egentliga staden i perifert 
läge 

• Station	nära	stadskärnan	eller	i	halvcentralt	
läge

• Station i utkanten av staden i halvperifert läge
(Länsstyrelsen	i	Malmöhus	län,	1994,	refererad	i	
Schylberg,	2008).	

Värt	att	notera	är	att	det	ofta	inte	görs	någon	
åtskillnad	mellan	halvcentrala	och	halvperifera	
lägen	(Schylberg,	2008).	

STATION I STADSKÄRNAN
Idag	finns	en	uttalad	preferens	för	lokalisering	av	
station	i	stadskärnan,	även	så	kallade	centrumnära	
stationer.	Schylberg	nämner	i	sin	licentiatuppsats	
från	2008	att	enligt	dåvarande	Banverkets	policy	
ska	centrumnära	stationslägen	prioriteras.	
Argument	för	centrala	stationslägen	är	att	de	
förstärker	den	befintliga	stadskärnan,	ger	kortare	

avstånd	och	bättre	tillgänglighet	till	arbetsplatser,	
bostäder	och	viktiga	målpunkter	(Schylberg,	2008).	

Cars,	Indebetou,	Nyström	och	Söderström	(2014)	
beskriver	hur	det	främst	handlar	det	om	att	det	
påverkar	stadsbilden	positivt,	ger	en	värdig	entré	
mot	staden	och	att	man	får	en	känsla	av	att	det	är	
“nära	till	världen”.	

En	station	i	ett	centralt	läge	med	ökade	möjligheter	
att	nyttja	övriga	transportsystemet	ger	utökad	
räckvidd.	För	människor	med	funktionsnedsättning	
blir	ett	centralt	stationsläge	med	få	omstigningar	
och	närhet	till	målpunkter	en	förutsättning	för	
att	de	ska	kunna	använda	transportsystemet	
(Trafikverket,	2012).	

De	negativa	effekterna	av	ett	centralt	läge	är	de	
störningseffekter	som	uppstår	såsom	buller	och	
barriäreffekter.	Dessa	kan	i	viss	mån	undvikas	
genom	att	förlägga	spåren	i	en	tunnel.	Det	är	dock	
få	fall	där	det	är	samhällsekonomiskt	rimligt	med	
denna	lösning.	Dessa	störningseffekter	är	också	
det	främsta	argumentet	mot	en	central	lokalisering	
(Cars	et	al.,	2014).

STATION I PERIFERT LÄGE 
Stationer	i	perifert	läge,	även	kallade	externa	
stationer,	etableras	som	viktiga	bytespunkter	till	
framförallt	buss	och	bil.	Dess	läge	innebär	att	
externstationen	oftast	genererar	ett	lägre	antal	
resande	på	både	det	lokala	och	regionala	planet.	
Den	ligger	utanför	tätorten	i	ett	centralt	läge	i	
förhållande	till	resmönster	och	nätverk	av	olika	
transportslag	men	är	”platslösa”	i	sin	relation	
till	närmiljön	och	liknar	på	det	sättet	flygplatsen	
(Trafikverket,	2012).

2.3 STATIONSLÄGEN
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Det	platslösa	innebär	att	stationen	för	det	mesta	
saknar	den	tydligt	formade	stadsbebyggelsen	
omkring	sig	och	saknar	därmed	fördelen	med	
att	befinna	sig	i	stadens	kärna	vid	ankomst.	Som	
gestaltningsfråga	ställs	nya	krav	på	hur	identitet	
och	igenkännande	kan	hanteras	i	de	perifera	
lägena.	Som	stadsbyggnadsfråga	väcks	funderingar	
kring	hur	dessa	”icke-platser”	ska	samverka	
med	sin	omgivning	och	bidra	till	en	medveten	
stadsutveckling	(Trafikverket,	2012).

Då	en	station	planeras	i	ett	externt	läge	finns	
ofta	större	markreserver	för	en	framtida	
bebyggelseutveckling	och	samtidigt	bättre	
förutsättningar	att	anpassa	bebyggelsen	för	att	
minimera	intrångseffekter	med	buller,	vibrationer	
och	barriärer.	Andra	argument	för	en	extern	station	
är	lägre	anläggningskostnader	och	restidsvinster	i	
det	regionala	transportsystemet	(Schylberg,	2008).

EXEMPEL PÅ STATIONSLOKALISERINGAR I 
SVERIGE

LANDSKRONA - EXTERNT LÄGE
Stationen	i	Landskrona	flyttades	2001,	från	de	
centrala	delarna	av	orten	till	ett	externt	läge,	ca	
2	kilometer	från	stadskärnan.	Trots	den	externa	
lokaliseringen	ligger	inte	stationen	längre	från	
Landskronas	befolkningstyndpunkt	än	tidigare	
på	grund	av	att	Landskronas	stadskärna	ligger	
i	utkanten	av	tätorten.	Anslutningstrafik	via	
trådbuss	underlättar	för	resenärer	att	färdas	mellan	
centrum	och	stationen.	Trådbussen	följer	ett	
viktigt	stråk	som	går	genom	staden	och	passerar	
en	mängd	viktiga	servicepunkter,	bl.a.	sjukhuset	
i	Landskrona.	Den	ansluter	även	till	det	centralt	
belägna	resecentrumet.	Tack	vare	den	höga	
turtätheten	(var	sjätte	minut)	med	trådbuss	är	
tillgängligheten	god	med	kollektivtrafik.	

Utöver	trådbussarna	kan	man	nå	stationen	via	
gång-	och	cykelstråk.	Ett	problem	är	dock	att	det	
inte	finns	något	gent	stråk	som	sammanbinder	
centrum	och	stationen	(Cars	et	al.,	2014).

Mellan	2000	och	2002	kunde	man	se	en	ökning	av	
antalet	resande	med	tåg	till	och	från	Landskrona	
med	115	%.	Detta	skedde	samtidigt	som	antalet	
resande	med	de	busslinjer	som	tågtrafiken	ersatte	
var	konstant.	Dock	har	antalet	resande	med	buss	
mellan	Landskrona	och	Helsingborg	minskat	
påtagligt	de	senaste	åren.	Som	en	följd	av	det	
externa	läget	har	biltrafiken	till	och	från	stationen	
ökad,	något	som	är	en	vanlig	konsekvens	vid	
externa	lokaliseringar.	Före	flytten	av	stationen	var	
antalet	parkeringsplatser	25,	efter	flytten	var	antalet	
150,	dessutom	behöver	de	utökas	ytterligare	(Cars	
et	al.,	2014).

Målet	före	flytten	av	stationen	var	att	staden	skulle	
växa	i	anslutning	till	stationen	och	omsluta	den.	
Idag	utgörs	bebyggelsen	kring	stationen	utgörs	av	
två	livsmedelshallar	och	en	kontorsbyggnad.	De	
närmaste	bostäderna	är	villabebyggelse,	belägna	
ca	200	meter	från	stationsområdet.	Som	man	kan	
ana är det externa läget inte en fördel när det 
kommer	till	en	utveckling	av	stadskvaliteter.	I	och	
med	sitt	perifera	läge	får	resenärer	ingen	tydlig	
och	bestående	bild	av	Landskrona	som	stad.	Man	
förlorar	även	det	naturliga	flöde	av	människor	
i	stadens	centrum	som	uppstår	vid	en	central	
stationslokalisering,	detta	flöde	kan	ha	en	positiv	
inverkan	på	handel	och	stadslivet	(Cars	et	al.,	2014).
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Ytterligare	en	nackdel	med	det	externa	läget	är	
stationen	upplevs	som	otrygg	under	kvällstid	då	
det	är	mindre	folk	i	rörelse	i	området.	Då	det	är	i	
huvudsak	butiker	i	närområdet	är	det	viktigt	att	
bygga	bostäder	för	att	få	en	funktionsblandning	
vilket	leder	till	rörelse	dygnet	om.	I	dagsläget	
verkar	dock	intresset	för	detta	vara	begränsad,	både	
från	exploatörer	och	Landskrona	kommun	(Cars	et	
al.,	2014).	

SÖDERHAMN - EXTERNT LÄGE
Ännu	ett	exempel	på	en	extern	stationslokalisering	
går	att	finna	i	Söderhamn.	1997	flyttades	stationen	
från	sitt	centrala	läge	till	ett	nytt	resecentrum	ca	
en	kilometer	från	stadskärnan.	Stationen	ligger	
nu	mellan	staden	och	E4,	längs	infartsleden	
till	tätorten.	Tack	vare	detta	har	stationen	god	
tillgänglighet	med	biltrafik,	vilket	har	lett	till	ett	
ökat	behov	av	parkeringsplatser,	från	110	till	
220	platser	i	dagsläget.	Det	finns	även	en	god	
tillgänglighet	med	gång-	och	cykeltrafik.	Av-	och	
påstigning	för	regionbussar	är	möjlig	både	vid	
stationen	och	i	Söderhamns	centrum.	Utöver	detta	
finns	det	möjlighet	till	att	resa	med	stadsbuss	
mellan	stationen	och	stadskärnan	var	20:e	minut	
(Cars	et	al.,	2014).

Antalet	resenärer	med	tåg	till	och	från	Söderhamn	
har	ökat	i	stor	omfattning	sedan	90-talet.	Detta	är	
till	stor	del	en	effekt	av	en	ny	regional	tåglinje	som	
tillkom	under	det	tidiga	00-talet.	Utöver	detta	ser	
man	en	ändrad	arbetsmarknad,	där	arbetspendling	
är	en	viktigare	komponent	som	förklarar	ökningen.	
Det	externa	läget	har	det	inneburit	att	resenärer	
från	landsbygden	väljer	tåget	framför	bilen	en	
del	av	resan.	Lokalt	i	Söderhamn	har	man	dock	
sett	en	ökning	av	bilresor	samt	problem	när	det	
gäller	överföra	resor	till	stationen	från	bil	till	
kollektivtrafiken	(Cars	et	al.,	2014).

När	det	kommer	till	stadsutvecklande	kvaliteter	har	
stationen	inte	bidragit	till	en	positiv	utveckling	i	
Söderhamn.	Detta	beror	dock	på	en	mängd	mindre	
fördelaktiga	faktorer;	befolkningsminskning	
och	avveckling	av	företag	leder	till	att	“ortens	
överlevnad”	kom	att	dominera	den	politiska	
dagordningen.	Den	nya	bebyggelse	som	tillkommit	
inriktar	sig	mot	en	bilburen	målgrupp.	En	nackdel	
med	flytten	till	det	externa	läget	är	att	sambandet	
med	rådhuset	och	kyrkan	har	försvunnit,	vilket	
bidrog	till	att	ge	stationen	ett	sammanhang	i	staden;	
en	plats	med	mervärde	(Cars	et	al.,	2014).

Trots	det	minimala	bidraget	till	Söderhamns	
stadskvaliteter	uppges	politikerna	i	Söderhamn	
vara	nöjda	med	stationens	nya	lokalisering.	Det	
nya	läget	möjliggör	för	vaneresenärer	att	ta	bilen	
till	stationen,	tidigare	behövde	de	åka	buss	eller	bil	
in	till	stadens	centrum.	Även	om	stationen	ligger	
i	ett	externt	läge	är	det	enkelt	att	färdas	till	fots	
mellan	stationen	och	Söderhamns	centrum.	Man	
konstaterar	att	det	är	omgivningarna	som	ökar	på	
bilden	av	det	externa	läget,	och	detta	är	en	faktor	
till	varför	många	har	tagit	“god	tid”	på	sig	att	
upptäcka	stationen.	Innan	stationsflytten	bedömde	
man	att	det	var	rimligt	att	binda	ihop	staden	och	
stationen,	tyvärr	har	detta	visat	sig	svårt	att	utföra	i	
praktiken	(Cars	et	al.,	2014).
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UPPSALA - CENTRALT LÄGE
I	Uppsala	undergick	centralstationen	och	det	
stationsnära	området	en	omfattande	ombyggnation	
mellan	2005	till	2011.	Man	samlokaliserade	
transportslag	och	anlade	ett	resecentrum	som	
en	tillbyggnad	till	det	befintliga	stationshuset.	
I	samband	med	dessa	ombyggnationer	har	
tillgängligheten	till	stationen	ökad;	cyklister	
kan	färdas	genom	en	bred	passage	under	
spåren	samtidigt	som	nya	uppgångar	har	ökat	
tillgängligheten	för	boende	i	södra	Uppsala.	
I	dagsläget	angör	alla	stadsbussar	i	Uppsala	
stationen,	dessa	knyts	sedan	ihop	med	de	
regionbussar	som	sedan	tidigare	stannar	här	(Cars	
et	al.,	2014).	

Ombyggnationen	av	stationen	har	lett	till	en	
markant	ökning	av	antalet	resande	i	Uppsala.	Två	
år	efter	invigningen	av	det	nya	resecentrumet	
kunde	man	se	en	ökning	av	antalet	resande	till	och	
från	stationen	med	tåg	på	26	%	jämfört	med	året	
innan	ombyggnationerna	var	slutförda.	Mindre	
kommuner	i	Uppsalas	omnejd	har	gynnats	av	den	
förbättrade	tillgängligheten	vilket	har	positiva	
effekter	på	pendlingen.	Det	är	i	dagsläget	inte	
möjligt	för	en	resenär	med	pendeltåg	att	passera	
Uppsala	utan	byte.	Detta	är	givetvis	en	nackdel	
för	vissa	resenärer	men	en	tydlig	förbättring	för	de	
som	inleder	sin	resa	i	Uppsala	(Cars	et	al.,	2014).	

Den	nya	stationen	och	det	kringliggande	
stationsområdet	har	haft	en	stor	positiv	inverkan	på	
stadsutvecklingen	i	Uppsala.	Ombyggnationerna	
har	reducerad	järnvägens	barriäreffekt	samt	gjort	
resecentrumet	till	en	levande	plats;	platsen	kring	
stationen	är	funktionsblandad	med	bostäder	och	
kommersiella	lokaler	vilket	skapar	liv	dygnet	
om.	Detta	påverkar	tryggheten	i	området,	idag	är	
den	god,	medan	tidigare	upplevdes	bangården	

som	“mycket	otrygg”.		Platsen	används	idag	
som	ett	torg	av	Uppsalaborna	och	har	utvecklats	
till	en	plats	i	staden	med	egen	identitet	-	en	
plats	med	mervärde.	Det	finns	de	som	menar	att	
omvandlingen	av	stationsområdet	har	fått	ett	för	
stort	kommersiellt	fokus;	dessa	kritiker	tycker	
att	väntsalens	storlek	och	sittmöjligheterna	är	
begränsade	till	förmån	för	handel	(Cars	et	al.,	2014).

Såsom	i	de	flesta	städer	med	en	centralt	lokaliserad	
järnvägsstation	hade	det	i	Uppsala	bildats	en	
framsida	och	en	baksida	som	en	effekt	att	järnvägens	
barriäreffekter.	Detta	var	något	som	Uppsala	stad	
ville	åtgärda	i	samband	med	ombyggnationen	
av	stationsområdet.	I	Uppsalas	fall	har	stadens	
västra	delar	varit	framsidan	med	universitetet	
och	slottet	medan	baksidan	har	varit	den	östra	
delen	som	inhyst	tidigare	arbetarbostäder.	Genom	
stationsområdet	nya	utformning	kunde	man	
skapa	attraktiva	passager	och	samtidigt	tona	
ner	järnvägens	barriäreffekter,	vilket	tidigare	
gav	en	uppdelning	av	staden	i	medvetandet	hos	
Uppsalabor	(Cars	et	al.,	2014).
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Det	är	överlag	accepterat	att	det	finns	en	relation	
mellan	form,	storlek,	densitet	och	användningen	
av	en	stad	och	dess	uthållighet	(Schylberg,	
2008).	Det	finns	däremot	inte	någon	konsensus	
kring	exakt	hur	dessa	samband	ser	ut	(Stead,	
Williams	&	Titheridge,	2000).	Utifrån	ett	teoretiskt	
perspektiv	kan	man	beskriva	sambanden	mellan	
fysiska	strukturer	och	sociala	aktiviteter	som	
dubbelriktade:

I	den	fysiska	planeringen	kan	och	bör	man	göra	
den	individuella	trafiken	mindre	attraktiv	till	fördel	
för	kollektivtrafik.	Något	som	måste	tillämpas	
redan	tidigt	i	planeringen	(Forsemalm	et	al.,	2013).	
En	överföring	av	persontrafik	från	väg	till	järnväg	
kan	ge	som	effekt	att	olyckorna	på	väg	minskar.	
Samt	att	den	rumsliga	strukturen	och	stationens	
läge	i	förhållande	till	viktiga	stråk	och	platser	ger	
förutsättningar	för	framtida	attraktivitet,	trygghet	
och	service	(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).	

Det	samlade	transportmönstret	är	ett	resultat	av	
många	beslut	fattade	av	enskilda	individer.	Valet	
av	transportmedel	påverkas	av	en	stor	mängd	
faktorer.	Allt	från	biljettpriser,	tillgång	till	bil	
och	parkering	till	bostadens	läge	i	förhållande	
till	centrum.	Sambanden	mellan	urban	form	och	
transporter	är	därför	vare	sig	starka	eller	entydiga	
(Naturvårdsverket,	2007).	Hushållets	samlade	
inkomst,	tillgång	till	bil,	yrke,	kön,	ålder	och	
hushållsstorlek	som	exempel	har	en	mycket	stark	
koppling	till	individens	val	av	transportmedel	
(Stead	et	al.,	2000).

Hur	stora	effekterna	av	olika	åtgärder	i	den	byggda	
miljön	blir	sett	till	en	överflyttning	från	individuell	
trafik	till	fördel	för	kollektivtrafik	påverkas	både	av	
typ	och	omfattning	av	åtgärder	(Bannister,	2007).	
Det	är	lättast	att	påverka	vanor	i	samband	med	
större	förändringar,	exempelvis	i	samband	med	
en	flytt	eller	byte	av	arbetsplats.	En	förutsättning	
för	att	kunna	uppnå	en	hög	kollektivtrafikandel	i	
ett	nybyggt	område	är	att	kollektivtrafiksystemet	
byggs	ut	redan	innan	bebyggelsen	och	inte	
tvärtom.	Integrerad	bebyggelse-	och	trafikplanering	
har	således	en	tidsdimension	såväl	som	en	rumslig	
dimension	(Lindström	&	Olsson,	2003,	refererad	i	
Schylberg,	2008)

Effektiva	knutpunkter	där	lokala	och	regionala	
trafikslag	samlas	och	där	byten	underlättas	
mellan	olika	kollektiva	färdmedel	förstärker	
kollektivtrafikens	konkurrenskraft.	En	
markanvändning	som	prioriterar	besöksintensiva	
målpunkter	förstärker	stationsområdets	funktion	
som	en	lokal	och	regional	målpunkt.	Detta	skapar	
effektiva	knutpunkter	som	blir	välintegrerade	i	
staden	(Schylberg,	2008).	Om	detta	inte	görs	kan	
det	i	värsta	fall	leda	till	att	stationsområdet	blir	
en	outnyttjad	resurs	och	att	man	istället	planerar	
på	ett	sätt	som	i	förlängningen	gynnar	biltrafik	
(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).

2.4 SAMBAND MELLAN URBAN FORM OCH TRANSPORTMÖNSTER

”De sociala aktiviteterna skapar de fysiska 
strukturerna och i nästa steg sker de 
sociala aktiviteterna inom ramarna för de 
fysiska strukturerna.”

(Hillier	&	Vaughan,	2007)
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Förtätning	i	anslutning	till	kollektivtrafikens	noder	
är	ett	exempel	på	decentraliserad	koncentration	
som	går	att	koppla	till	den	kompakta	staden	som	
modell.	Strategier	för	att	uppnå	den	kompakta	
staden	innebär	åtgärder	som	en	generell	ökad	
täthet,	att	utveckla	nya	urbana	centrumbildningar	
och	att	ersätta	funktionsuppdelning	med	
funktionsblandning.	Det	sista	syftar	till	att	förbättra	
balansen	mellan	arbeten	och	boende	(Schylberg,	
2008).	Fördelen	med	denna	modell	är	förbättrade	
förutsättningar	för	kollektivtrafik	samt	en	effektiv	
markanvändning	(Stead	et	al.,	2000).

Det	finns	ett	antal	stationer	som	ligger	i	(och	i	
vissa	fall	i	utkanten	av)	mycket	små	samhällen	
som,	trots	sin	närhet	till	kollektivtrafik,	har	
dåliga	förutsättningar	att	utvecklas	i	någon	större	
omfattning.	På	dessa	platser	kan	det	ändå	gälla	att	
en	yteffektiv	utbyggnad	nära	stationen	är	bättre	
ur	ett	hållbarhetsperspektiv	än	ytkrävande	och	
biltrafiksalstrande	utbyggnad	på	andra	håll	
(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).

Tidigare	i	arbetet	har	det	konstaterats	att	
järnvägsstationen	genom	historien	fungerat	som	
en	motor	för	stadstillväxten	och	stationerna	har	
varit	viktiga	platser	för	och	i	staden.	Lokaliseringen	
av	stationen	i	äldre	städer	har	ofta	lett	till	
en	förskjutning	av	stadens	tyngdpunkt	mot	
denna.	I	dagens	stadsplanering	upprättas	inga	
mönsterplaner	som	de	gjordes	under	sent	1800-tal.	
Idag	handlar	stadsutveckling	istället	mer	om	hur	
en	mängd	olika	krafter	ska	kunna	samverka	för	att	
fungerande	och	hållbara	stadsstrukturer	ska	kunna	
utvecklas	(Bakerson,	2010).

 EGENSKAPER HOS DEN TILLGÄNGLIGA STATIONEN 28



Det	kollektiva	resandet	har	ökat	och	sättet	att	resa	
har	förändrats.	Stationen	är	en	plats	där	resenären	
möter	kollektivtrafiken	(Trafikverket,	2012),	men	
det	handlar	inte	längre	bara	om	att	stiga	på	eller	
av	ett	tåg.	Stationen	har	utvecklats	till	en	plats	som	
kopplar	samman	trafikslag	och	servicebehov	med	
varandra	(Bakerson,	2010).	Resenärerna	som	reser	
kollektivt	har	olika	behov	beroende	på	vilka	de	
är,	deras	typ	av	resa	och	hur	lång	tid	de	tillbringar	
på	stationen.	Den	ökande	mängd	pendlare	som	
så	snabbt	som	möjligt	vill	ta	sig	genom	stationen	
ska	samsas	med	fritidsresenärer	som	inte	hittar	
lika	bra	och	har	andra	behov	av	servicefunktioner.	
Stationens	helhetsintryck	som	vistelsemiljö,	
bytespunkt	och	integration	i	staden	har	blivit	
viktiga	faktorer	för	att	uppnå	en	välfungerande	
station	som	nyttjas	av	många	befintliga	och	
potentiella	resenärer	(Trafikverket,	2012).

Generellt	sett	brukar	man	dela	in	resenärer	i	
två	kategorier;	vaneresenärer	och	sällanresenärer.	
Resenärer	delas	in	dessa	två	kategorier	beroende	
på	olika	faktorer,	bland	annat	hur	ofta	de	reser,	
ändamålet	med	resan	och	hur	lång	resan	är.	
Dessa	faktorer	medför	krav	som	är	viktiga	
för	stationernas	organisation	och	utformning	
(Trafikverket,	2012).	Vanor	och	traditioner	hos	
resenärsgrupper	bör	studeras	för	att	identifiera	
behovet	av	nybyggnad	eller	ombyggnad	av	
stationen.	Förändringar	dessa	vanor	och	intressen	
är	även	viktiga	när	man	planerar	för	stationens	
förnyelse	(Bakerson,	2010).

RESENÄRSKATEGORIER
Vaneresenärens	resor	utgörs	av	pendling	till	och	
från	arbete	eller	studier.	Generellt	kan	man	säga	
att	andelen	pendlare	har	ökat	jämfört	med	andra	
resenärskategorier.	Idag	sker	pendlingen	över	
längre	sträckor	och	mer	interregionalt	än	tidigare.	

Vaneresenärer	byter	ofta	mellan	olika	trafikslag	
och	reser	på	ett	mer	varierat	sätt	än	tidigare.	De	
spenderar	mycket	kort	tid	på	stationen	och	har	
ett	stort	behov	av	att	snabbt	kunna	ta	sig	till	sitt	
mål	(Trafikverket,	2012).	Forskning	pekar	på	att	
individer	som	i	vardagen	har	långa	pendelresor	
är	mindre	nöjda	med	livet	och	upplever	ett	
lägre	känslomässigt	välbefinnande	än	individer	
som	har	korta	pendelresor	(Forsemalm	et	al.,	
2013).	Det	är	därför	av	allra	största	vikt	att	
utforma	ett	en	välfungerande	station	för	att	
undvika	dessa	negativa	effekter.	De	är	också	
den	resenärsgrupp	som	behöver	kortast	möjliga	
avstånd	till	daglighandel	och	bytespunkter	till	
andra	transportslag	då	spenderar	kort	tid	inom	
stationsområdet	(Bakerson,	2010).

Sällanresenären	reser	som	namnet	antyder	inte	
lika	frekvent	som	vaneresenären.	De	reser	idag	på	
ett	mer	differentierat	sätt;	till	olika	evenemang,	på	
semester,	till	sjukhusbesök	och	andra	offentliga	
institutioner.	Då	samhällsservice	centraliseras	till	
tätorter	ökar	sällanresandet	till	dessa	funktioner.	
Sällanresenären	spenderar	mer	tid	på	stationen	
och	har	delvis	andra	behov	än	vaneresenären	
när	det	kommer	till	information	och	orientering	
(Trafikverket,	2012).	En	särskilt	intressant	typ	av	
sällanresenär	är	turisten,	vilken	diskuteras	mer	i	
detalj	i	slutet	av	detta	avsnitt.

2.5 RESENÄRERS BEHOV OCH KRAV
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ALLMÄNNA BEHOV OCH KRAV
En	välfungerande	station	ses	ofta	som	något	som	
resenärer	förväntar	sig	och	att	inte	tillgodose	denna	
grundläggande	kvalitet	kan	innebära	att	resenärer	
väljer	att	resa	med	andra,	mindre	miljövänliga	
transportslag.	Det	finns	några	grundläggande	
behov	som	bidrar	till	att	skapa	en	välfungerande	
station	som	underlättar	för	resenärer,	oavsett	
om	det	gäller	vaneresenärer	eller	sällanresenärer	
(Trafikverket,	2012).

Generellt	sett	har	alla	resenärer	som	rör	sig	
inom	stationsmiljön	behov	av	kommersiella	
möjligheter	och	avkopplande	verksamheter	
inom	stationsområdet.	Den	moderna	stationen	
har	utvecklats	till	en	kommunikationsnod,	detta	
sparar	tid	för	resenärer	och	ger	ett	underlag	för	ett	
bredare	service-	och	handelsutbud.	Detta	innebär	
i	sin	tur	att	stationens	betydelse	och	en	plats	med	
mervärde	förstärks.	Undersökningar	visar	att	
behov	av	mötesplatser	och	rekreationszoner	inom	
stationsområdet	är	viktigt	för	resenärer	(Bakerson,	
2010).

Bland	både	vaneresenärer	och	sällanresenärer	
finns	det	olika	resenärsgrupper	som	har	speciella	
behov	som	måste	uppmärksammas.	Förutom	
vad	som	definieras	som	funktionshinder	
inkluderas	även	resenärer	med	barn	eller	
tungt	bagage,	äldre	personer,	gravida	kvinnor,	
kortväxta	personer	(även	barn)	och	personer	
med	kommunikationsproblem,	både	fysiska	och	
språkliga,	i	denna	grupp	som	har	extra	behov	som	
måste	beaktas	(Trafikverket,	2012).

Information	till	resenärer	är	viktigt	för	att	dessa	
skall	kunna	orientera	sig	och	resa	på	ett	bekvämt	
och	tryggt	sätt.	Om	en	resenär	inte	vet	var	den	

skall	ta	vägen	för	att	köpa	biljett	eller	kliva	på	
tåget	skapas	osäkerhet.	Undersökningar	har	visat	
att	resenären	helst	ser	att	det	finns	personer	på	
stationen	vars	arbete	är	att	informera	resenärer.	I	
andra	hand	föredrar	man	personer	i	exempelvis	
kiosker	eller	liknande	och	därefter	medresenärer	
och	allmänhet	(Trafikverket,	2012).

God	trafikinformation	är	betydelsefull	för	att	
binda	samman	transportslagen	och	en	av	de	
viktigare	funktionerna	för	resan	genomförande.	
Trafikinformationen	på	stationen	måste	vara	
strukturerad,	uppbyggd	och	utformad	på	ett	
enhetligt	och	likartat	sätt	för	att	underlätta	känslan	
av	god	orientering	(Trafikverket,	2012).	

Att	intuitivt	veta	hur	man	ska	förflytta	sig	bör	vara	i	
fokus	och	hänvisningsskyltning	är	där	det	primära	
medlet	för	denna	orientering.	Andra	faktorer	såsom	
rumsformer,	ljud,	ljusföring	och	lukt	fungerar	som	
informationsbärande	komplement	till	en	tydlig	
skyltning.	Utan	dessa	funktioner	går	känslan	av	
trygghet	snabbt	förlorad	om	man	inte	vet	var	
man	befinner	sig	eller	hur	man	ska	ta	sig	vidare	
(Trafikverket¸	2012).

Att	minimera	gångtiden	är	viktigt	för	resenärens	
bild	av	ett	enkelt	resande.	Funktioner	bör	vara	
utformade	och	placerade	så	att	de	möjliggör	ett	
naturligt	flöde	för	de	resenärer	som	rör	sig	inom	
stationsområdet.	Caféer,	restauranger	och	annan	
handel	är	ett	exempel	på	funktioner	som	kräver	
god	planering	och	lokalisering	inom	stationshuset	
eller	i	det	närliggande	stationsområdet.	Dessa	
servicefunktioner	ligger	oftast	utspritt	inom	hela	
stationsområdet,	vilket	skapar	problem	i	flödet	och	
medför	svårigheter	för	resenärer	(Bakerson,	2010).
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För	att	lyckas	med	detta	behöver	man	studera	
hela	flödet	och	förstå	vilken	inverkan	de	olika	
delarna	har	på	helheten.	Situationer	där	en	aktivitet	
hindrar	eller	försvårar	för	en	annan	bör	undvikas.	
Detta	innefattar	att	separera	förflyttning,	köande	
och	väntande	så	att	de	inte	stör	varandra.	Till	
detta	tillkommer	att	en	järnväg	med	spårområde	
innebär	en	barriär,	om	den	ej	går	i	en	tunnel.	Denna	
barriäreffekt	kan	reduceras	genom	planskilda	
korsningar	i	rätt	läge	och	med	en	attraktiv	
utformning	(Trafikverket,	2012).

Vidare	bör	stationens	utformning	underlätta	
fortsatt	resande	i	de	fall	där	stationen	inte	är	
slutmålet.	Här	är	angöring	för	att	lämna	och	
hämta	resenärer	viktigt	och	något	som	är	viktigt	
för	alla	resenärskategorier.	Denna	funktion	ska	
vara	i	direkt	anslutning	till	stationens	entré.	
Avslutningsvis	är	säkra	och	lättillgängliga	buss-	
och	taxihållplatser	nödvändiga	för	de	flesta	
resenärer	(Bakerson,	2010).
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Stadsförnyelse	och	förtätning	i	anslutning	till	
befintliga	eller	nya	stationslägen	är	komplexa	
uppgifter.	Planeringen	av	sådana	projekt	försvåras	
av	att	ansvaret	för	den	fysiska	planeringen,	för	
infrastrukturplaneringen	och	för	trafikplaneringen	
är	uppdelat	(Schylberg,	2008).	Vad	som	sedan	
kan	anses	vara	stationsnära	är	ett	begrepp	som	
är	svårt	att	definiera.	Vägverket,	nuvarande	
Trafikverket,	anser	att	ett	område	inom	2-3	km	från	
en	station	kan	ses	som	stationsnära.	Detta	baseras	
på	en	värdering	av	vad	som	ses	som	ett	rimligt	
cykelavstånd	(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).

Stationsnärhetsprincipen	är	något	som	bör	
kombineras	med	en	funktionsblandad	stad.	
Närmast	stationen	bör	tyngdpunkten	ligga	på	
service,	utanför	det	kommer	personalintensiva	
verksamheter	och	arbetsplatser	och	ytterst	bostäder	
(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).	Servicen,	såväl	
kommersiell	såsom	offentlig	bör	lokaliseras	i	direkt	
anslutning	till	stationen.	De	personalintensiva	
verksamheterna	inom	ett	rimligt	gångavstånd	
(max	600	m)	och	bostadsbebyggelse	inom	rimligt	
gång-	och	cykelavstånd	(max	2-3	km)	från	stationen	
(Hartoft-Nielsen,	2003).

I	Köpenhamn	har	man	länge	arbetat	med	
stationsnärhetsprincipen.	Grunden	lade	man	
1947	i	Fingerplanen,	som	innebar	stadsutveckling	i	
radiella	stråk	kring	stationer	längs	järnvägsnätet.	
Detta	har	lett	till	att	en	flerkärnig	struktur	har	
utvecklats	och	att	biltrafiken	genom	centrum	är	
mindre	än	i	de	flesta	andra	större	städer.	Förtätning	
i	stationsnära	lägen	kan	innebära	en	rad	fördelar	
för	de	verksamheter	som	etablerar	sig	i	området.	
Exempelvis	kan	förbättrad	tillgång	till	infrastruktur	
resultera	i	effektivare	kommunikationer	för	
näringsliv	och	arbetsmarknad	(Länsstyrelsen	i	
Skåne	län,	2010).

2.6 STATIONSNÄRHETSPRINCIPEN

Figur	4:	Skiss	som	visar	tanken	bakom	fingerplanen	i	Storköpenhamn	
1947	(Naturstyrelsen,	Danmark).	
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Hartoft-Nielsen skriver i sin studie 
Stationsnærhedspolitikken i hovedstadsområdet (2002)	
att	om	en	bostad	eller	arbetsplats	ligger	inom	en	
zon	av	600	meter	från	en	järnvägsstation	är	chansen	
att	man	låter	bilen	stå	och	istället	väljer	att	åka	
kollektivt	som	störst.	Han	menar	att	en	generell	
uppskattning	är	att	dubbelt	så	många	nyttjar	
kollektivtransporter	till	en	stationsnära	arbetsplats	
eller	en	bostad	inom	600	meter.

“En generell tumregel skulle kunna vara att 
det är dubbelt så många
som nyttjar kollektivtrafik till en 
stationsnära arbetsplats eller bostad.” 

(Hartoft-Nielsen,	2002)

En	annan	positiv	effekt	av	av	att	bostäderna	ligger	
alldeles	intill	stationen	är	att	det	kan	bidra	till	att	
öka	känslan	av	trygghet	vid	själva	stationsområdet.	
Ytterligare	ett	skäl	är	att	en	blandning	av	bostäder	
och	arbetsplatser	i	det	stationsnära	området	
bidrar	till	en	spridning	av	resor	i	tid	över	dygnet.	
Med	stationsnärhet	nås	den	viktiga	fördelen	med	
regional	tillgänglighet	(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	
2010).

Det	finns	en	lång	rad	positiva	effekter	som	man	kan	
uppnå	med	ett	stationsnära	byggande.	Genom	att	
bygga	tätt,	blandat	och	tillgängligt	i	stationslägen	
kan	man:

• Skapa	stationsområden	som	blir	attraktiva	för	
de	som	bor	på	orten,	de	som	besöker	den	och	
de	som	passerar	förbi.

• Minska	koldioxidutsläppen,	och	därigenom	
samhällets	klimatpåverkan,	genom	att	minska	
transportbehovet.

• Minska	bilanvändningen	om	arbetsplatsen	
ligger	i	ett	stationsnära	läge.

• Skapa	attraktiva	och	trygga	stationsområden	
där	människor	uppehåller	sig	under	dygnets	
alla	timmar.

• Förenkla	vardagen	för	de	som	reser	kollektivt	
eller	bor	nära	en	station.

• Skapa	förutsättningar	för	ett	utvidgat	natur-	
och	kulturutbud	genom	större	tillgänglighet	
till	såväl	små	som	stora	orter	(Länsstyrelsen	i	
Skåne	län,	2010).

Figur	5:	Andel	anställda	som	använder	kollektivtrafik	till	och	från	
arbetsplatsen	beroende	av	avstånd	(Hartoft-Nielsen,	2002).
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Tillgänglighet	definieras	i	Trafik för en attraktiv stad 
som	den	lätthet	med	vilken	medborgare,	näringsliv	
och	offentliga	organisationer	kan	nå	utbud	och	
aktiviteter.	Tillgänglighetsbegreppet	omfattar	
många	aspekter	på	alla	nivåer.	Man	kan	se	det	som	
olika	system	som	ska	samverka	för	att	uppnå	god	
tillgänglighet.	

• Den	fysiska	placeringen	och	utformningen,	det	
vill	säga	hela	planeringskedjan	från	lokalisering	
till	konkret	utformning	av	stationen.	

• Trafikeringen,	det	faktiska	utbudet	av	resor	i	
linje-	och	turtäthet.

• Resenärens	egenskaper,	det	vill	säga	de	olika	
resenärskategoriernas	specifika	behov	och	krav	
(Sveriges	kommuner	och	landsting,	2007).

Järnvägsstationen	ska	alltså	för	att	vara	tillgänglig	
på	alla	plan	samverka	på	ett	enkelt	och	smidigt	
sätt	med	sin	omgivning.	Den	ska	vara	enkelt	nåbar	
och	inte	bilda	barriärer	och	hinder	i	närmiljön	
(Trafikverket,	2012).

Detta	innebär	att	det	måste	vara	enkelt	att	ta	sig	till	
stationen	till	fots,	med	cykel,	med	buss	och	med	
bil.	För	att	främja	transporter	till	fots	och	med	cykel	
är	det	viktigt	att	ha	gena	och	attraktiva	gång-	och	
cykelvägar	mellan	stationen	och	de	omgivande	
målpunkterna.	För	anslutningsresor	upp	till	2-3	
km,	vanligen	mellan	hemmet	och	stationen,	är	
cykeln	inte	sällan	ett	snabbare	alternativ	än	både	
bussen	och	bilen	om	man	räknar	med	väntetid	i	
bussresan	och	tid	att	hitta	parkering	för	bilresan.	
Snabba	och	bekväma	gång-	och	cykelvägar	till	
stationen	och	goda	parkeringsmöjligheter	för	
cyklar	vid	stationen	främjar	rationella,	billiga	
och	miljövänliga	alternativ	för	färdmedel.	

Anslutande	buss-	och	bilresor	har	störst	betydelse	
för	reseavstånd	över	drygt	2	km.	Målet	är	att	
kollektivtrafiken	ska	vara	ett	väl	integrerat	system	
med	sömlösa	byten.	Resenären	ska	uppleva	bytet	
som	en	naturlig	del	av	resan	och	inte	som	något	
jobbigt	och	tidskrävande	(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	
2010).

Behovet	av	lokal	busstrafik	som	ansluter	till	
stationen	är	större	i	orter	med	stor	utbredning	
än	i	orter	där	huvuddelen	av	bebyggelsen	ligger	
inom	gång-	eller	cykelavstånd.	Den	regionala	
anslutningstrafiken	har	dock	stor	betydelse	i	de	
flesta	orterna.	En	gemensam	bytespunkt	för	buss	
och	tåg	underlättar	inte	bara	sömlösa	byten	utan	
ett	välfungerande	resecentrum	gör	att	orten	ökar	
sin	attraktion	regionalt	(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	
2010).	En	effektiv	och	nära	kollektivtrafik	är	även	
särskilt	viktig	för	de	grupper	i	samhället	som	inte	
har	tillgång	till	bil	(Forsemalm	et	al.,	2013).

2.7 TILLGÄNGLIGHETSASPEKTER
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Schylberg	(2008)	talar	om	tillgänglighet	i	
förhållande	till	en	station	utefter	tre	relevanta	
dimensioner	av	tillgänglighet:

• Tillgänglighet till stationen som en målpunkt 
för resande
Målet	är	att	maximera	det	potentiella	
reseunderlaget	(dag-	och	nattbefolkning	
och	besökare	till	verksamheter)	och	även	
att	maximera	nyttan	av	att	åka	hit	på	grund	
av	service	och	handel.	Ett	annat	mål	är	att	
reducera	de	faktiska	och	upplevda	avstånden	i	
gång-	och	cykelnätet.

• Generell tillgänglighet och rörelsefrihet för 
fotgängare i det stationsnära området

• Stationens läge i förhållande till större 
rörelsestråk
Stationens integration i staden är en 
urbanmorfologisk	fråga	som	hör	samman	
med	hur	de	stora	strukturerna	i	staden	är	
organiserade.	Men	den	påverkas	också	av	
stationens	och	spårområdets	barriäreffekter	
i	ett	lokalt	sammanhang.	Den	rumsliga	
strukturen	och	stationens	läge	i	förhållande	
till	viktiga	stråk	ger	viktiga	förutsättningar	för	
framtida	attraktivitet,	trygghet	och	tillgång	till	
service.	Huruvida	stationen	fungerar	som	en	
attraktionspunkt	eller	en	barriär	kommer	att	få	
konsekvenser	för	den	framtida	servicenivån	i	
stationsområdet.	Dessa	egenskaper	påverkar	
också	upplevelsen	av	trygghet	och	attraktivitet	
som	relaterar	till	människors	rörelser	
och	aktiviteter	(Schylberg,	2008).	En	bra	
stationslokalisering	med	tydliga	kopplingar	
medför	en	ökad	upplevd	närhet	(Trafikverket,	
2012).

PLATS- OCH LÄGESFAKTORER
Med	platsfaktorer	avses	faktorer	som	har	betydelse	
för den faktiska	och	upplevda tillgängligheten i 
bytespunktens	närområde	och	som	påverkat	
tillgängligheten	till	bytespunkten	som	en	lokal	
målpunkt.	Exempel	på	lokala	platsfaktorer	är	det	
lokala	vägnätets	utformning,	lokaliseringar	av	
aktiviteter	och	målpunkter.	Med	lägesfaktorer	
beskrivs	bytespunktens	läge	i	förhållande	till	
relevanta	målpunkter	i	en	regional,	nationell	
eller	internationell	skala.	Med	det	avses	såväl	
topologiska	avstånd	i	linjenätet	såväl	som	
geografiska	avstånd	(Schylberg,	2008).

Att	göra	kollektivtrafiken	tillgänglig	innebär	
ett	synsätt	som	både	handlar	om	frågor	på	
övergripande	planeringsnivå	om	att	lokalisera	
stationen	rätt,	trafikera	den	effektivt	och	på	
detaljnivå	utforma	stationsmiljöer	så	att	alla	kan	
ta	sig	fram	på	ett	smidigt	sätt.	Att	följa	reglerande	
dokument	om	tillgänglighet	för	personer	med	
funktionsnedsättning	är	en	självklar	förutsättning	
men	i	planeringsarbetet	måste	man	även	se	hur	
stationsanläggningen	som	helhet	möter	och	
kopplar	sig	till	den	omgivande	miljön.	På	så	sätt	
kan	stationen	och	kollektivtrafiken	verkligen	
bli	tillgänglig,	nåbar	och	användbar	för	alla	
(Trafikverket,	2012).
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STATIONSNÄRA TILLGÄNGLIGHET
En	av	de	viktiga	fördelarna	med	en	stationsnära	
stad	är	att	det	ökar	det	kollektiva	resandet.	Fler	kan	
enkelt	välja	tåg,	buss	eller	spårvagn	när	stationen	
integreras	i	staden	och	tillgängligheten	ökar.	Fler	
resenärer	gör	att	utbudet	och	servicen	kan	öka	
kring	stationen	(Jernhusen,	2013).	
En	annan	fördel	är	att	det	främjar	tillväxt	för	
staden	och	regionen.	Nya	kontor,	bostäder	och	
handelsytor	kring	stationen	gör	att	staden	kan	
växa	och	förnya	sig	hållbart	samtidigt	som	dess	
attraktivitet	ökar	i	hela	regionen.	Staden	knyts	
tätare	till	regionen	och	dess	tillgänglighet	ökar	inte	
bara	lokalt	utan	även	regionalt	(Jernhusen,	2013).

Viktiga relevanta aspekter för tillgänglighet 
i	ett	stationsnära	område	är	skillnaden	
mellan	rörelsefrihet	och	naturliga	eller	styrda	
rörelsemönster,	nödvändiga	och	valfria	aktiviteter	
och	stationen	som	en	funktionell	målpunkt.	Det	
är	inte	möjligt	att	skapa	en	struktur	som	tillåter	
rörelsefrihet.	Istället	blir	uppgiften	att	kanalisera	
styrda	rörelsemönster	på	ett	sådant	sätt	att	
förbindelserna	upplevs	som	naturliga	och	effektiva	
(Schylberg,	2008).

Gehl	(1987)	skiljer	mellan	nödvändiga	aktivitet,	
frivilliga	aktiviteter	och	sociala	aktiviteter.	
Nödvändiga	eller	påtvingade	aktiviteter	som	
att	gå	till	skolan	eller	till	arbetet,	att	göra	inköp,	
stå	och	vänta	på	tåget	eller	att	gå	ärenden	är	
vardagsaktiviteter	som	inte	påverkas	av	de	fysiska	
förhållandena.	Frivilliga	aktiviteter	såsom	att	gå	på	
promenader	eller	sitta	i	solen	förekommer	endast	
när	de	yttre	villkoren	är	goda	och	vädret	och	
platser	inbjuder	till	dem.
I	torftiga,	dåligt	planlagda	eller	svårtillgängliga	
miljöer	förekommer	alltså	endast	nödvändiga	
aktiviteter.	

Vidare	menar	Gehl	att	man	bör	placera	enskilda	
byggnader	och	funktioner	så	att	fotgängarsystemet	
blir	så	kompakt	som	möjligt,	så	att	avstånden	för	
gång-	och	cykeltrafik	blir	kortast	möjliga.

I	en	svensk	studie	(Fröidh,	2003)	fann	man	i	
fallstudien	i	Strängnäs	att	andelen	resande	med	
kollektivtrafik	bland	boende	inom	1000	meter	från	
stationen	var	29	%	medan	samma	siffra	för	de	som	
bodde	mer	än	1000	meter	från	stationen	var	9	%.	
Efter	förbättringar	i	tågsystemet	ökade	resandet	till	
45	%	respektive	20	%.	I	studien	utgick	man	ifrån	
1000	meter	som	ett	på	förhand	givet	gränsvärde	
och	undersökte	förhållanden	innanför	och	utanför,	
vilket	är	ett	relativt	vanligt	angreppssätt	(Schylberg,	
2008).
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TILLGÄNGLIGHET I GÅNG- OCH 
CYKELNÄTET
När	det	kommer	till	utformningen	av	gång-	och	
cykelnätet	menar	man	i	Trafik för en attraktiv stad 
(2007)	att	nätet	på	ett	gent	sätt	bör	sammanbinda	
viktiga	målpunkter	inom	staden	eller	stadsdelen	
och	att	omvägar	på	mer	än	25	%	ej	bör	förekomma.	
Man	bör	på	ett	enkelt	sätt	hitta	de	målpunkter	
som	nätet	binder	samman	och	det	bör	vara	ett	
sammanhängande	system	med	god	tillgänglighet	
för	alla.	Förutom	att	stråket	bör	vara	gent	bör	det	
även	vara	utan	hinder	i	form	av	kantstenar,	skyltar,	
uteserveringar	etc.	Vidare	bör	nätet	erbjuda	en	god	
komfort	för	gående	och	beläggningen	bör	vara	
utan	större	ojämnheter	och	vid	korsningspunkter	
bör	gång-	och	cykeltrafiken	prioriteras	framför	
biltrafiken	så	att	dess	barriäreffekter	minimeras.

En viktig faktor för hur stor del av stationens 
närområde	som	kan	anses	vara	tillgängligt	är	
hur	finmaskigt	gång-	och	cykelvägnätet	är.	I	
ett	finmaskigt	nät	med	gena	anslutningar	till	
stationen	som	bas	minimeras	skillnaden	mellan	
gångavstånd	och	avståndet	via	fågelvägen.	Detta	
gör	att	stationens	upptagningsområde	ökar	och	att	
tågresenärers	tillgänglighet	till	olika	målpunkter	
förbättras	(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).

Då	stadsbyggande	ger	strukturer	som	ska	bestå	
längre	än	de	fysiska	förändringarna	som	görs	i	
våra	städer	bör	dessa	gynna	en	långsiktigt	hållbar	
livsstil.	En	utomhusmiljö	som	är	anpassad	för	gång	
och	tillgänglig	för	så	många	som	möjligt	leder	
kanske	inte	direkt	till	att	fler	går	men	det	skapar	
förutsättningar	för	att	det	ska	kunna	ske	över	tid	
(Trafikverket,	2013).	I	den	täta	och	traditionella	
staden	tenderar	människor	att	gå	och	cykla	oftare	
än	i	mer	uppdelade	och	glesa	stadstyper.	I	detta	
verkar	tätheten	vara	den	mest	påverkande	faktorn	
(Lidelöw,	2000).

För	att	ett	gång-	och	cykelnät	ska	hålla	hög	
kvalitet	bör	det	vara	heltäckande,	gent	och	
sammanhängande	och	därmed	skapa	en	närhet	till	
viktiga	platser.	Genom	att	göra	detta	kan	man	göra	
gång	och	cykel	till	naturliga	färdsätt.	Det	viktigaste	
är	att	vägen	att	för	fotgängaren	och	cyklisten	är	
den	närmaste	och	snabbaste.	Närhet	till	attraktiva	
mål	och	ett	finmaskigt	gång-	och	cykelnät	kan	ge	
en	bild	över	hur	effektiv	en	stad	är	för	den	som	vill	
färdas	mellan	olika	målpunkter.	Att	se	till	studier	
av	stora	till	medelstora	städer	internationellt	
innebär	dock	en	svårighet	när	det	kommer	till	
medelstora	till	mindre	städer	i	Sverige.	Täthet	och	
närhet	är	inte	alltid	samma	sak.	Uppfattningen	att	
det är nära till allt	kan	mycket	väl	finnas	i	en	mindre	
stad.	Där	kan	allt	stå	för	naturen	och	rekreation	lika	
gärna	som	service	och	arbetsplatser	(Trafikverket,	
2013).

Ett	gång-	och	cykelnät	med	hög	orienterbarhet	
har	en	lättförståelig	och	självklar	struktur	samt	
olika landmärken	som	gör	det	lätt	att	orientera	sig.	
Problem	med	att	hitta	bör	man	lösa	med	hjälp	av	
skyltning	och	vägvisning	(Sveriges	kommuner	och	
landsting,	2007).	Upplevelsen	av	sin	omgivning	
spelar	en	avgörande	roll	för	fotgängare	och	
cyklister.	Kraven	på	den	omkringliggande	miljön	
blir	högre	för	fotgängare	och	cyklister	då	de	
förflyttar	sig	långsammare	än	andra	trafikslag	
och	därför	hinner	uppfatta	mycket	mer	av	sin	
omgivning.	Upplevelsen	av	miljön	runt	gång-	och	
cykelvägar,	t.ex.	vad	som	anses	vara	estetiskt	
tilltalande	är	varierande	från	person	till	person.	
Därför	bör	man	hellre	tala	om	att	skapa	intressanta	
och	upplevelserika	miljöer	(Trafikverket,	2013).	
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En	studie	gjord	av	Guo	(2009)	visade	att	en	
del	personer	väljer	en	längre	väg	för	att	den	
uppfattades	som	mer	estetiskt	attraktiv.	Detta	visar	
att	gångmiljöer	på	ett	signifikant	sätt	kan	påverka	
en	persons	val	och	upplevelse	vid	resor	till	fots	
eller	med	cykel.

Gående	är	väderberoende,	men	inte	lika	
mycket	som	man	skulle	kunna	tro.	Extrema	
väderförhållanden	(kraftiga	vindar,	åska,	värme	
eller	nederbörd)	har	definitivt	en	effekt	men	inte	
i	första	hand	på	gående	som	färdsätt.	Intresset	
för	att	vistas	ute	på	allmänna	platser	är	dock	
direkt	beroende	av	väder	(Sauter,	Wedderburn	&	
Buchanan,	2008).	Enligt	en	studie	gjord	av	statens	
väg-	och	transportforskningsinstitut	på	uppdrag	
av	trafikverket	visade	det	sig	att	cykling	under	
vintern	påverkas	mer	av	väglaget	än	av	kyla.	I	
deras	enkätstudie	angavs	främst	halt	väglag,	följt	
av	nederbörd	och	blåst,	som	skäl	till	att	inte	cykla	
(Niska,	Nilsson,	Wiklund,	Ahlström,	Björketun,	
Söderström	&	Robertson,	2010)

Avslutningsvis	är	det	är	viktigt	att	ha	möjligheten	
att	sätta	sig	ner	och	vila	under	tiden	färdas	
längre	sträckor	till	fots.	Sittplatser	ska	placeras	
med	en	viss	frekvens	med	hänsyn	till	antal	
människor	i	området	samt	omkringliggande	
miljö.	Trafikkontoret	Stockholm	(2008)	beskriver	
i sin rapport Stockholm – en stad för alla. Handbok 
för utformning av en tillgänglig och användbar miljö 
hur	avståndet	mellan	sittplatser	bör	vara	25	meter	
för	högt	frekventerade	områden,	100	meter	i	
bostadsområden	samt	250	meter	i	större	park-	och	
friluftsområden.	Sittplatserna	bör	utformas	utanför	
gångytan	på	en	plan	horisontell	yta.	De	bör	ha	
kontrasterande	färger	mot	omgivningen	för	att	
personer	med	synnedsättning	lätt	ska	hitta	dem	och	
inte	riskera	att	snubbla	över	dem	(Trafikkontoret	
Stockholm,	2008).
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Stationen	är	en	plats	där	resenären	på	ett	tryggt	och	
säkert	sätt	ska	kunna	byta,	vänta	på	och	ta	sig	till	
och	från	olika	transportslag	(Trafikverket,	2012).	
Tryggheten	och	säkerheten	på	stationen	påverkas	
av	en	mängd	faktorer	och	i	det	här	avsnittet	
behandlas	de	som	syftar	till	att	öka	resenärernas	
trygghet.	Trygghet	och	säkerhet	är	två	begrepp	
som	inte	alltid	står	i	samband;	det	finns	miljöer	och	
situationer	som	upplevs	som	otrygga	men	i	realitet	
är	säkra	(Wennberg,	2011).	Den	verkliga	och	av	
resenären	upplevda	säkerheten	och	tryggheten	är	
viktig	för	att	kollektivresandet	skall	uppfattas	som	
ett	attraktivt	resealternativ	(Trafikverket,	2012).	
Alm	&	Lindberg	(2002)	beskriver	hur	bruket	av	
transportslagen	påverkas	av	oro	och	rädsla	hos	
resenärer.	Vidare	hävdar	de	att	människor	tenderar	
att	välja	bort	otrygga	kollektiva	transportslag	
och	se	dessa	som	oattraktiva.	Säkerhet	inom	
transportsystemet	är	ett	av	hänsynsmålen	som	
ingår	i	de	transportpolitiska	målen	som	antogs	av	
riksdagen	2009	(Näringsdepartementet,	2008).

Resenärens	upplevelse	av	trygghet	och	säkerhet	
är	en	subjektiv	uppfattning	som	i	hög	grad	kan	
påverkas	av	själva	stationens	och	stationsområdet	
utformning.	Generellt	sett	stämmer	inte	den	
upplevda	tryggheten	med	den	verkliga	risken	att	
utsättas	för	något	farligt	(Länsstyrelsen	i	Skåne	
län,	2010).	Paradoxalt	nog	känner	betydligt	fler	
personer	en	oro	inför	att	utsättas	för	något	farligt	
än	vad	som	faktiskt	sker	(Wennberg,	2011).	De	
viktigaste	faktorerna	som	påverkar	tryggheten	är	
stationsområdets	utformning,	hur	stråk	och	flöden	
av	människor	är	organiserade	och	hur	många	
människor	som	rör	sig	i	området.	En	annan	viktigt	
faktor	är	valfrihet;	kan	resenären	själv	välja	hur	
den	rör	sig	ökar	den	allmänna	känslan	av	trygghet	
(Länsstyrelsen	i	Skåne	län,	2010).

VIKTEN AV GOD INFORMATION
Känslan	av	trygghet	är	beroende	av	att	resenären	
vet	vart	den	befinner	sig	och	hur	den	ska	ta	sig	
vidare	mot	sitt	resmål.	Rörelse	och	vistelsen	på	
stationen	påverkas	av	hur	god	orientering	och	
överblick	över	stationens	olika	delar	resenären	
har.	Då	man	har	lätt	för	att	orientera	och	röra	
sig	ökar	känslan	av	trygghet	hos	resenären	
(Wallberg,	Grönvall,	Sjöstrand	&	Holgersson,	
2008).	Här	spelar	förmedlingen	av	information	
i	stationsmiljön	en	stor	roll	(Trafikverket,	2012).	
Planerare	bör	sträva	efter	att	skapa	överblickbarhet	
och	synbarhet,	till	exempel	genom	att	ta	bort	
dolda	skrymslen	och	skymmande	vegetation	
(Wennberg,	2011).	Grönlund	(2002)	hävdar	även	
att	orienteringsmöjligheter	underlättas	genom	
att	det	finns	en	överblick	mellan	olika	rum,	en	
tydlig	planstruktur	samt	landmärken	att	orientera	
sig	efter.	Det	gäller	även	att	se	till	att	det	finns	
alternativa	vägval	som	även	de	är	säkra	och	trygga.

Stationen	är	en	komplex	miljö	med	olika	
servicefunktioner	och	trafikslag	som	möts.	För	att	
det	ska	vara	lättillgängligt,	funktionellt	och	flexibelt	
krävs	god	information	och	skyltning.	Genom	att	
analysera	stationen	och	stationsområdet	med	
fokus	på	gångmönster	kan	man	få	en	helhetsbild	
av	hur	olika	delar	hänger	ihop	och	vad	som	kan	
förbättras.	Placering	av	rätt	information	på	rätt	
plats	gör	att	resenären	snabbt	och	enkelt	kan	hitta	
olika	funktioner	samt	röra	sig	mellan	tåg	och	andra	
färdmedel	(Trafikverket,	2012).

Bra	trafikinformation	hjälper	att	binda	samman	
trafikslag	och	är	en	av	de	viktigaste	funktionerna	
för	resans	genomförande.	När	resenären	har	
information	om	avgångar,	förseningar,	var	man	
kan	köpa	biljetter,	byta	trafikslag	och	så	vidare	

2.8 TRYGGHET
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underlättas	resan	och	trygghetskänslan	ökar.	Detta	
bidrar	till	att	öka	kollektivtrafikens	attraktivitet	
och	skapar	en	välfungerande	station	(Trafikverket,	
2012).

Det	är	viktig	att	informationen	på	stationen	och	
det	kringliggande	området	är	utformad	på	ett	
enhetligt	och	likartat	sätt.	Det	gör	den	lätt	att	förstå,	
använda	och	känna	igen.	Helst	av	allt	ser	resenärer	
att	stationen	bemannas	av	kunnig	personal	som	
kan	ge	stöd	under	resans	gång,	vilket	ökar	känslan	
av	trygghet.	Är	stationen	obemannad	föredrar	man	
personer	i	exempelvis	kiosker	eller	liknande	och	
därefter	medresenärer	och	allmänhet	(Trafikverket,	
2012).

VIKTEN AV GOD ÖVERVAKNING OCH 
BEVAKNING
Känslan	av	anonymitet	är	en	faktor	av	betydelse	
för	brottsligheten	i	ett	område	(Wallberg	et	al.,	
2008).	Hur	resenären	uppfattar	förekomsten	
av	regelbunden	tillsyn	och	bevakning	av	
stationsmiljön	påverkar	i	hög	grad	hur	säker	
stationen	känns.	Detta	i	kombination	med	i	vilken	
utsträckning	människor	rör	sig	i	stationsområdet	
har	stor	betydelse	för	den	upplevda	tryggheten	hos	
resenären	(Trafikverket,	2012).

I	boken	The Death and Life of Great American Cities 
(1961)	beskriver	Jane	Jacobs	hur	platser	måste	
vara	befolkade	och	kontinuerligt	använda	för	att	
brott	ska	förhindras.	Stadsmässighet	skapas	enligt	
Jacobs	av	främlingar,	variation	och	mångfald.	
När	människor	ständigt	finns	närvarande	i	
stadsrummet	sker	en	naturlig	övervakning.	Det	
skapas	en	social	kontroll	människor	emellan	trots	
att	de	inte	känner	varandra.	Slutsatsen	Jacobs	drar	
är	att	när	man	omges	av	andra	människor,	även	om	
man	inte	känner	dem,	skapas	trygghet.	På	så	vis	
finns	det	samtidigt	både	anonymitet	och	trygghet.

Sett	till	det	brottsförebyggande	arbetet	bör	
man	därför	jobba	med	att	försöka	koncentrera	
och	samla	olika	trafikslag,	så	att	närvaron	av	
människor	i	utemiljön	ökar	och	en	grund	av	social	
trygghet	skapas.	Av	samma	anledning	bör	man	
därför	inte	heller	i	för	stor	omfattning	separera	
kommunikationsstråk	från	bebyggelse.	För	
hög	grad	av	separering	leder	till	svag	informell	
övervakning	(Wallberg	et	al.,	2008).

Bevakning	samt	kameraövervakning	av	stationen	
är	kopplat	till	stationens	läge	och	bemanning.	
Det	handlar	också	om	hur	utsatt	stationen	är	för	
brottslighet,	såsom	klotter,	skadegörelse	och	annat	
brottslighet.	Värt	att	nämna	är	att	i	stationsområdet,	
såsom	i	alla	offentliga	miljöer,	finns	det	en	konflikt	
mellan	krav	på	säkerhet	och	personlig	integritet	
(Trafikverket,	2012).
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VIKTEN AV GOD BELYSNING
Många	resenärer,	framför	allt	kvinnor	och	äldre	
personer,	upplever	en	utsatthet	under	kvällstid.	
Detta	kan	motverkas	genom	en	genomtänkt	
ljussättning	(Wennberg,	2011).	Loukaitou-Sideris	
(2004)	beskriver	hur	det	finns	samband	mellan	god	
belysning	av	stationer	och	en	reducering	av	överfall	
och	ökad	trygghet	som	följd.	Upplevd	otrygghet	
kan	hindra	människor	från	att	röra	sig	som	de	
egentligen	hade	velat.	Bristande	genomsikt	och	
bristfällig	belysning	i	gångtunnlar	och	av	gc-vägar	
på	närmaste	vägen	mellan	två	målpunkter	kan	leda	
till	att	man	väljer	en	väg	som	kan	vara	farligare	
men	som	upplevs	tryggare	om	den	är	bättre	belyst	
(Trafikverket,	2016).

En	studie	genomförd	av	Brottsförebyggande	rådet	
(2000)	visade	att	problemen	relaterade	till	olika	
typer	av	oordning	minskade	väsentligt	efter	att	
belysningen	i	området	förbättrats.	En	uppföljning	
ett	år	senare	visade	att	de	positiva	effekterna	
kvarstod.	

Att	kunna	orientera	sig	samt	se	och	ses	är	faktorer	
som	ökar	tryggheten	i	stationsområdet.	Skumma	
miljöer	bör	undvikas	och	man	kan	också	arbeta	
med	att	skapa	en	viss	dynamik	i	ljussättningen.	
Människan	ser	och	förstår	sin	omgivning	genom	
kontrasterna	mellan	mörker	och	ljus	och	mellan	
färger.	Det	måste	finnas	en	balans	mellan	ljus	och	
mörker	i	stationsmiljön	(Wallberg	et	al.,	2008).	
Belysning	utgör	ett	komplement	till	dagsljus,	som	
ska	tillvaratas	med	öppna	och	glasade	väderskydd.	
Glaset	möjliggör	att	som	resenär	kunna	se	och	bli	
sett,	identifiera	målpunkter	och	riskområden,	alla	
faktorer	som	påverkar	trygghetskänslan.	Genom	
ljusa	och	transparenta	material	och	en	utformning	
som	eliminerar	skymda	vrår	ökar	den	upplevda	
säkerheten	hos	resenären	(Trafikverket,	2012).

VIKTEN AV EN GOD STATIONSMILJÖ
Järnvägsverksamheten	upptog	tidigare	stora	
bangårdsområden	och	ytor	i	anslutning	till	
stationen.	Idag	så	kan	dessa	områden	utvecklas	
mot	andra	funktioner,	vilket	innebär	nya	
möjligheter	när	det	kommer	till	att	skapa	en	plats	
med	mervärde.	Det	ställer	också	höga	krav	på	
en	effektiv	markanvändning	i	det	stationsnära	
området.	Stationen	kan	integreras	mer	i	sin	
omgivning	om	man	tillför	ny	bebyggelse	och	
verksamheter	som	uppfattas	som	attraktiv	för	
resenärer.	Detta	bidrar	till	att	skapa	en	station	som	
känns	mer	tillgänglig	och	framför	allt	tryggare	
(Trafikverket,	2012).	En	stationsmiljö	som	stödjer	
social	interaktion	kan	också	kopplas	ihop	med	
en	hållbar	stadsutveckling.	Detta	bidrar	till	att	
stationen	är	en	de	mötesplatser	och	noder	som	
stadens	invånare	naturligt	rör	sig	mellan	och	inom	
(Forsemalm	et	al.,	2013).

Loukaitou-Sideris	(2004)	talar	om	betydelsen	
av layering and separation;	genom	en	medveten	
planering	och	utformning	av	de	offentliga	
miljöerna	skapas	aktivitets-	och	tidszoner	där	olika	
grupper	kan	nyttja	samma	plats	vid	olika	tider	på	
dygnet.	Grönlund	(2002)	betonar	också	hur	man	
genom	att	hålla	samman	staden	och	förstärka	det	
offentliga	livet	kan	bidra	till	att	gator	och	stadsrum	
befolkas	av	fler	människor	och	kontakter	främjas.	
Det	finns	en	stark	korrelation	mellan	stadsrummet	
fysiska	utformning	och	det	sociala	livet	i	staden.	
Vill	man	få	stadsrummet	att	upplevas	som	mer	
levande	och	social	välfungerande	bör	man	samla	
människor	trafikmässigt,	rumsligt	och	visuellt.	Man	
bör	även	planera	för	överlappning	av	funktioner,	
aktiviteter	och	rörelse	för	att	uppnå	detta.	Särskilt	
viktigt	är	det	med	överlappning	av	funktioner	och	
rörelser	på	kvällen	och	natten.	
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Detta	då	vi	ofta	förknippar	en	levande	gata	med	
större	trygghet,	speciellt	på	kvällen	och	natten	
(Wallberg	et	al.,	2008).

Det	är	viktigt	att	påpeka	att	en	hög	mänsklig	
närvaro	inte	alltid	är	positiv.	För	många	människor	
förknippas	oftast	trängsel	med	risk	eller	rädsla	
för	att	knuffas	ner	på	spåret,	för	ficktjuvar	och	det	
allmänna	obehaget	som	en	stor	grupp	okända	
människor	medför.	Obefolkade	platser	kan	
däremot	skapa	otrygga	miljöer	då	risken	för	att	bli	
utsatt	för	något	farligt	ökar	då	det	inte	finns	några	
vittnet.	Därför	är	det	viktigt	att	hitta	en	balans	
mellan	dessa	två	scenarion	och	särskilt	omsorg	
måste	ägnas	av	utformning	för	att	skapa	en	öppen	
och	överblickbar	stationsmiljö	(Trafikverket,	2012).	
Kvinnors	rädsla	för	hot	och	våld	i	den	offentliga	
miljön	gör	att	de	undviker	platser,	väljer	vägar	som	
känns	tryggare,	rör	sig	snabbt,	för	att	minimera	
känslor	av	rädsla	och	otrygghet.	På	så	vis	begränsar	
rädslan	många	kvinnors	mobilitet	och	gör	flera	
offentliga	rum	otillgängliga	(Andersson,	2001).

Lokaliserar	man	bostäder	och	arbetsplatser	intill	
stationen	kan	det	öka	känslan	av	trygghet	för	
de	som	vistas	i	stationsområdet	(Wallberg	et	al.,	
2008).	När	man	lokaliserar	kommersiell	service	av	
olika	slag	i	stationsområdet	kan	människor	söka	
sig	dit	även	när	de	inte	har	någon	anledning	att	
resa	kollektivt.	När	platsen	kring	stationen	har	
ett	mervärde	attraherar	den	andra	människor	än	
resenärer	och	bidrar	till	ett	folkliv	-	en	förutsättning	
för	att	ett	område	ska	upplevas	som	tryggt	
(Trafikverket,	2012).

En	annan	viktigt	faktor	som	Boverket	framhåller	
är	vikten	av	grönytor	i	anslutning	till	stationen.	
Grönytor	förstärker	känslan	av	identitet	hos	
människorna	som	rör	sig	i	området.	

De	känner	en	känsla	av	tillhörighet	och	känner	sig	
som	hemma.	När	det	finns	kontinuitet	i	platsen,	
det	vill	säga	att	funktion	och	utseende	är	varaktigt	
skapas	trygghet	(Bakerson,	2010).

Järnvägen	innebär	i	princip	alltid	en	
barriärskapande	effekt	i	staden.	Denna	negativa	
effekt	kan	reduceras	genom	att	utforma	planskilda	
korsningar	inom	stationsområdet.	I	de	tunnlar	
som	anläggs	bör	ekon	undvikas,	då	de	försämras	
orienterbarheten	och	den	upplevda	tryggheten.	
Finns	det	inte	tydliga	passager	för	resenären	
innebär	det	att	genvägen	över	spåret	framstår	
som	mer	tilltalande.	Genom	flera	entréer	och	en	
enkel	och	upplevd	nära	väg	till	plattformen	kan	
resenären	själv	välja	vilken	väg	den	ska	ta.	Detta	
ökar	säkerheten	och	tryggheten	samtidigt	som	
obehöriga	intrång	på	spårområdet	reduceras	
(Trafikverket,	2012).
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Användandet	av	allmänna	ytor	påverkas	till	stor	
del	av	väder.	Varmt	och	behagligt	väder	(jämfört	
med	landets	genomsnittliga	förhållanden)	innebär	
mer	människor	i	rörelse.	Är	det	för	varmt	eller	
kallt	kommer	vissa	områden	att	undvikas.	Detta	är	
dock	beroende	av	säsong	och	kulturella	faktorer.	
Människor	i	norra	Europa	påverkas	annorlunda	
än	människor	i	sydliga	breddgrader	(Sauter,	
Wedderburn,	Buchanan,	2008).

För	att	undersöka	hur	väderförhållanden	under	
vintern	påverkar	valet	av	färdmedel	genomförde	
Wretling	(1996)	en	enkätstudie	bland	2400	personer	
bosatta	i	Sverige.	Respondenterna	valdes	ut	
slumpmässigt	och	fick	svara	på	frågor	om	deras	
resa	till	arbetet	under	en	vecka.	Fördelningen	av	
resorna	under	sommartid	var	enligt	följande:

Studien	visade	att	det	var	i	första	hand	cyklisterna	
som	ändrade	färdmedel	under	vinterperioden	och	
detta	främst	på	grund	av	väderleken	eller	väglaget.	
Var	fjärde	cykelresa	ersattes	av	ett	annat	färdmedel.	
Av	de	som	bytte	färdmedel	från	cykel	valde	45	%	
att	ta	bilen	istället	medan	29	%	valde	kollektivtrafik	

och	26	%	valde	att	gå.	Av	de	som	valde	att	gå	
istället	för	att	cykla	angav	i	stort	sett	samtliga	det	
hala	väglaget	som	det	huvudsakliga	skälet.	Vädret	
och	väglaget	var	det	som	upplevdes	mest	negativt	
både	med	att	gå	och	cykla	(Wretling,	1996).

Bergström	&	Magnusson	(2003)	undersökte	
under	slutet	av	90-talet	potentialen	för	ett	ökat	
vintercyklande	genom	en	enkätundersökning	
på	fyra	arbetsplatser	i	Linköping	och	Luleå.	
Båda	är	universitetsstäder	med	en	cykelvänlig	
topografi	men	med	en	tydlig	skillnad	i	klimat.	
De	svarande	fick	i	undersökningen	gradera	olika	
faktorers	betydelse	för	deras	resa	till	arbetet	under	
sommaren	respektive	vintern.	Man	såg	att	under	
vintern	ökade	andelen	bilresor	i	båda	städerna	
med	27	%.	Andelen	cykelresor	minskade	samtidigt	
med	47	%.	Under	vintern	ökade	också	avståndets	
betydelse.	Andelen	cykelresor	i	intervallet	3-5	km	
minskade	betydligt.

Bergström	&	Magnusson	(2003)	menar	att	
temperatur	och	nederbörd	går	det	inte	att	påverka	
men	åtgärder	som	höjer	vägstandarden	skulle	
kunna	innebära	att	personer	som	cyklar	på	
sommaren	också	i	större	utsträckning	cyklar	på	
vintern.	43	%	av	de	svarande	hävdade	i	deras	
undersökning	att	de	skulle	cykla	mer	på	vintern	
om	underhållet	av	cykelvägarna	blev	bättre.

2.9 VÄDRETS PÅVERKAN PÅ RÖRELSEMÖNSTER

Figur	6:	Procentuell	fördelning	av	resor	sommartid	(Wretling,	1996).
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VÄDERSKYDDADE PLATSER 
Hållplatser	kan	ses	som	kollektivtrafikens	ansikte	
utåt.	För	många	är	de	skyltar,	serviceanläggningar	
och	hållplatser	man	kommer	i	kontakt	med	vid	
resor	med	kollektivtrafiken	de	enda	delarna	av	
kollektivtrafiken	i	det	urbana	offentliga	rummet	
som	är	permanent	synliga.	Till	följd	av	det	
kan	utformning	av	dessa	skyltar,	stolpar	och	
markeringar	bidra	till	att	skapa	en	tilltalande	bild	
av	kollektivtrafiken	(Trafikverket,	2012b).	Pressman	
(1996)	förespråkar	att	hållplatser	i	områden	med	
vinterklimat	utformas	på	ett	djärvt	sätt	med	färger	
som	sticker	ut	även	när	allt	runt	hållplatsen	är	vitt.

Pressman	(1996)	menar	att	för	att	ha	en	
välfungerande	kollektivtrafik	även	under	
vintern	måste	det	finnas	välutformade	och	gärna	
uppvärmda	hållplatser.	Äldre,	funktionshindrade,	
barn	m.fl.	kommer	att	på	ett	bättre	sätt	att	kunna	
nyttja	kollektivtrafik	med	klimatanpassad	design.	
Detta	innefattar	bl.a.	handräcken,	ramper	med	flack	
lutning,	tydliga	trottoarkanter	osv.	Viktigt	är	även	
att	dessa	sandas	och	underhålls	under	vintern	för	
att	minska	fallrisken.

Då	ogynnsamma	förhållanden	råder	är	det	till	
fördel	om	det	i	så	stor	utsträckning	som	är	möjligt	
går	att	undvika	behovet	att	vistas	utomhus.	Genom	
att	exempelvis	nyttja	offentliga	eller	halvoffentliga	
lokaler	såsom	gallerior,	bibliotek	eller	andra	ytor	i	
offentliga	lokaler.
Då	klimatförhållandena	förändras	är	det	en	fördel	
om	kollektivtrafikens	tidtabell	kan	justeras	för	att	
möta	de	ändrade	behoven	som	uppstår.	Högre	
turtäthet	för	att	reducera	väntetiden	under	vintern	
gör	att	kollektivtrafikens	attraktivitet	kan	bibehållas	
under	hela	året.
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Transportsystemet	har	utvecklats	till	en	av	de	
mer	utbredda	och	komplexa	globala	ekonomiska	
sektorerna.	Det	utgör	ryggraden	i	nationell	och	
internationell	handel	genom	att	fungera	som	en	
mekanism	för	förflyttning	av	gods	och	människor.	
Resultatet	blir	att	tillväxt	inom	transportsystemet	
ger	en	synergieffekt	på	turistsektorn	med	
tillväxt	som	följd	och	vise	versa.	Transportslag	
genomsyrar	många	nivåer	av	turismsektorn.	T.ex.	
involverar	många	resor	olika	transportmedel	inom	
flera	rumsliga	nivåer.	Färdsätt	spelar	därför	en	
viktig	roll	i	flöden	av	turister	från	startpunkt	till	
destination	och	inom	destinationer	(Duval,	2007).

När	man	studerar	sambandet	mellan	turism	och	
transport	finns	det	tre	begrepp	man	bör	känna	till:	
transportmedel, nätverk och flöden.	Hoyle	&	Smith	
(1998)	beskriver	dessa	som:

Man	delar	in	transportmedel	i:	markbunden, 
flygbunden och	sjöbunden.	Klassificeringssystemet	
är	något	bristfälligt	men	möjliggör	en	bedömning	
av	turismens	betydelse	för	de	tre	färdsätten	
samtidigt	som	det	exemplifierar	god	integration	
och	betydelse.

Nätverksstrukturen	hos	ett	transportmedel	
stödjer	färdsättets	förmåga	att	vara	lönsamma,	
tillhandahålla	service	och	underlätta	förflyttning.	
Hoyle	&	Smith	(1998)	beskriver	det	som	att	ett	
mönster	av	länkar	och	noder	utgör	ett	nätverk;	
ett	fysiskt	arrangemang	av	transportmedel.	Ett	
multifunktionellt	transportsystem	kräver	en	
välplanerad	design	och	utveckling	tillsammans	
med	en	god	förvaltning.	Vidare	beskriver	de	
att	transportnätverket	är	i	slutändan	ett	svar	
på	efterfrågan	och	ett	uttryck	för	tekniska	samt	
ekonomiska	resurser.

Lönsamheten	hos	nätverk	är	beroende	av	
parametrar	för	efterfrågan,	yttre	omständigheter	
och	konkurrens.	Nätverk	är	därför	väsentliga	
för	att	placera	transportmedel	och	flöden	inom	
en	kontext	kopplad	till	turism.	Nätverk	hjälper	
till	att	förklara	hur	de	fungerar	tillsammans	för	
att	forma	internationell,	nationell	och	regional	
turism.	Trafikflöden	inom	nätverk	representerar	
konkreta	åtgärder	för	tillgänglighet;	de	analyseras	
genom	ankomststatistik,	lastfaktorer	och	
efterfrågemodeller.

Det	kan	hävdas	att	det	finns	betydande	samband	
mellan	begreppen	och	att	de	är	beroende	av	
varandra:

• Nätverk	bestämmer	flöden	och	flöden	
rättfärdigar	nätverk:	den	rumsliga	layout	och	
efterföljande	kopplingar	som	upprättas	av	
transportnät	styr	flödet	av	passagerare	(Duval,	
2007).

• Mönster	och	intensitet	hos	flöden	bestämmer	
validiteten	för	nätverket:	Turismen	är	en	
nyckfull	ekonomisk	sektor	som	förlitar	sig	
på	förvaltning	av	“image”	men	den	är	på	
samma	gång	sårbar	på	samma	sätt	som	
transportsystemet.	(Hall,	2005).

• Transportnät	spelar	en	nyckelroll	i	
utvecklingen	av	destinationer,	särskilt	när	
det	gäller	tillgänglighet	och	anslutning:	
Mönstret	och	omfattningen	av	turismen	styrs	
i	slutändan	av	graden	av	tillgänglighet	och	
anslutningsmöjligheter	inom	ett	transportnät	
(Butler,	1997).

2.10 TURISM OCH TRANSPORT
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• Sambandet	för	tillväxt	inom	turism	och	
transport	är	dubbelriktad	och	symbiotiskt:	
i	vissa	fall	är	detta	sant	men	Bieger	och	
Wittmer	(2006)	noterar	att	tillväxt	inom	
transportsektorn inte den enda avgörande 
faktorn	i	utvecklingen	av	turismen.	De	hävdar	
att	gynnsamma	förhållanden	för	tillgång	och	
efterfrågan	på	startpunkt	och	destination	måste	
vara	närvarande,	där	transportsystemet	ger	
kopplingen	där	var	och	en	av	faktorerna	kan	
vara	tillfredsställda.

MARKBUNDEN TRANSPORT
Markbunden	transport	innefattar	bussar,	
spårbunden	transport,	bilar	och	cyklar	(Duval,	
2007).	I	stadsmiljöer	är	markbundna	färdsätt	
en	viktig	ingrediens	för	ekonomisk	utveckling	
vilket	leder	till	en	bedömning	av	den	relativa	
kostnaden	av	trafikstockningar,	utsläpp	och	restid	
på	den	totala	produktiviteten	(Banister,	1995).	
Investeringar	i	marktransport	kan	också	fungera	
som	en	motor	för	vitalisering	av	staden	(Priemus	&	
Konings,	2001).	När	det	kommer	till	turismsektorn	
så	påpekar	Page	och	Hall	(2003)	att	markbundna	
färdsätt	fungerar	som	“värd”	för	besökare.	De	
är	oftast	det	dominerande	färdsättet	med	vilket	
turister	anländer	till	sin	destination.	Marktransport	
utgör	också	en	betydande	del	av	färdsätten	inom	en	
destination.

När	man	undersöker	hur	turismen	kan	kopplas	
till	spårbunden	transport	kan	två	huvudsakliga	
underkategorier	identifieras:

• Resor	mellan	destinationer:	tågtransporter	som	
sammanlänkar	regioner,	städer,	destinationer	
och	attraktioner.	Detta	innefattar	även	
internationella	och	gränsöverskridande	resor.

• Resor	inom	destinationer:	tåg-	och	
spårvagnstransporter	utformade	för	att	
transportera	passagerare	inom	en	destination	
eller	en	attraktion	(Duval,	2007).

Många	länder	har	anlagt	nätverk	av	
höghastighetståg	för	att	underlätta	transport	
av	passagerare	och	gods.	Duval	(2007)	nämner	
Japan,	Frankrike,	Tyskland	och	Spanien	som	
exempel	på	länder	som	framgångsrikt	har	infört	
höghastighetståg	i	transportsystemet.	Man	måste	
dock	vara	försiktig	när	man	studerar	hur	stor	
inverkan	en	investering	för	höghastighetståg	kan	
ha.	Om	inte	hela	nätverket	är	konstruerat	så	att	
landsbygden	eller	perifera	urbana	områden	beaktas	
kan	effekten	bli	att	kopplingen	mellan	städer	
kan	ha	en	negativ	inverkan,	och	i	förlängningen	
marginalisera	mindre	regionala	centrum	(Gutiérrez	
et	al.	1996).	

Den	hållbara	utvecklingen	förknippad	med	
markbunden	transport	inbegriper	inte	bara	de	
faktiska	miljöeffekterna,	utan	också	i	vilken	
grad	transportsätt	kan	ha	en	inverkan	på	den	
övergripande	hållbara	utvecklingen	kopplad	till	
turism	(Duval,	2007).	Spårbundna	transporter	delar	
på	en	del	sätt	samma	fysiska	miljöpåverkan	som	
biltrafik.	T.ex.	användning	av	fossila	bränslen	samt	
behov	av	infrastruktur	och	nätverk	som	påminner	
om	redan	existerande	vägnät	(Plakhotnik,	et	al.,	
2005).
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3
”Samhällsplanering innebär samtidigt att 
man opererar i en verklighet där faktorer 
som inte går att påverka med fysisk 
planering har en stor inverkan på om 
uppställda mål nås eller ej.”

- Katarina Schylberg



Det	grundläggande	metodiska	angreppssättet	
för	detta	arbete	är	en	kvalitativ	forskningsmetod.	
Holme	&	Solvang	(1997)	beskriver	angreppssättet	
som	formaliserat	och	strukturerat.	Det	primära	
syftet	med	metoden	är	skapa	en	förståelse	snarare	
än	pröva	om	informationen	har	en	generell	
giltighet.	Vidare	beskriver	de	hur	man	genom	
att	samla	in	information	på	olika	sätt	bryter	
ner	komplexa	problemformuleringar.	Detta	
möjliggör	en	beskrivning	av	helheten	ur	vilket	
sammanhanget	är	sprunget.	En	annan	utmärkande	
faktor	för	den	kvalitativa	metoden	är	att	den	
präglas	av	en	närhet	till	källan	där	informationen	
har	inhämtats.

Den	övergripande	metodiken	i	detta	arbete	kan	
delas	in	i	två	delar;	en	utredande del där relevant 
litteratur	på	området	har	studerats	och	en	
undersökande	del	där	en	fallstudie	på	plats	i	Kiruna	
har	genomförts.	I	följande	avsnitt	beskrivs	de	två	
delarna	i	mer	ingående.	

Värt	att	nämna	är	att	litteraturstudier	och	
fallstudier	har	skett	parallellt	i	en	iterativ	process.	
Genom	att	arbeta	cykliskt	har	målet	har	varit	att	
klargöra	det	komplexa	förhållandet	mellan	de	
faktorer	som	har	inverkan	på	hur	tillgängligt	
stationsläget	är	och	de	platsspecifika	områdena	i	
Kiruna.	Denna	kontinuerliga	återkoppling	mellan	
tillämpning	och	teori	beskriver	Schylberg	i	sin	
licentiatuppsats	från	2008,	vilket	ligger	till	grund	
för	arbetssättet	som	presenteras	i	denna	rapport.	

Uppdragsgivaren	för	detta	arbete,	Trafikverket,	
tyckte	att	det	var	särskilt	intressant	med	kreativa	
lösningar	med	andra	infallsvinklar	än	vad	som	är	
praxis	inom	konventionell	stadsplanering.	Dessa	
åtgärder	är	inriktade	på	att	lösa	problemet	med	att	
b.la.resenärer	till	och	från	Kiruna	station	inte	tar	

den	gratisbuss	som	finns	utan	färdas	till	fots	via	
E10	samt	att	öka	tillgängligheten	mellan	stationen	
och	Kiruna	centrum.	Dessa	lösningar	arbetades	
fram	genom	ett	brainstormingmöte	mellan	
skribenterna	och	beskrivs	mer	ingående	i	kapitel	
6.3.

Efter	arbetets	slutförande	genomfördes	en	
trovärdighetsanalys,	där	resultatets	validitet	
och	reliabilitet	bedömdes.	Här	diskuteras	hur	
kopplingen	mellan	den	teori	som	presenteras	
i	kapitel	2	och	fallstudien	i	Kiruna.	Dessutom	
avhandlas	de	tillämpade	metodernas	tillförlitlighet	
och	brister.

3. METOD
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Arbetet	inleddes	med	en	omfattande	
litteraturstudie	från	september	till	november	2016.		
Syftet	var	att	klargöra	vilken	forskning	det	finns	
kring	järnvägsstationen	och	dess	betydelse	för	
stadsplanering.	Majoriteten	av	litteraturen	som	
använts	har	hittats	med	hjälp	av	databassökningar	i	
Google Scholar, Scopus	och	Libris.	

Termer	som	användes	för	dessa	sökningar	
var: järnväg, kollektivtrafik, station, centrum, nod, 
tillgänglighet, planering, fysisk, hållbar, utveckling. 

Samt	de	engelska	motsvarigheterna:	railway, public 
transport, station, center, hub, accessibility, planning, 
spatial, sustainable, development.

Det	har	i	så	lång	utsträckning	som	möjligt	
undvikits	att	använda	sekundära	källor.	De	har	
endast	använts	då	originalverket	ej	funnits	att	läsa.	
Läsaren	bör	notera	att	i	dessa	fall	anges	endast	den	
sekundära	källan	i	referenslistan.	I	löpande	text	
anges	den	primära	källan	samt	referens	till	den	
sekundära	källan.	Ett	exempel	är	(Länsstyrelsen	
i	Malmöhus	län,	refererad	i	Schylberg,	2008)	där	
Länsstyrelsen i Malmöhus län	är	primärkällan	medan	
Schylberg	är	sekundärkällan.

Utöver	sökningar	i	databaser	har	kunskap	
inhämtats	genom	kontaktpersoner	på	Trafikverket,	
som	har	rekommenderat	och	tillhandahållit	
relevant	litteratur	för	arbetet.	Trafikverket	
har	även	förmedlat	kontakt	med	Göran	Cars,	
stadsutvecklare	hos	Kiruna	kommun	och	professor	
i	samhällsplanering	vid	KTH.	I	februari	2017	
genomfördes	en	intervju	med	Cars	där	han	gav	
sin	bild	över	stationens	betydelse	för	Kiruna	och	
hur	den	framtida	stationen	kommer	påverka	
stadsomvandlingen.

Det	genomfördes	även	studier	av	olika	
järnvägsstationer	i	svenska	städer.	För-	och	
nackdelar	med	varje	lokaliseringsalternativ	
beskrevs	såväl	som	den	inverkan	stationen	har	
haft	på	stadskvaliteter	samt	tillgängligheten	för	de	
resande	i	den	ort	där	den	är	belägen.	Från	dessa	
exempel	kan	man	dra	värdefulla	lärdomar	kring	
vad	som	är	rimliga	förväntningar	samt	vad	som	är	
viktigt	att	tänka	på	vid	nya	stationslokaliseringar	i	
centrala	och	externa	lägen.	Orterna	är	utvalda	efter	
samtal	med	sakkunniga	personer	på	Trafikverket	
samt	Göran	Cars.	Materialet	som	används	i	detta	
kapitel	är	hämtat	från	Den attraktiva regionen: 
stationsutveckling och stationslokalisering: påverkan på 
resande och stadsutveckling	(Cars	et	al.,	2014).	För	att	
läsa	mer	om	denna	kartläggning,	se	kapitel	2.3.

3.1 LITTERATURSTUDIE
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Med	litteraturstudien	som	grund	har	en	modell	
utvecklats	som	sedan	har	tillämpats	i	fallstudien	i	
Kiruna.	Modellen	använder	planindikatorer	för	att	
analysera	de	olika	utredningsalternativen	utifrån	
olika	huvudkategorier	som	anses	viktiga	för	en	
välfungerande	station.	För	mer	information	om	
modellen	och	de	platsspecifika	anpassningar	som	
har	gjorts	i	Kiruna,	se	kapitel	3.7	och	4.4.

Under	hösten	2016	och	vintern	2017	genomfördes	
två	platsbesök	i	Kiruna	där	den	tillfälliga	
järnvägsstationens	undersöktes	med	avseende	på	
tillgänglighet	och	dess	koppling	till	centrum.	Med	
grund	i	litteraturstudien	valdes	parametrar	ut	som	
ansågs	särskilt	viktiga	att	studera	för	att	bedöma	
tillgängligheten	för	järnvägsstationen	och	dess	
koppling	mot	målpunkter.	Intryck	noterades	med	
hjälp	av	röstinspelning,	foton	och	anteckningar.	För	
en	lista	med	de	aspekter	som	undersöktes,	se	bilaga	
9.1.	

Bilder	togs	under	vandringarna	och	användes	
sedan	för	att	genomföra	en	anpassad	Serial 
vision	analys.	Det	skapades	inga	skisser	under	
analysprocessen,	istället	användes	foton	för	att	
dokumentera	punkterna	längs	rutten.	Skisser	
hade	varit	för	tidskrävande	i	förhållande	till	dess	
användbarhet	och	betydelse	för	arbetet.	När	
intryck	dokumenteras	via	skisser	är	det	dock	lättare	
att	fokusera	på	vad	som	är	viktigt	i	bilden	och	
information	kan	förmedlas	mer	effektivt.	Den	Serial	
vision	som	genomfördes	i	Kiruna	är	en	reducerad	
variant	än	den	metod	som	Cullen	(1971)	beskriver	i	
sin	bok	The Concise Townscape.	För	mer	information	
om	metoden,	se	kap	3.3.	

De	ovan	nämnda	analyserna	i	kombination	
med	fyrstegsprincipen	utgjorde	sedan	grunden	
för	de	åtgärder	som	föreslogs	för	att	förbättra	

tillgängligheten	mellan	stationen	och	Kiruna	
centrum.	Arbetet	med	fyrstegsprincipen	gav	
analyserna	och	de	föreslagna	åtgärderna	en	
struktur,	där	de	billigaste	och	enklaste	åtgärderna	
föreslås	först.	Först	då	dessa	enkla	åtgärder	för	
stråket	och	stationsområdet	har	genomförts	
kan	man	gå	vidare	till	de	mer	kostsamma	
nyinvesteringarna	eller	ombyggnadsåtgärder.	Den	
nya	stationslokaliseringen	undersöks	med	hjälp	
av	analysmetoden	planindikatorer.	Båda	dessa	
metoder	beskrivs	i	mer	detalj	senare	i	detta	kapitel.

3.2 FÄLTSTUDIE KIRUNA 
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Serial vision	är	en	analysmetod	som	beskrivs	i	
The Concise Townscape	(1971)	av	Gordon	Cullen.	
Metoden	beskrivs	av	Cullen	som	att	gå	en	rutt	
från	en	ände	till	den	andra	i	en	jämn	takt.	Platser	
längs	rutten	kommer	att	tillhandahålla	en	sekvens	
av	upplevelser	(revelations)	som	dokumenteras	
i	en	serie	med	skisser.	Varje	dokumenterad	plats	
märks	ut	på	en	översiktskarta	där	rutten	finns	med.	
Vidare	beskriver	han	att	att	rörelsen	genom	staden	
belyses	med	plötsliga	kontraster	och	hur	detta	
skapar	intryck.	Hur	vi	upplever	den	urbana	miljön	
är	en	dynamisk	aktivitet	som	innefattar	rörelse	
och	tid.	Det	är	en	viktigt	visuell	komponent	av	
stadsplanering.	

I	boken	beskriver	Cullen	staden	som	en	
kontinuerlig kedja av dramatiska	ögonblick	som	
leder	från	en	vy	till	nästa.	Varje	ny	vy	som	uppstår	
då	man	rundar	ett	gathörn	frammanar	en	känsla	
som	adderar	till	intrycket	som	staden	har	på	
resenären.	Cullen	kallar	detta	för	drama,	något	
som	berikar	staden	samt	gör	den	intressant.	För	
att	detta	drama	ska	kunna	utvecklas	fullt	ut	måste	
det	finnas	en	tydlig	koppling	mellan	rummen	i	
staden.	De	behöver	också	en	mångfald	i	känsla	
och	utformning.	Cullen	sammanfattar	denna	
upplevelse	som:

En	av	nackdelarna	med	metoden	är	den	primärt	
fokuserar	på	uppfattningen	av	varje	punkt	längs	
en	rutt.	En	Serial	vision	analys	fokuserar	inte	på	
kopplingen	mellan	punkterna	och	hur	rutten	kan	
optimeras.	En	annan	sak	som	påverkar	resultatet	
markant	är	att	metoden	baseras	på	en	subjektiv	
bedömning.	Resultatet	kommer	aldrig	vara	samma	
när	analysen	utförs	av	olika	individer	då	den	
förlitar	sig	helt	på	uppfattningen	hos	individen.	
Tolkningen	av	punkterna	längs	rutten	är	något	som	
kan	influeras	av	kön,	utbildning,	erfarenheter	o.s.v.

3.3 SERIAL VISION

“Urban experience is a series of revelations, 
with delight and interest being stimulated 
by the contrasts” 
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När	fallstudien	i	Kiruna	genomfördes	var	det	
en	grundförutsättning	att	en	metod	kallad	
Fyrstegsprincipen	skulle	tillämpas	under	
arbetsprocessen.	Denna	metod	ska	alltid	användas	
i	alla	Trafikverkets	projekt.	Metoden	påverkade	
angreppssättet	till	de	problem	som	studerades	
under	fallstudien	i	Kiruna	samt	de	åtgärder	som	
presenterades	i	fallstudiedelen	av	projektet.	

Fyrstegsprincipen	är	en	arbetsmetodik	som	har	
utvecklats	av	Trafikverket	och	tillämpas	inom	
myndighetens	utvecklingsprojekt	inom	transport	
och	infrastruktur.	Det	är	ett	förhållningssätt	som	
innebär	att	man	gör	stegvisa	analyser	innan	
man	tar	ställning	till	olika	infrastrukturåtgärder.	
Fyrstegsprincipen	kan	vara	ett	användbart	
verktyg	när	man	studerar	alternativa	inriktningar	
eller	scenarier	i	ett	projekt.	Beroende	på	vilken	
betoning	de	olika	stegen	ges	i	projektet	formuleras	
olika	relevanta	alternativ.	De	fyra	stegen	brukar	
sammanfattas	som:	Tänk om, Optimera, Bygg om och 
Bygg nytt	(Sveriges	kommuner	och	landsting,	2007).	
En	mer	ingående	beskrivning	av	de	fyra	stegen	är:	

• Det	första	steget	handlar	om	att	överväga	
åtgärder	som	kan	påverka	behovet	av	
transporter	och	valet	av	transportsätt.

• Det	andra	steget	innebär	att	genomföra	
åtgärder	som	medför	ett	mer	effektivt	nyttjande	
av	det	befintliga	väg-	och	järnvägsnätet	och	av	
fordon.

• Om	de	enkla åtgärderna	som	presenteras	i	steg	
1-2	inte	får	effekt	undersöks	möjligheterna	
att	genomföra	begränsade,	mindre	
ombyggnationer	av	trafiknätet.

• Det	fjärde	steget	är	en	absolut	sista	lösning	
och	innebär	nyinvesteringar	eller	större	
ombyggnationer	av	trafiknätet	
(Sveriges	kommuner	och	landsting,	2007).

Syftet	med	fyrstegsprincipen	är	att	genom	att	
kontinuerligt	arbeta	med	de	enkla åtgärderna i 
steg	1	och	2	minskar	behovet	av	investeringar	
relaterade	till	ombyggnad	och	nyinvesteringar,	
det	vill	säga	steg	3	och	4.	Detta	genererar	ett	mer	
effektivt	och	eftertänksamt	arbetssätt,	vilket	är	
viktigt	för	hushållning	med	resurser	(Sveriges	
kommuner	och	landsting,	2007).	I	och	med	
införande	av	åtgärdsvalsstudier	i	Trafikverkets	
arbetsmetodik	så	har	fyrstegsprincipen	fått	en	
tydligare	plats	i	det	tidiga	skedet	(Trafikverket,	
Boverket	&	Sveriges	kommuner	och	landsting,	
2012c).	Då	fyrstegsprincipen	numera	genomsyrar	
arbetsprocessen	betyder	det	att	åtgärder	och	
lösningar	utanför	transportsystemet	behöver	
studeras,	vilket	kräver	ett	vidare	perspektiv	i	tidiga	
skeden.	Fyrstegsprincipen	som	arbetsmetod	ingår	
idag	i	alla	projekt	inom	Trafikverkets	verksamhet	
och	har	också	börjat	användas	av	många	svenska	
kommuner	(Sveriges	kommuner	och	landsting,	
2007).

3.4 FYRSTEGSPRINCIPEN
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Multikriterieanalys,	MKA,	är	ett	strukturerat	
angreppssätt	för	att	beskriva	hur	väl	olika	alternativ	
uppfyller	ett	eller	flera	önskade	syften.	Syftena	
beskrivs	med	ett	antal	kriterier	som	definieras	
i	en	analys.	Varje	kriterium	värderas	var	för	sig	
på	lämpligt	sätt	och	därefter	vägs	de	ingående	
kriterierna	ihop	till	en	samlad	bedömning.	På	
detta	sätt	kan	man	bedöma	hur	väl	målet	uppfylls	
för	vart	och	ett	av	de	olika	alternativen	och	det	
lämpligaste	kan	identifieras	(Naturvårdsverket,	
2009).	En	begränsning	med	MKA	är	att	den	inte	
kan	visa	om	alternativen	är	samhällsekonomiskt	
lönsamma.	Det	bästa	alternativet	som	kommer	
ur	en	MKA	måste	inte	vara	det	som	är	mest	
kostnadseffektivt.	För	att	undersöka	detta	måste	
en	separat	analys	göras	för	de	olika	alternativens	
samhällsekonomiska	effekt	(Dodgson,	Spackman,	
Pearlman	&	Phillips,	2000).

Goda	beslut	kräver	tydliga	syften.	Syftet	man	
önskar	uppnå	måste	därför	vara	tydligt	och	
väldefinierat.	Helst	bör	de	också	vara	kvantifierbara	
i	de	fall	då	detta	är	möjligt.	MKA	tillämpas	på	
komplicerade	problem	där	många	olika	aspekter	
måste	vägas	samman.	För	att	bryta	ner	problemet	
till	en	hanterbar	nivå	definieras	därför	ett	antal	
kriterier	som	bedöms	var	för	sig	för	varje	alternativ.	
Kriterierna	bör	vara	oberoende	av	varandra.	Om	
det	förekommer	kriterier	som	är	beroende	av	
varandra	riskerar	vissa	aspekter	att	få	för	stor	
betydelse	i	analysen	på	grund	av	dubbelräkning.	
Därför	är	det	viktigt	att	kriterierna	som	ska	
ingå	i	en	MKA	väljs	och	definieras	med	omsorg	
(Naturvårdsverket,	2009).

Det	är	vanligt	att	alternativen	och	de	kriterier	som	
bedöms	redovisas	i	en	matris.	De	olika	kriterierna	
vägs	sedan	ihop	till	en	samlad	bedömning	för	varje	

alternativ.	På	detta	sätt	kan	de	olika	alternativen	
jämföras	med	varandra	och	rangordnas.	Det	mest	
fördelaktiga,	det	vill	säga	det	som	bäst	uppfyller	
det	definierade	syftet,	kan	på	så	sätt	identifieras	
(Naturvårdsverket,	2009).

Det	finns	flera	fördelar	med	MKA	jämfört	med	
mer	informella	bedömningar.	En	viktig	aspekt	i	
analysmetoden,	vilket	kan	anses	vara	en	viktig	
orsak	till	att	dessa	metoder	används	med	framgång,	
är	att	beslutsfattarnas	ställningstaganden	tydligt	
framgår	och	att	beslutsfattandet	därmed	blir	
transparent.	Rätt	tillämpad	blir	således	MKA	både	
ett	strukturerat	sätt	att	göra	en	samlad	bedömning	
och	ett	sätt	att	skapa	transparens	i	beslutsfattandet.	
Analysen	kan	då	även	bli	ett	verktyg	för	
kommunikation,	både	inom	beslutsgruppen	och	
i	en	större	grupp	av	aktörer.	Ytterligare	en	fördel	
är	att	metodiken	är	flexibel,	vilket	bland	annat	kan	
medföra	att	justeringar	relativt	enkelt	kan	göras	i	
metodiken.	Till	exempel	behöver	de	kriterier	som	
ska	bedömas	för	de	olika	alternativen	inte	vara	
låsta	utan	de	kan	anpassas	eller	ändras	om	det	
krävs	(Naturvårdsverket,	2009).	

En	nackdel	med	multikriterieanalyser	är	att	de	kan	
ge	ett	sken	av	vetenskaplighet	även	om	de	kriterier	
som	formulerats	är	illa	valda.	En	annan	brist	är	att	
en	viss	godtycklighet	kan	finnas	i	metoderna.	Man	
kan	till	exempel	i	en	analys	välja	en	nivå	för	en	
indikator	som	den	lägsta	som	kan	accepteras,	en	så	
kallad	utsorteringsmetod.	Det	finns	risker	att	denna	
nivå	sätts	helt	godtyckligt	och	kan	felaktigt	förkasta	
alternativ	(Naturvårdsverket,	2009).

3.5 MULTIKRITERIEANALYS
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Sätten	att	angripa	tillgänglighet	på	lokal	nivå	
kan	grovt	kategoriseras	som	antingen	teoretiskt	
orienterade	eller	målorienterade.	Teoretiskt	
orienterade	angreppssätt	kan	antingen	ha	sin	
utgångspunkt	i	teori	knuten	till	ett	specifikt	
kunskapsområde,	eller	vara	tvärvetenskapliga	
(Schylberg,	2008).

Det	går	även	att	skilja	på	så	kallade	
totalinventeringar	som	tar	in	en	stor	mängd	
faktorer	eller	mer	reduktionistiska	angreppssätt	
som	fokuserar	på	en	eller	ett	par	faktorer.	För	att	
skapa	en	teoretisk	grund	för	att	resonera	kring	hur	
det	lokala	vägnätets	struktur	och	andra	faktorer	
såsom	densitet	och	funktionsblandning	påverkar	
upplevd	och	faktisk	tillgänglighet	använder	man	
olika	modeller	(Schylberg,	2008).	Stanilov	(2003)	
menar	att	beslut	kring	lokalisering	i	huvudsak	tas	
för	att	minska	den	negativa	effekten	som	avstånd	
kan	ha.

GRAVITATIONSMODELLEN
 - ETT URBANGEOGRAFISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Gravitationsmodellen	utgår	från	lagen om minsta 
ansträngning	(Losch	1954	citerad	i	Stanilov	
2003).	Principen	bakom	denna	lag	är	att	
lokaliseringsbeslut	tas	i	syfte	att	minimera	
avståndens	friktionseffekter	och	att	en	hög	
grad	av	tillgänglighet	skapas	av	en	stor	mängd	
attraktionspunkter	på	nära	avstånd.	Tillämpad	
på	en	lokaliseringsanalys	är	målet	att	nyttja	
lägespotentialen	på	ett	optimalt	sätt	genom	att	
maximera	det	potentiella	reseunderlaget	och	
nyttan	av	att	åka	dit.	I	den	enklaste	formen	av	

attraktionsmått	görs	ingen	åtskillnad	mellan	
attraktionspunkter	nära	eller	längre	bort	ifrån	den	
avsedda	startpunkten.	I	gravitationsmodellen	
tillmäts	större	vikt	åt	attraktioner	som	ligger	
på	kortare	tids-	eller	reseavstånd	än	på	längre	
(Schylberg,	2008).	

Denna	typ	av	mått	fokuserar	på	avstånd	och	
storlek	på	möjliga	målpunkter,	men	fångar	inte	in	
andra	karaktärsdrag	i	den	lokala	miljön	som	har	
en	betydelse	för	fotgängare	och	cyklister.	Exempel	
på	sådana	faktorer	är	stadsrummets	organisation,	
det	lokala	vägnätets	beskaffenhet	och	andra	
upplevelsemässiga	kvaliteter,	eller	brist	på	sådana,	
i	den	urbana	miljön	(Handy	&	Clifton,	2001).

I	attraktionsmodeller	ges	liten	uppmärksamhet	åt	
gatunätets	konfiguration	som	en	bestämmande	
faktor	för	rörelser	(Hillier	&	Vaughan,	2007).	Denna	
typ	av	mått	har	fungerat	sämre	för	att	förutse	och	
beskriva	rörelser	i	ett	lokalt	plan	(Ståhle,	Marcus	&	
Karlström,	2006).

3.6 METODER FÖR ATT ANALYSERA TILLGÄNGLIGHET

“Locational decisions, it is argued, are 
made so as to minimize the frictional 
effects of distance.”

(Stanilov,	2003)

 METOD 54



SPACE SYNTAX
 - ETT KONFIGURATORISKT ANGREPPSSÄTT
En	annan	urbanmorfologisk	forskningsinriktning	
är Space syntax.	Space	syntax	är	idag	en	
internationellt	etablerad	analysmetod	för	byggd	
miljö.	Metoden	som	egentligen	är	en	familj	av	
verktyg	och	teorier	som	ursprungligen	utvecklats	
i	forskningssyfte,	har	kommit	att	bli	ett	relativt	
vedertaget	verktyg	vid	planering	av	stadsmiljöer	
och	vid	projektering	av	byggnader	(Ekelund	&	
Koch,	2012).	Hillier	beskriver	i	sin	bok	Space is the 
Machine	(1996)	Space	syntax	som	ett	konfiguratoriskt 
angreppssätt,	med	vilket	han	menar	att	man	
utgår	från	topologiska	beskrivningar	snarare	än	
geometriska	eller	geografiska.	Detta	betyder	att	
bebyggelsens	struktur	inte	beskrivs	genom	metriskt	
avstånd	eller	storlek,	utan	genom	de	olika	delarnas	
inbördes lägen	och	relationer till varandra (Ekelund	&	
Koch,	2012).

Enligt	teorin	om	naturliga	rörelsemönster	
(Hillier,	Penn,	Hanson,	Grajewski	&	Xu,	1993)	
är	den	rumsliga	konfigurationen	hos	väg-	och	
bebyggelsestrukturen	en	viktig	bestämmande	
faktor	för	rörelseflöden	i	rummet.	Vägstrukturen	
generar	rörelsemönster,	vilket	innebär	att	några	
platser	i	nätverket	är	naturligt	rörelserika	medan	
andra	är	naturligt	rörelsefattiga.	Hur	vi	utformar	
vägnätet kan antingen öka eller förhindra 
människors	möjligheter	att	röra	sig	och	detta	
har	mätbara	effekter	på	sociala	och	ekonomiska	
förhållanden	(Ståhle	et	al.,	2006).

Space	syntax	kombinerar	enkla	matematiska	
verktyg	med	hur	människor	uppfattar	sin	miljö.	
All	mänsklig	aktivitet	har	en	nödvändig	rumslig	
geometri:	rörelse	är	i	grunden	linjär	medan	
interagerande	kräver	en	plats	(Ståhle	et	al.,	2006).	
Inom	Space	syntax	framhålls	att	det	handlar	om	att	

påvisa	förutsättningar	för	kommande	förändring	
av	rummen,	inte	vad	som	faktiskt	kommer	att	ske	
(Ekelund	&	Koch,	2012).	

En	formel	för	att	åstadkomma	rörelsefrihet	och	
flexibilitet	är	att	eftersträva	integrerade	strukturer.	
I integrerad stadsstruktur ligger renodlade platser 
för	sysselsättning	sida	vid	sida	med	platser	för	
rörelse.	I	ett	sådant	system	uppstår	överlappande	
rörelsemönster	vilka	möjliggör	en	paralell	
närvaro	mellan	människor	som	inte	förs	samman	
av	aktiviteter	i	de	lokala	delarna	av	systemet.	
Integrerade	strukturer	skapas	med	en	kombination	
av	centralt	placerade	stora	öppna	ytor,	förlängda	
linjer	(korridorer	och	långa	vägar)	från	större	
öppna	ytor,	sammanhängande	ytor	och	långsmala	
ytor.	Segregation	i	en	struktur	skapas	nästan	
uteslutande	av	att	platser sätts i sekvenser	(Hillier,	
1996).

Resultat	från	space	syntax-forskning	
ifrågasätter	föreställningen	om	att	människor,	
i	den	utsträckning	de	gör	en	rumslig	och	inte	
tidsbaserad	bedömning	av	färdväg,	kommer	
att	välja	den	kortaste sträckan.	Det	finns	fler	
bevis	för	att	upplevelser	av	avstånd	i	hög	
grad	är	sammanlänkade	med	geometriska	
och	topologiska	faktorer,	och	även	utifrån	
vilken	riktning	som	uppskattningen	görs.	En	
studie	av	fyra	stadsområden	i	London	visade	i	
entydiga	resultat	att	analyser	av	minsta	vinkel	i	
riktningsförändringar	gav	den	bästa	förutsägelsen	
för	rörelser,	tätt	följt	av	analys	av	minst	antal	
riktningsändringar	och	med	analysen	av	den	
kortaste	vägen	i	meter	på	tredje	plats	(Hillier	&	
Vaughan	2007).
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FAKTISK KONTRA UPPLEVD TILLGÄNGLIGHET
 - ETT URBANMORFOLOGISKT ANGREPPSSÄTT
Fördjupade	analyser	av	hur	olika	faktorer	påverkar	
faktisk och upplevd tillgänglighet	kan	beskrivas	som	
urbanmorfologiska	faktorer.	Ett	urbanmorfologiskt	
angreppssätt	inriktas	mot	studier	av	stadens	
fysiska	och	rumsliga	strukturer	och	de	urbana	
beståndsdelarna.	Detta	angreppssätt	innebär	
ibland	att	man	skiljer	på	faktisk	och	upplevd	
tillgänglighet.	Att	upplevelsen	av	tillgänglighet	
kan	påverkas	av	andra	faktorer	än	avstånd	och	
höjdskillnader	(Schylberg,	2008).

För	att	mäta	faktisk	tillgänglighet	kan	man	använda	
olika	GIS-verktyg	för	att	analysera	verkliga	
avstånd.	Om	man	sen	även	tar	med	topografi	
och	höjdskillnader	i	analysen	kan	man	komma	
närmare	upplevd	tillgänglighet.	Det	kan	även	
handla	om	att	komplettera	med	kartläggningar	
av	flera	andra	faktorer	som	påverkar	olika	
upplevelseaspekter	såsom	trygghet,	attraktivitet	
och	orienterbarhet.	Detta	angreppssätt	innebär	
dock	ett	stort	inventeringsarbete	på	en	låg	
detaljnivå	och	är	därför	mindre	användbart	i	ett	
tidigt	planeringsskede	(Schylberg,	2008).
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Organisationen	för	ekonomiskt	samarbete	och	
utveckling	(OECD)	beskriver	indikatorer	som	para-
metrar	vilka	ger	information	om	ett	fenomen.	Deras	
syfte	är	att	bryta	ner	komplexa	samband	och	ge-
nom	detta	göra	problem	kvantifierbara	samt	kom-
municerbara.	De	tenderar	också	att	ha	en	betydelse	
som	går	utöver	de	egenskaper	som	är	direkt	asso-
cierade	med	mätvärdet	(OECD,	1993).	I	planerings-
sammanhang	är	indikatorer	operativa	verktyg	och	
definieras	därför	olika	beroende	på	användnings-
område	och	sammanhang	(Wong,	2006).	Genom	
att	arbeta	med	planindikatorer	kan	man	säkerställa	
att	samhällsutvecklingen	går	i	utsatt	riktning,	i	allt	
från	regionplaner	till	detaljplaner	(Sveriges	kom-
muner	och	landsting,	2007).

Modellen	med	planindikatorer	har	introducerats	
för	att	tillhandahålla	en	lösning	på	behovet	av	att	
integrera	miljömål	och	transportpolitiska	mål	i	den	
fysiska	planeringen	(Schylberg,	2008).	
De ska kunna utläsas direkt ur planen alternativt 
kunna	härledas	ur	förhållanden	som	går	att	utläsa	
ur	denna.	Genom	att	arbeta	med	planindikatorer	
tydliggörs	konsekvenser	och	måluppfyllnad	av	
planen	redan	i	planskedet.	Centrala	urvalskriteri-
er	för	planindikatorer	är	att	de	ska	vara	mätbara,	
relevanta	för	den	aktuella	frågeställningen,	möjli-
ga	att	kommunicera,	beskriva		rumsliga	faktorer	i	
planen,	kunna	relateras	till	mål	samt	visa	på	viktiga	
framtida	konsekvenser	(Ranhagen,	U.,	Ekelund,	B.,	
Laitila,	A.,	Mannberg,	M.,	Schylberg,	K.,	2006).

HUR ANVÄNDS EN PLANINDIKATOR?
Arbetsmetoden	innebär	att	det	finns	subjektiva	och	
normativa	inslag	i	arbetsprocessen.	Att	tolka	och	
bryta	ned	mål	samt	bedöma	resultat	utgår	från	sub-
jektiva	värderingar	som	har	sin	bas	i	värdegrunden	
hos	personen	som	arbetar	med	planindikatorerna.	

Genom	detta	finns	det	marginal	för	inslag	av	med-
veten	och	omedveten	manipulation	av	resultatet	
(Schylberg,	2008).

För	att	reducera	den	mänskliga	faktorn	som	felkälla	
bör	man	begränsa	antalet	indikatorer.	Genom	att	
göra	detta	ingår	endast	de	som	är	mest	lämpade	för	
att	beskriva	de	frågor	man	vill	svara	på	i	arbetet.	
Man	frigör	även	tid	till	att	hantera	de	andra	frågor-
na	med	en	annan	arbetsmetod.	Det	är	viktigt	att	
inse	att	alla	viktiga	frågor	inte	går	att	beskriva	med	
hjälp	av	planindikatorer	(Schylberg,	2008).	Schyl-
berg	beskriver	i	sin	licentiatuppsats	att	det	krävs	en	
blandning	av	kvalitativa	och	kvantitativa	mått	för	
att	beskriva	väsentliga	aspekter	på	ett	korrekt	sätt.

För	att	underlätta	arbetet	med	konsekvensanalyser	
och	strukturering	av	frågeställningar	beskriver	
Ranhagen,	et	al.	i	sitt	arbete	från	2006	en	hierarkisk	
modell.	Modellen	innebär	att	man	genom	att	bryta	
ner	det	överordnade	målet	i	delmål,	nyckelfrågor	
och	indikatorer	underlättar	arbetsprocessen	och	
finner	en	struktur.	Nyckelfrågor	fungerar	som	en	
koppling	mellan	delmål	och	planindikator	och	
belyser	olika	aspekter	som	går	att	påverka	med	fy-
sisk	planering.	Vid	en	konsekvensbedömning	kan	
modellen	fungera	som	bas	för	att	göra	multikrite-
rieanalyser.	För	en	ingående	beskrivning	av	multi-
kriterieanalyser,	se	avsnitt	3.5.	Metodiken	innebär	
sedan	att	denna		generella	modell	kan	användas	
som	underlag	för	att	formulera	unika	delmål	och	
nyckelfrågor	i	varje	ny	planeringsuppgift	(Ranha-
gen	et	al.,	2006).

3.7 PLANINDIKATORER
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KRITIK MOT METODEN
Som	det	tidigare	har	nämnts	i	detta	avsnitt	innebär	
arbetsmetoden	med	indikatorer	att	komplexa	
samband	bryts	ner	till	enklare	begrepp,	även	kallat	
reduktionism.	Reduktionismen	är	metodens	styrka	
och	och	svaghet	på	samma	gång.	Genom	detta	
angreppssätt	underlättas	överblick,	jämförelser	och	
prioriteringar	samtidigt	som	det	kan	leda	till	en	
förenklad	problemförståelse	med	en	trivialisering	
och	motverkning	av	dialog	som	följd.	En	tydlig	
fördel	med	planindikatorer	är	att	det	är	ett	effektivt	
sätt	att	utvärdera	alternativa	planer.	Man	kan	
reducera	de	negativa	aspekterna	av	arbetsmetoden	
genom	en	god	planeringsprocess	(Schylberg,	2008).

Kritiker	menar	även	att	det	är	ett	resurskrävande	
arbetssätt	och	att	vissa	indikatorer	inte	är	
tillförlitliga	(Schylberg,	2008).	De	menar	även	att	
reell	komplexitet	ersätts	av	skenbar	förenkling	och	
en	risk	för	förhastade	slutsaser	och	orsaker	och	
effekter	(Boverket	et	al,	2000).	En	annan	nackdel	
är	att	för	att	kunna	arbeta	med	planindikatorer	
krävs	det	god	tillgång	till	relevant	statistik	och	
GIS-infrastruktur	i	området	där	fallstudien	ska	
genomföras.	Har	man	ej	tillgång	till	detta	försvåras	
analysarbetet	väsentligt	(Schylberg,	2008).

Debatten	om	indikatorforskningens	beskaffenhet	
har	till	stor	del	har	fokuserat	på	två	motsättningar:	
teoretiskt	vs.	empiriskt	och	vetenskapligt	vs.	
värderingsbaserat	(Wong,	2006).
Samtidigt	är	en	grundförutsättning	inom	
samhällsplanering	att	faktorer	som	inte	går	att	
påverka	med	fysisk	planering	har	en	stor	inverkan	
på	om	mål	nås	eller	ej.	Det	är	viktigt	att	förstå	
att	arbetsmodellen	med	planindikatorer	kräver	
platsspecifika	anpassningar.	Den	generella	
modellen	fungerar	inte	rakt	av	i	ett	verkligt	fall	då	
alla	planeringssituationer	har	olika	förutsättningar.	

Övergripande	mål,	delmål	och	analyser	kommer	
variera	även	om	det	går	att	urskilja	vissa	grunddrag	
(Schylberg,	2008).

METODRAMVERK FÖR ATT TA FRAM 
PLANINDIKATORER
I	sin	licentiatuppsats	från	2008	arbetar	Schylberg	
med	att	identifiera	och	strukturera	planindikatorer	
i	enlighet	med	ett	metodramverk	som	presenterats	i	
Wong	(2006).	Wong	lägger	fram	ett	metodramverk	
för	att	ta	fram	indikatorer	bestående	av	en	
arbetsgång	i	fyra	steg	samt	med	riktlinjer	för	hur	
de	olika	stegen	ska	utföras.	I	detta	arbete	följs	
den	metod	med	vilken	Schylberg	tar	fram	sina	
planindikatorer.

Det	första	steget	är	att	tydliggöra	det	grundkoncept	
som	ska	representeras	av	analysen	och	precisera	
det	strategiska	sammanhanget	och	det	tänkta	
användningsområdet	för	indikatorerna	
(Schylberg,	2008).	Fokus	i	arbetet	har	varit	att	
skapa	ett	ramverk	som	utgår	från	begreppet	
tillgänglighet	och	dess	olika	former.	Att	på	ett	
effektivt	sätt	mäta	tillgängligheten	för	en	station	
och	kopplingen	mellan	stationen	och	målpunkter	
i	stadskärnan.	I	fallstudien	gjordes	även	specifika	
anpassningar	till	de	givna	förutsättningarna	samt	
de	övergripande	målen	för	själv	uppgiften.	Även	
om	utgångspunkten	för	indikatorbatteriet	har	
varit	tillgänglighet	och	stationens	koppling	till	
målpunkter	så	har	även	områden	som	hållbar	
utveckling	och	påverkan	på	regionen	ingått	i	
arbetet	med	utvecklingen	av	indikatorer.	

Andra	steget	innebär	att	skapa	en	struktur	för	
att	ordna	indikatorer.	Detta	steg	innefattar	att	
fastställa	och	precisera	den	lista	av	delfrågor	som	
ska	omfattas	av	analysen	och	att	beskriva	den	
logiska	grunden	för	identifiering	och	urval	av	
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indikatorerna.	I	sin	bok	Indicators for Urban and 
Regional Planning	(2006)	förespråkar	Wong	att	
en	kombination	av	angreppssätten	används.	Det	
innebär	att	de	nyckelfrågor	som	identifierats	i	
förhand	genom	ett	uppifrån och ned	angreppssätt	
kan	ställas	mot	frågor	som	genererats	specifikt	och	
lokalt i en nedifrån och upp-process	för	att	testa	de	
inkluderande	indikatorernas	giltighet.

Schylberg	(2008)	förespråkar	några	analytiska	
principer	som	kan	användas	för	att	precisera	hur	
analyser	och	tolkning	bör	göras:

• Indikatorer	ska	användas	till	att	göra	
jämförelser	av	alternativ	för	lokalisering.

• En	blandning	av	kvalitativa	och	kvantitativa	
faktorer	och	indikatorer	bör	eftersträvas.

• Indikatorerna	ska	spegla	de	sammantagna	olika	
dimensionerna	av	tillgänglighet.

• Det	bör	tydlig	gå	att	utläsa	om	förslagen	
innebär	en	bättre	eller	sämre	måluppfyllelse.

Det	tredje	steget	innebär	att	översätta	alla	de	
nyckelfaktorer	som	identifierats	i	steg	2	till	
specifika	och	mätbara	indikatorer.	De	identifierade	
indikatorerna	utvärderas	efter	ett	antal	kriterier.	
Här	lägger	Schylberg	(2008)	störst	vikt	vid	
kriterierna relevans, teoretisk	och	empirisk validitet,	
mätbarhet	(teknisk	genomförbarhet)	samt	acceptans 
hos lokala användare.	

Med	relevans	avses	att	indikatorerna	beskriver	
fysiska	faktorer	som	har	en	relativt	stor	
betydelse	för	tillgängligheten	mellan	stationen	
och	målpunkter	i	staden.	Den	teoretiska	och	
empiriska	validiteten	avser	att	det	finns	stöd	för	

indikatorerna	i	teori	och/eller	i	empiriska	studier.	
Mätbarhet	omfattar	frågor	om	tillgång	till	data	
och	lämpliga	analysinstrument	eller	program	
men	även	tidsåtgång	och	förutsättningar	för	att	
mäta	måluppfyllelsen.	Frågan	om	acceptans	bland	
lokala användare i en lokal planeringssituation 
sammanfattas	i	frågan;	uppfattas	indikatorn	som	
relevant	och	begriplig	av	de	lokala	aktörer	som	
deltar	i	planeringsprocessen?	(Schylberg,	2008)

Det	sista	steget	innebär	en	syntetisering	av	alla	
identifierade	indikatorer	till	ett	sammanslaget	
index	eller	en	analytisk	summering.	Efter	
den	initiala	processen	med	att	bearbeta	data	
kan	indikatorer	kombineras	för	att	ta	fram	ett	
viktningsschema	för	att	sammanställa	enskilda	
indikatorer	(Schylberg,	2008).	Den	metod	som	
väljs	bör	enligt	Wong	(2006)	reflektera	en	balans	
mellan	enkelhet,	statistisk	robusthet	och	flexibilitet.	
Avseende	planindikatorer	innebär	en	statistisk	
robusthet	på	en	mycket	grundläggande	nivå	
ett	krav	på	att	de	enskilda	indikatorerna	får	ett	
genomslag	i	den	slutgiltiga	sammanslagningen	
som	motsvarar	deras	betydelse	(Schylberg,	2008).
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GENERELLT INDIKATORBATTERI
I	det	här	kapitlet	presenteras	en	samling	
indikatorer,	ett	indikatorbatteri,	med	planindikatorer	
baserade	på	teorier	framlagda	i	tidigare	kapitel.	
Indikatorerna	har	sin	grund	i	Schylbergs	
licentiatavhandling	från	2008.	Sammantaget	utgör	
indikatorbatteriet	en	samling	med	användbara	
indikatorer	för	att	beskriva	hur	tillgänglig	stationen	
är.	Det	är	detta	allmänna	batteri	som	sedan	
anpassas	efter	platsspecifika	förutsättningar	i	en	
fallstudie.

1. RESEUNDERLAG
Föreslagna	indikatorer:

• Antal	boende	inom	1000	meter	från	stationen.

• Antal	arbetsplatser	inom	600	meter	från	
stationen.

Det	framtida	reseunderlaget,	det	vill	säga	
antalet	boende	i	dagsläget	och	i	framtiden	inom	
stationens	upptagningsområde	är	ett	viktigt	
bedömningskriterium	i	lokaliseringsutredningar.	
Om	stationsområdet	planeras	så	att	det	är	möjligt	
att	skapa	en	hög	koncentration	av	bostäder,	
arbetsplatser	och	besöksintensiva	målpunkter	
inom	gångavstånd	från	stationen	ges	det	ett	stort	
reseunderlag	för	kollektivtrafiken	(Schylberg,	
2008).

Den	generella	tumregeln	som	Hartoft-
Nielsen	etablerar	i	Stationsnærhedspolitikken i 
hovedstadsområdet (2002)	säger	att	dubbelt	så	många	
nyttjar	kollektivtrafik	till	en	stationsnära	arbetsplats	
eller	bostad.	Detta	innebär	att	om	en	bostad	eller	
arbetsplats	ligger	inom	en	zon	av	600	respektive	
1000	meter	är	chansen	att	man	låter	bilen	stå	och	
istället	väljer	att	åka	kollektivt	som	störst.	

En	blandning	av	bostäder	och	arbetsplatser	i	
anslutning	till	stationen	bidrar	till	liv	och	aktivitet	
under	en	större	del	av	dygnet.	Ligger	bostäderna	
i	närhet	till	stationen	kan	det	bidra	till	att	öka	
känslan	av	trygghet	kring	stationen.	Ytterligare	ett	
skäl	till	blandning	av	bostäder	och	arbetsplatser	i	
det	stationsnära	området	är	att	det	kan	sprida	resor	
som	görs	över	dygnets	timmar.	Detta	kan	leda	till	
ett	effektivare	nyttjande	av	kollektivtrafiken	och	
transportsystemet	(Schylberg,	2008).

MÄTBARHET
Täthet	kan	uttryckas	i	termer	av	befolknings-	
eller	bebyggelsetäthet,	ofta	uttryckt	i	ett	
exploateringstal.	Dag-	och	nattbefolkning	(antal	
boende	respektive	arbetsplatser)	används	som	ett	
mått	på	befolkningstäthet	medan	mängd	bebyggd	
yta	kan	mäta	bebyggelsetäthet.	En	bra	tillgång	
till	statistik	om	dag-	och	nattbefolkning	och	
befintligt	fastighetsbestånd	går	att	beställa	från	SCB	
(Schylberg,	2008)

Tillkommande	befolkning	i	planerade	områden	
kan	beräknas	utifrån	nyckeltal	om	uppskattad	
befolkningstäthet	i	planerad	bebyggelse.	Det	
finns	inte	några	vedertagna	nyckeltal	för	framtida	
befolkningstäthet	utan	överväganden	måste	göras	
i	individuella	fall	utifrån	vilken	typ	av	verksamhet	
och	vilken	befolkningssammansättning	som	
planeras	(Schylberg,	2008).
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2. TILLGÄNGLIGHET OCH MÅLPUNKTER
Föreslagna	indikatorer:

• Antal	målpunkter	inom	ett	nära	avstånd	till	sta-
tionen.	Med	fokus	på	de	viktiga	tröskelvärdena	
600	respektive	1000	meter.

• Medelavstånd	till	viktiga	målpunkter.	Exempel-
vis	affärer,	butiker,	hotell,	restaurang,	sjukhus,	
kultur,	sport,	rekreation	osv.

Med	målpunkter	avses	i	första	hand	besöksin-
tensiva	målpunkter	och	arbetsplatser.	En	viktig	
utgångspunkt	för	indikatorn	är	stationsnärhets-
principen	från	Köpenhamn	(Hartoft-Nielsen	2003)	
som	innebär	att	besöksintensiva	arbetsplatser	och	
målpunkter	i	första	hand	ska	lokaliseras	i	goda	
kollektivtrafikslägen	(Schylberg,	2008).

MÄTBARHET
Målpunkter	kan	identifieras	i	lokala	företagsre-
gister	och	genom	lokalkunskap.	I	de	fall	då	inget	
annat	än	planerad	bebyggelse	finns	att	tillgå	får	
överväganden	göras	i	individuella	fall	(Schylberg,	
2008).

3. KOPPLING TILL CENTRUM
Föreslagna	indikatorer:

• Det	faktiska	avståndet	från	stationen	till	cen-
trum.

• Det	upplevda	avståndet	till	centrum.

I	stadskärnan	finns	ofta	den	största	koncentratio-
nen	av	målpunkter,	arbetsplatser	och	bostäder.	En	
god	koppling	mellan	stationen	och	centrum	ger	
förutsättningar	för	att	stationen	ska	fungera	som	
en	port	mot	staden.	Ett	centralt	stationsläge	stimu-
lerar	även	till	att	befästa	stadskärnans	roll	relativt	
externa	handelscentrum.	När	externa	stationsloka-
liseringar	utreds	kan	en	relevant	frågeställning	vara	
om	förutsättningarna	för	att	etablera	handel	och	
service	i	anslutning	till	det	nya	stationsläget	finns	
(Schylberg,	2008).

MÄTBARHET 
Upplevelsen	av	avstånd	påverkas	av	många	olika	
faktorer.	Om	det	finns	gena	och	orienterbara	stråk,	
förekomst	av	landmärken,	enhetlig	skyltning,	
visuella	och	fysiska	barriärer,	upplevelser	under	
vägen	och	så	vidare.	Det	finns	flera	möjliga	sätt	att	
beskriva	och	mäta	upplevda	avstånd,	till	exempel	
gravitationsmodellen	och	integrationsanalyser	med	
exempelvis	space	syntax.	Här	föreslås	ett	redukti-
onistiskt	angreppssätt	där	axialavstånd	används	
som	enda	mått	på	upplevt	avstånd.	Vad	som	är	
den	mest	lämpliga	indikatorn	beror	på	det	aktuella	
områdets	karaktär	och	topografi,	aktuellt	plane-
ringsskede	och	planernas	detaljeringsnivå	samt	
förutsättningar	för	att	göra	kompletterande	inven-
teringar	och	så	vidare	(Schylberg,	2008).
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4. FUNKTIONSSTRUKTUR I NÄROMRÅDET
Föreslagna	indikatorer:

• Fördelningen	mellan	arbetsplatser,	bostäder	
och	service	i	det	stationsnära	området.

• Förekomst	av	eller	förutsättningar	för	att	skapa	
händelserika,	direkta	eller	lättorienterade	stråk

Funktionsblandning	lyfts	ofta	fram	som	en	
önskvärd	kvalitet	i	sig	därför	att	det	bidrar	
till	en	intressant	stadsmiljö.	Argument	för	
funktionsblandning	i	det	stationsnära	området	
innefattar	bland	annat	att	det	möjliggör	en	
effektivare	användning	av	transportnoden	och	
det	i	sin	tur	bidrar	till	bättre	förutsättningar	för	
kommersiell	verksamhet	i	området	(Schylberg,	
2008).

Schylberg	(2008)	framhåller	stråkets	
betydelse	för	att	åstadkomma	en	meningsfull	
funktionsblandning	som	innebär	att	människor	
möts.	Enligt	space	syntax	genereras	en	hög	grad	av	
aktivitet	på	de	mest	välintegrerade	platserna	och	
längs	de	mest	välintegrerade	stråken	(Hillier,	1996).

MÄTBARHET
Funktionsblandning	kan	mätas	på	olika	nivåer.	
Från	enskilda	byggnader	till	kvarters-	eller	
områdesnivå.	Det	är	viktigt	att	välja	rätt	geografisk	
skala	då	olika	områden	kan	variera	i	innehåll	
och	fördelning.	Det	är	däremot	inte	enkelt	att	
argumentera	för	vilken	grad	av	funktionsblandning	
som	kan	anses	vara	optimal	eller	om	det	finns	
några	signifikanta	nivåer	eller	gränsvärden.	
Detta	är	något	som	får	avgöras	i	individuella	fall	
(Schylberg,	2008).	Undersökningar	av	dag-	och	
nattbefolkning	samt	fastighetsbestånd	mäter	
funktionsblandning.	Förutsättningar	för	att	etablera	

direkta	och	lättorienterade	stråk	kan	mätas	i	
integrationsanalysprogram	eller	genom	kvalitativa	
bedömningar	(Schylberg,	2008).

5. TILLGÄNGLIGHET I GÅNG- OCH 
CYKELVÄGNÄTET
Föreslagna	indikatorer:

• Gång-	och	cykelvägnätets	relativa	effektivitet

• Uppbrott	i	gång-	och	cykelvägnätet.

I Trafik för en attraktiv stad	(2007)	beskrivs	hur	en	
ineffektivitet	på	mer	än	25	%	i	gång-	och	cykelnätet	
ej	bör	förekomma	då	detta	kan	leda	till	minskat	
nyttjande.	En	annan	viktig	aspekt	med	gång-	och	
cykelnätet	är	att	det	bör	vara	sammanhängande	
utan	barriärer	som	bryter	upp	stråken.

MÄTBARHET
Indikatorerna	beräknas	genom	att	mäta	skillnader	
i	fågelavstånd	och	verkligt	avstånd	på	vägnät	på	
viktiga	sträckor	med	hjälp	av	exempelvis	ett	GIS-
program.	På	samma	sätt	mäts	även	skillnaden	
mellan	formella	och	informella	gång-	och	
cykelstråk	(Schylberg,	2008).
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6. STATIONENS INTEGRERADE LÄGE I STADEN
Föreslagna	indikatorer:

• Stationens	integration	i	förhållande	till	viktiga	
stråk	för	fotgängare	och	cyklister.

Indikatorn	beskriver	i	vilken	utsträckning	stationen	
är	en	målpunkt.	Detta	innebär	att	stationen	ligger	
i	ett	välintegrerat	läge	i	det	för	fotgängare	och	
cyklister	tillgängliga	vägnätet.	Det	ger	en	ökad	till-
gänglighet	till	stationen	för	cyklister	och	fotgängare	
och	en	ökad	benägenhet	att	cykla	eller	att	gå	till	
stationen.	En	annan	fördel	av	ett	välintegrerat	läge	
är	förbättrade	förutsättningar	för	att	ett	stort	antal	
människor	ska	passera	stationen	på	väg	till	andra	
målpunkter.	Det	ger	bättre	förutsättningar	för	kom-
mersiell	service	och	andra	funktioner	i	anslutning	
till	stationen.	I	förlängningen	innebär	detta	bättre	
förutsättningar	för	att	skapa	en	levande	stadsmiljö	
med	mötesplatser	och	offentliga	rum	i	stationens	
närmiljö	(Schylberg,	2008).

MÄTBARHET
Indikatorn	värderas	genom	integrationsanalys	i	ett	
space	syntax-program	(Schylberg,	2008).
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4
”De är dörren till staden för besökarna, 
plats för välkomnanden och farväl, 
arbetsplats för en del och plats för 
spontana möten”

- Aram Bakerson



4
4. FALLSTUDIE KIRUNA

4.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTREDNINGSALTERNATIV
Under	2012	invigde	Trafikverket	och	LKAB	
den	nya	järnvägssträckningen	som	går	
bakom	berget	Kiirunavaara,	väster	om	LKABs	
verksamhetsområde.	Persontåg	angör	i	dagsläget	
den	tillfälliga	järnvägsstationen	(JA)	vilket	
innebär	att	tågen	går	in	i	en	säckbangård.	Under	
2015	invigdes	den	nya	Nikkaluoktavägen,	väg	
870.	Det	är	värt	att	nämna	att	E10	inte	kommer	
ha	sin	nuvarande	sträckning	i	framtiden	p.g.a.	
deformationszonens	utbredning.	Istället	kommer	
man	leda	om	vägen	norr	om	det	framtida	
centrumet	(Trafikverket,	2016b).

Trafikverket	har	tagit	fram	fem	stycken	
utredningsalternativ	(UA)	som	är	möjliga	
lägen	för	den	framtida	järnvägsstationen.	
Syftet	med	fallstudien	är	att	undersöka	
de	olika	utredningsalternativen	ur	ett	
tillgänglighetsperspektiv	och	genom	detta	göra	
dem	jämförbara.	Utredningsalternativen	har	
identifierats	av	Trafikverket	i	förstudier	och	har	
alla	olika	förutsättningar	beroende	på	läge	och	
kringliggande	infrastruktur.	

Under	ett	tidigare	skede,	höst	och	vinter	2011-		
2012,	presenterades	en	idéstudie	som	innefattade	
fler	påtänkta	utredningsalternativ.	Senare	togs	
dessa	bort	av	diverse	anledningar;	den	vanligaste	
motiveringen	var	att	det	inte	medför	några	
specifika	fördelar	jämfört	med	de	slutgiltiga	
utredningsalternativen.	Teknisk	genomförbarhet	
med	avseende	på	järnvägsanläggning	var	
ytterligare	en	anledning	till	att	utredningsalternativ	
valdes	bort	(Trafikverket,	2016b).

NOLLALTERNATIVET
Nollalternativet	utgör	ett	jämförelsealternativ	
som	beskriver	den	framtida	situationen	om	en	
ny	station	inte	byggs.	Nollalternativet	innebär	
att	inga	åtgärder	genomförs	i	Kiruna	samt	att	
utvecklingsplanen	för	Kiruna	inte	genomförs.	Detta	
alternativ	innebär	att	stadsomvandlingen	stagnerar	
och	som	en	förlängning	av	detta	byggs	ingen	ny	
järnvägsstation.	Om	planen	inte	realiseras	kommer	
dagens	markanvändning	att	bestå,	med	dagens	
tillfälliga	station.

Figur.	7:	Karta	som	visar	de	olika	utredningsalternativens	lokalisering	
(Trafikverket,	2016b).
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JÄMFÖRELSEALTERNATIVET, JA 
Jämförelsealternativet,	JA,	innebär	att	dagens	
tillfälliga	station	blir	permanent.	Då	persontrafiken	
och	godstrafiken	använder	samma	järnvägsspår	är	
detta	en	källa	till	konflikter	i	dagsläget.	Detta	läge	
är	ett	rimligt	alternativ	för	lokalisering	i	nuläget,	
med	ett	avstånd	på	ca	2	km	till	det	nuvarande	
centrum.	I	takt	med	att	bostäder	och	verksamheter	
förflyttas	till	Kiruna	nya	centrum	kommer	läget	bli	
mer	externt,	då	tyngdpunkten	i	staden	förflyttas	
österut	(Trafikverket,	2013,	2016b).

Detta	utredningsalternativ	innebär	att	JA	blir	
en	säckstation.	Enligt	Trafikverkets	(2016b)	
kan	stationen	i	detta	läge	byggas	med	tre	spår,	
med	en	sidoplattform	mellan	spårområdet	och	
Lokstallsvägen.	Lokalisering	här	medför	också	att	
Lokstallsvägen	förflyttas	österut	för	att	göra	plats	
för	stationsområdet.	I	dagsläget	ligger	JA	i	direkt	
anslutning	till	E10.	I	framtiden	kommer	detta	läge	

ligga	söder	om	den	planerade	sträckningen	av	E10.	
Alternativet	förutsätter	anslutande	busstrafik	till	
Kiruna	då	avståndet	till	det	nya	centrumet	blir	ca	5	
km	(Trafikverket,	2013,	2016b).

Figur.	8:	Flygfoto	över	dagens	tillfälliga	station	(©BLOM.	Lantmäteriet/Metria/Kiruna	kommun,	2017).
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UTREDNINGSALTERNATIV 1, 
PEUREVAARA
Utredningsalternativ	UA1	ligger	perifert	jämfört	
med	var	folk	bor	och	arbetar.	Detta	gäller	idag	och	
detta	läge	kommer	att	bli	allt	mer	perifert	över	
tiden	när	centrum	gradvis	flyttar	till	sitt	nya	östra	
läge.	En	fördel	med	detta	utredningsalternativ	är	
att	Malmbanan	passerar	genom	platsen	där	UA1	
ligger.	Det	finns	även	goda	förutsättningar	för	
anslutningar	via	E10,	då	läget	ligger	endast	20	m	
från	vägen.	Trafikverket	(2016b)	nämner	att	speciell	
omtanke	bör	tas	till	ev.	dubbelspår	på	Malmbanan	i	
framtida	utformning	(Trafikverket,	2013,	2016b).

Utredningsalternativet	innebär	att	den	nya	
stationen	lokaliseras	nordväst	om	staden	med	
ett	avstånd	på	ca	7	km	till	Kiruna	nya	centrum.	
Anslutning	till	den	närbelägna	E10	möjliggör	
transport	till	Kiruna	tätort.	P.g.a.	avståndet	
till	centrum	förutsätter	alternativet	anslutande	

busstrafik.	Inga	målpunkter	nås	inom	rimliga	gång-	
och	cykelavstånd	(Trafikverket,	2013,	2016b).

Stationen	utformas	som	en	genomgångsstation	
med	bra	förutsättningar	för	tågmöten.	Den	nya	
stationen	placeras	väster	om	Malmbanan	med	
möjlighet	att	anlägga	två	spår	för	resande	samt	ett	
för	uppställningsspår.	Förutom	de	spårtekniska	
detaljerna	såsom	växlar,	spår,	plattform	kräver	
detta	alternativ	även	en	planskild	korsning	mot	
Malmbanan	(Trafikverket,	2013,	2016b).

Figur.	9:	Gestaltningsförslag	för	UA1	(Trafikverket,	2016b).
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UTREDNINGSALTERNATIV 3, 
KIRUNAVAARA
På	samma	sätt	som	UA1	ligger	UA3	perifert	jämfört	
med	var	folk	bor	och	arbetar.	Detta	gäller	idag	
och	dessa	lägen	kommer	att	bli	allt	mer	perifera	
över	tiden	när	centrum	gradvis	flyttar	till	sitt	nya	
östra	läge.	I	dagsläget	finns	här	två	spår	i	bredd	
med	lastplats.	Det	finns	en	anslutningsväg	till	
befintlig	lastyta	norr	om	spårområdet.	Topografin	
är	sluttande	med	högre	mark	norr	om	UA3.	Det	
går	en	bilväg	ca	200	m	norr	om	spåren.	Det	finns	
även	en	ekodukt	i	söder	vilket	begränsar	både	
bangården	och	stationen	söderut	(Trafikverket,	
2013,	2016b).

Utredningsalternativ	UA3	innebär	att	stationen	
placeras	söder	om	stadskärnan,	strax	söder	om	
Kiirunavaara.	Trafikverket	skriver	att	stationen	
i	så	fall	blir	en	genomgångsstation	med	ett	
avstånd	på	ca	7	km	till	Kiruna	nya	centrum.	Via	

ny	anslutningsväg	kan	UA3	förbindas	till	den	
nybyggda	väg	870	som	leder	norrut	mot	Kiruna	
tätort.	P.g.a.	avståndet	kräver	denna	lokalisering	
anslutande	busstrafik.	Inga	målpunkter	nås	inom	
rimligt	gång-	och	cykelavstånd.	Tillfartsväg	till	
stationen	ansluter	till	befintlig	planskildhet	mellan	
väg	870	och	järnvägen	(Trafikverket,	2013,	2016b).

Figur.	10:	Gestaltningsförslag	för	UA3	(Trafikverket,	2016b).
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UTREDNINGSALTERNATIV 6, 
FLYGPLATSEN
Platsen	är	i	dagsläget	entrén	till	Kiruna	för	de	
resenärer	som	anländer	med	flyg.	I	dagsläget	
ligger	här	några	parkeringsplatser,	byggnader	av	
industriell	karaktär	förutom	de	byggnader	i	direkt	
koppling	till	flygplatsen	samt	impedimentsytor 
(överblivna	ytor	efter	exploatering).	I	dagsläget	
ligger	UA6	ca	5	km	från	nuvarande	centrum,	
men	läget	blir	allt	bättre	genom	förflyttningen	
av	centrum	österut.	Det	finns	en	flygbuss	som	
trafikerar	sträckan	mellan	Kiruna	flygplats	och	
Kiruna	centrum	(Trafikverket,	2013,	2016b).

Utredningsalternativ	UA6	har	två	möjliga	
utformningar;	en	säckstation	(UA6a)	samt	en	
vändslinga	(UA6b).	Detta	utredningsalternativ	
kräver	ny	spåranläggning	på	ca	4,5	km	från	
befintligt	spår	söderut.	Avståndet	till	Kiruna	
nya	centrum	blir	ca	2-3	km,	vilket	innebär	att	

målpunkter	kan	nås	inom	rimligt	gång-	och	
cykelavstånd.	Gång-	och	cykelstråk	mellan	
flygplatsen	och	Kiruna	tätort	existerar	ej	i	nuläget,	
dock	finns	det	planer	på	att	anlägga	ett	stråk	i	
framtiden	(Trafikverket,	2013,	2016b).

Figur.	11:	Gestaltningsförslag	för	UA6a	(Trafikverket,	2016b).
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UTREDNINGSALTERNATIV 8, 
NYA KIRUNA CENTRUM
UA8	ligger	bra	till	i	ett	2040-perspektiv.	I	
dagsläget	är	placeringen	lämplig,	mindre	än	
3	km,	för	drygt	hälften	av	de	boende	i	Kiruna.	
Då	stadsomvandlingen	är	genomförd	kommer	
stationen	ligga	inom	ett	kort	avstånd,	ca	700m,	till	
Kiruna	nya	centrum	När	det	gäller	tillgänglighet	
till	målpunkter	är	UA8	det	bästa	alternativet	av	
denna	anledning.	Området	ligger	mellan	tre	vägar:	
(nuvarande)	E10	i	norr,	Söderleden	i	väster	och	
väg	870	i	öster.	Topografin	är	sluttande	åt	öster.	
En	gång-	och	cykelväg	går	under	(nuvarande)	E10	
samt	fortsätter	i	plankorsning	över	Söderleden	
(Trafikverket,	2013,	2016b).

Trafikverket	(2016b)	skriver	att	stationen	kan	precis	
som	UA6	utformas	enligt	två	olika	alternativ;	
som	en	säckstation	(UA8a)	eller	med	vändslinga	
(UA8b).	Detta	utredningsalternativ	medför	att	

en	station	kan	byggas	med	ett	eller	två	spår	med	
mellanplattform.	Målpunkter	i	Kiruna	nås	inom	ett	
rimligt	gång-	och	cykelavstånd.	Detta	förutsätter	
dock	att	det	befintliga	GC-nätet	byggs	ut.	Utöver	
detta	kan	UA8	även	ansluta	till	den	nybyggda	väg	
870	(Trafikverket,	2013,	2016b).

Figur.	12:	Gestaltningsförslag	för	UA8a,	inkl.	exploatering	(Trafikverket,	2016b)
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KIRUNA KOMMUNS MÅL
Kiruna	kommun	tog	år	2015	fram	en	trafikplan	för	
att	säkerställa	goda	kommunikationer	i	centralorten	
nu	och	i	framtiden.	Trafikplanen	har	sin	
utgångspunkt	i	Vision Kiruna 2.0	och	i	den	beskrivs	
att	det	är	deras	ambition	att	skapa	ett	fungerande	
transportsystem	med	fokus	på	en	sammanhållen	
stadsstruktur	där	det	nya	möter	det	gamla.	Man	
listar	några	övergripande	mål	för	olika	områden	i	
det	framtida	Kiruna.

LEVANDE STADSMILJÖ 
Kiruna	kommun	vill	att	staden	ska	karaktäriseras	
som	en	vinterstad	med	ett	attraktivt	och	levande	
centrum.	De	vill	att	det	ska	vara	tillgängligt	för	alla	
invånare,	för	näringslivet	och	för	turister.	För	att	
uppfylla	detta	räknar	man	upp	följande	delmål:

1. Stadens	täthet	ska	öka,	där	det	är	möjligt	utan	
att	påverka	andra	stadskvalitéer.

2. Andelen	besökare	av	Kiruna	centrum	ska	öka.

3. Gång-	och	cykeltrafikanter	och	
kollektivtrafikresenärer	ska	få	större	utrymme	
i	staden	(Kiruna	kommun,	2015).

ATTRAKTIVT TRAFIKSYSTEM
Rörande	det	framtida	behovet	av	resor	i	
kommunen	är	det	övergripande	målet	att	
trafiksystemet	ska	vara	attraktivt	och	effektivt.	De	
vill	att	de	regionala	och	nationella	transporterna	
ska	integreras	i	stadens	övriga	transportsystem.	
Bl.a.	genom	att	uppfylla	följande	delmål:

4.2 MÅL FÖR INBLANDADE AKTÖRER

1. Antalet	kollektivtrafikresor	per	invånare	ska	
öka.

2. Antalet	gång-	och	cykeltrafikanter	ska	öka.

3. Regional	pendling	till	och	från	Kiruna	ska	bli	
mer	effektiv.

4. Kollektivtrafiken	ska	vara	tillgänglig	för	alla	
(geografiskt	och	funktionsmässigt).

5. Kollektivtrafiken	och	gång-	och	cykelvägnätet	
ska	vara	utgångspunkter	vid	planering	av	
nya	bostadsområden,	större	arbetsplatser	och	
andra	verksamheter	(Kiruna	kommun,	2015).

1. Bilberoendet	ska	minska.

2. Utsläppen	av	föroreningar	från	trafiken	ska	
minska.

3. Andelen	resor	under	3	km	med	cykel	ska	öka.

4. Regional	pendling	till	och	från	Kiruna	ska	bli	
mer	miljövänlig.

5. Antalet	bullerstörda	hushåll	på	grund	av	
biltrafiken	ska	minska.	Utsläppen	från	fordon-
strafiken	ska	vara	små.	Buller,	vibrationer	och	
andra	trafikrelaterade	störningar	ska	påverka	
få	människor	(Kiruna	kommun,	2015).

TRAFIKEFFEKTER OCH HÅLLBARHET
Kiruna	kommun	har	även	önskan	om	att	utsläppen	
från	fordonstrafiken	ska	vara	små.	Samt	att	buller	
och	vibrationer	och	andra	trafikrelaterade	stör-
ningseffekter	på	människor	ska	minskas	genom	att	
uppfylla	nedan	nämnda	delmål:
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TILLGÄNGLIG STAD
I Kiruna Vision 2.0	uttrycker	kommunen	att	deras	
mål	är	att	vara	en	stad	tillgänglig	för	alla,	oavsett	
utgångsläge,	förutsättning	och	behov.	Följade	mål	
är	tänkta	att	leda	till	ett	sådant	framtida	Kiruna:

1. Kollektivtrafiken	ska	vara	tillgänglig	för	alla,	
året	runt.

2. Tillgängligheten	till	gång-	och	cykelnätet	ska	
öka	och	upplevas	tillgänglig	oavsett	årstid.

3. Trafiknätet	i	Kiruna	ska	bli	både	mer	jämställt	
och	mer	jämlikt.

4. Medvetenhet	om	tillgänglighetsfrågor	ska	öka.

5. Viktiga	samhällsfunktioner	ska	placeras	nära	
varandra	(Kiruna	kommun,	2015).

Vidare	menar	man	att	det	är	viktigt	med	bra	
tågförbindelser	mellan	framför	allt	Kiruna	och	
Gällivare	för	att	möjliggöra	arbetspendling	
i	båda	riktningarna.	Särskilt	då	flera	stora	
infrastrukturomläggningar	planeras	i	Kiruna,	
vilket	även	kan	påverka	angränsande	kommuner.	
Man	skriver	även	i	sin	fördjupade	översiktsplan	
att	en	välplacerad	järnvägsstation	med	strategiskt	
valt	resecentrum,	som	ger	resenärerna	en	snabb	
förbindelse	mellan	Narvik-Kiruna-Gällivare-Luleå,	
ökar	möjligheten	till	bekvämt	och	miljövänligt	
resande.
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TRAFIKVERKETS MÅL
I sin slutrapport Förstudie - Kiruna ny järnväg	från	
februari	2013	skriver	Trafikverket	att	ändamålet	
med	projektet	är	att	hitta	en	långsiktigt	hållbar	
lokalisering	av	järnvägsstationen	i	Kiruna	
och	att	därigenom	med	stöd	i	funktions-	och	
hänsynsmålen	säkerställa	transportkvalitén	för	
persontåg.	Man	vill	även	stärka	förutsättningarna	
för	samverkande	bebyggelseutveckling	och	
transportsystem.

I	förstudien	listar	Trafikverket	upp	ett	antal	
projektmål	och	hur	järnvägsanläggningen	bör	
uppfylla	dessa.	Förstudiens	projektmål	bygger	
vidare	på	de	mål	som	lyfts	fram	i	den	ursprungliga	
idéstudien.	Projektmålen	har	sin	utgångspunkt	i	de	
transportpolitiska	målen	som	antogs	av	riksdagen	
2009	samt	i	lokala	och	regionala	mål	i	Kiruna.

FUNKTIONSMÅL
1. Stationsläget	ska	fungera	både	ur	kort	och	

långt	tidsperspektiv.

2. Stationsläget	ska	ge	god	tillgänglighet	till/från	
målpunkter	för	resenärer.

3. Järnvägens	samband	ska	förstärkas	med	
andra	kommunikationssystem	som	bil,	cykel,	
buss,	taxi,	flyg	m.m.

4. Lokalisering	av	ny	station	ska	göra	det	
attraktivt	att	välja	tåget	som	alternativ	till	
andra	kommunikationsmedel.

5. Tillgängligheten	ska	öka	till	Kirunas	
värdefulla	kultur-	och	naturmiljöer	samt	
övriga	målpunkter	för	boende	och	turism.

6. Kvaliteten	för	näringslivets	transporter	på	
järnväg	ska	inte	påverkas	negativt.

HÄNSYNSMÅL

1. Ny	järnvägsanläggning	ska	ha	en	god	
säkerhet.	Stor	vikt	ska	läggas	vid	att	resenären	
säkert	ska	kunna	ta	sig	till	och	från	stationen.

2. Ny	anläggning	ska	byggas	utifrån	ett	
robusthets-	(med	minimerad	sårbarhet)	och	
säkerhetssyn.

3. Ny	anläggning	ska	inte	utgöra	en	barriär.

4. Påverkan	på	värdefulla	natur-	och	
kulturmiljöer	ska	minimeras	genom	att	intrång	
i	känsliga	miljöer	begränsas.

5. Påverkan	på	rennäringens	möjligheter	
med	avseende	på	flyttning	och	renbete	ska	
minimeras.

6. Lokalisering	av	ny	station	ska	minska	
klimatpåverkan	och	energieffektivitet	ska	
tillämpas
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I	fallstudien	görs	platsspecifika	anpassningar	av	
de	planindikatorer	som	behandlats	i	teorindelen.	
Indikatorer	som	inte	är	relevanta	för	fallstudien	
väljs	bort	och	indikatorer	som	är	specifika	för	
Kiruna	läggs	till.	Indikatorer	tas	med	även	om	de	
kan	komma	att	få	samma	betygsättning	för	alla	
stationslägen.	Detta	görs	då	det	kan	komma	att	
påverka	snittet	på	ett	annat	sätt	för	de	som	annars	
har	låga	poängsnitt	i	förhållande	till	de	som	har	
höga.	Indikatorerna	delas	sedan	upp	i	fem	stycken	
huvudkategorier.	Huvudkategorierna	valdes	ut	
efter	dess	kopplingar	till	olika	mål	och	visioner	hos	
de	inblandade	aktörerna.	I	fallstudien	jämförs	de	
olika	utredningsalternativ	som	Trafikverket	arbetat	
fram	i	sina	förstudier.

Det	finns	i	få	fall	några	allmänt	vedertagna	
gränsvärden	att	basera	bedömningar	av	de	
respektive	alternativens	måluppfyllelse.	De	olika	
alternativen	jämförs	relativt	mot	varandra	och	
nollalternativet.	Utgångspunkten	för	bedömningen	
är	att	Kiruna	kommun	i	samarbete	med	LKAB	
formulerat	tydliga	villkor	för	stadsflytten.	Ett	av	
villkoren	som	fattades	i	avtalet	för	Gruvstadspark 1, 
21	februari	2011	var	att	“De	funktioner	och	miljöer	
som	måste	avvecklas	-	dessa	måste	fullt	ut	ersättas	
med	nya	funktioner	och	miljöer	med	minst	samma	
kvalitet”.	Syftet	var	att	i	slutändan	identifiera	
vilket	av	de	olika	utredningsalternativen	som	
bäst	uppfyllde	de	inblandade	aktörernas	mål	och	
visioner.

Huvudkategorierna speglar de viktigaste 
aspekterna	med	lokaliseringen	av	en	ny	station.	
Fokus	ligger	i	huvudsak	på	funktion	och	
tillgänglighet.	Sammanlagt	innehåller	de	fem	
huvudkategorierna	14	underordnade	indikatorer.

4.3 PLATSSPECIFIKA ANPASSNINGAR AV PLANINDIKATORER

Figur	13:	Arbetsgången	för	att	ta	fram	den	platsspecifika	modellen	
(Schylberg,	2008).
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Vid	bedömningen	användes	en	multikriterieanalys	
där resultaten för respektive indikator redovisas 
separat	för	att	sedan	slås	ihop	till	en	samlad	
bedömning	för	respektive	huvudkategori.	
Indikatorerna	bedöms	enligt	en	tregradig	skala.	
Skalan	innefattar	även	ett	alternativ	där	ingen	
poäng	delas	ut	då	en	bedömning	är	irrelevant	
för	alternativet.	Indikatorn	tas	då	bort	när	snittet	
räknas	ut	för	det	alternativet.

Utredningsalternativen	bedömdes	efter	hur	god	
måluppfyllelse	alternativet	bedöms	kunna	få.	
Bedömningarna	har	i	huvudsak	gjorts	utifrån	
kvalitativa	resonemang	baserade	på	teorier	i	
studerad	litteratur.	I	de	fall	där	det	varit	möjligt	
har	kriterierna	bedömts	utifrån	kvantitativa	mått.	

Detta	avser	i	huvudsak	kategorin	reseunderlag	
där	bedömningen	utgått	från	Trafikverkets	
beräkningar	av	förväntat	reseunderlag	i	form	
av	bostäder	och	arbetsplatser.	Även	i	kategorin	
tillgänglighet till viktiga målpunkter sker huvuddelen 
av	bedömningen	på	fysiska	avstånd	samt	
intergrationsanalyser.

Figur	14:	Den	tregradiga	skalan	som	används	för	att	bedöma.	
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Följande	indikatorer	valdes	då	de	bedömdes	
som	relevanta	för	analysen	av	de	olika	
lokaliseringsalternativen	i	fallstudien.

1. RESEUNDERLAG
Ett	viktigt	bedömningskriterium	rörande	
lokaliseringsalternativ	i	Kiruna	är	det	framtida	
reseunderlaget.	Årtalet	som	valdes	var	2040,	då	
stadsomvandlingen	enligt	tidplanen	ska	vara	
genomförd.	Efterfrågan	på	kollektivtransporter	i	
detta	läge	påverkas	av	antalet	boende	och	antalet	
arbetsplatser	som	anses	ha	god	tillgänglighet	till	
den	framtida	stationen.	

Antalet	turister	anses	ha	en	inverkan	då	Kiruna	
och	Swedish	Lapland	har	ett	starkt	varumärke	som	
lockar	turister	från	hela	världen,	där	många	av	
dessa	anländer	till	Kiruna	via	tåg.	Enligt	statistik	
från	Statistiska	centralbyrån	har	Kiruna	sett	en	total	
befolkningsminskning	med	11,4	%	i	kommunen	
sedan	1990.	Detta	leder	till	att	efterfrågan	på	
transporter	minskar,	dock	har	andelen	turister	
fördubblats	de	senaste	tio	åren	och	spås	fördubblas	
ytterligare	de	kommande	åren,	vilket	skapar	ett	
större	reseunderlag	(intervju,	Göran	Cars,	2017-02-
01).

INDIKATORER
• Antal	boende	inom	1000	meter	från	stationen	

2040

• Antal	arbetande	inom	600	meter	från	stationen	
2040

2. STATIONENS PÅVERKAN PÅ STADEN
Bedömningen	av	stationens	övergripande	påverkan	
på	staden	är	en	uppskattning	om	hur	väl	de	olika	
framtida	scenarierna	kommer	att	uppfylla	berörda	
parters	mål	och	visioner.	Det	är	viktigt	att	ha	i	
åtanke	att	trots	att	alla	indikatorer	grundar	sig	
i	vedertagna	teorier	och	stadsbyggnadspraxis	
är	detta	en	subjektiv	bedömning.	Bedömningen	
av	lokaliseringsalternativens	uppfyllanden	av	
respektive	inblandade	aktörernas	mål	och	visioner	
gjordes	med	fokus	på	den	förmodade	situationen	
år	2040.

INDIKATORER
• Lokaliseringsalternativets	uppfyllande	av	

Kiruna	kommuns	mål	och	vision

• Lokaliseringsalternativets	uppfyllande	av	
Trafikverkets	funktions-	och	hänsynsmål

4.4 INDIKATORBATTERI KIRUNA
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3. TILLGÄNGLIGHET TILL VIKTIGA 
MÅLPUNKTER
Den	nya	stationens	tillgänglighet	är	ett	mått	på	
hur	väl	resenärer	kan	förflytta	sig	från	stationen	
till	andra	målpunkter	i	Kiruna.	Här	spelar	läget	
av	den	nya	stationen	en	stor	roll.		En	välplanerad	
lokalisering	av	det	nya	stationsläget	innebär	att	
resenärer	har	en	god	tillgänglighet	till	målpunkter	
i	staden	och	bidrar	till	att	resan	blir	bättre	ut	ett	
“hela-resan”	perspektiv.

Analyserna	grundar	sig	främst	på	de	målpunkter	
som	ligger	inom	gångavstånd	från	den	nya	
stationen.	I	dessa	analyser	användes	gångavstånd	
på	600	meter	som	ett	mått	på	god	tillgänglighet.
 
INDIKATORER
• Det	faktiska	avståndet	till	Kiruna	centrum

• Det	upplevda	avståndet	till	Kiruna	centrum

• Närhet	till	besöksintensiva	målpunkter	utanför	
Kiruna	centrum

4. TILLGÄNGLIGHET MED OLIKA 
TRAFIKSLAG
I	kategorin	görs	en	kvalitativ	bedömning	av	
möjligheter	att	skapa	god	tillgänglighet	till	
stationen	med	olika	trafikslag.	Bedömningen	
görs	utifrån	prognoser	om	vägnätets	utformning	
år	2040.	Prognoserna	är	hämtade	ur	Kiruna	
kommuns	trafikplan	gör	uppskattningar	av	hur	
trafiken	kommer	att	omfördelas	som	följd	av	idag	
planerade	åtgärder.

I	bedömningen	av	tillgänglighet	för	respektive	
trafikslag	uppskattas	även	vilka	behov	av	
tillgänglighetsförbättrande	åtgärder	som	kan	

komma	att	behövas	och	hur	rimliga	de	är	att	
genomföra.	Bedömningarna	som	görs	är	kvalitativa	
och	syftar	till	att	särskilja	de	olika	förutsättningar	
som	de	olika	lokaliseringsalternativen	för	med	sig.

INDIKATORER
• Förutsättningar	för	att	skapa	tillgänglighet	för	

gång-	och	cykeltrafik

• Förutsättningar	för	att	skapa	tillgänglighet	för	
biltrafik

• Förutsättningar	för	att	skapa	tillgänglighet	för	
kollektivtrafik

5. EFFEKTIV BYTESPUNKT 
Under	denna	huvudkategori	analyseras	
förutsättningarna	att	skapa	en	effektiv	bytespunkt	
och	goda	omstigningskvalitéer	vid	det	olika	
lokaliseringsalternativen.	En	bedömning	görs	
även	för	om	det	finns	möjligheter	att	skapa	
förutsättningar	för	en	funktionsenlig	miljö.	
Tillgänglig	yta	för	angöring	med	andra	trafikslag,	
förekomst	av	barriärer,	höjdskillnader,	närmiljöns	
beskaffenhet	avseende	trygghet	och	orienterbarhet	
är	exempel	på	viktiga	faktorer.

INDIKATORER
• Närmiljön	avseende	trivsel	och	trygghet

• Stationens	placering	i	förhållande	till	
rörelsestråk

• Tillräcklig	yta	för	bytespunkten	inklusive	
funktioner	och	angöring	med	andra	trafikslag

• Bytesmöjligheter	i	punkten	i	förhållande	till	
nuvarande	och	planerad	lokaltrafik
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5
“Egentligen ville vi ju inte flytta ut 
stationen utan det var ju järnvägen vi ville 
flytta ut. Men det har ju sina fördelar om 
stationen ligger där järnvägen är…”
 

- Tjänsteman Falkenbergs kommun



5
Under	hösten	2016	och	vintern	2017	genomfördes	
två	platsbesök	i	Kiruna	där	den	tillfälliga	
järnvägsstationens	tillgänglighet	och	koppling	
mot	centrum	undersöktes.	Med	litteraturstudien	
som	grund	valdes	en	mängd	aspekter	ut	som	
ansågs	särskilt	viktiga	att	studera	för	att	bedöma	
tillgängligheten	för	järnvägsstationen	och	dess	
koppling	mot	målpunkter	i	staden.	Författarnas	
intryck	noterades	med	hjälp	av	röstinspelning,	
foton	och	anteckningar.	För	en	lista	med	de	
aspekter	som	undersöktes,	se	bilaga	9.1

Två	rutter	mellan	järnvägsstationen	och	centrum	
studerades.	Dessa	rutter	var	de	som	gick	att	finna	
vid	en	karta	vid	stationen	samt	vid	turistbyrån	i	
Kiruna	centrum.	I	busshållplatserna	vid	stationen	
sitter	en	karta	som	visar	en	rutt	som	går	via	
Rallarvägen/Järnvägsgatan.	På	Kiruna	kommuns	
hemsida	med	information	kring	den	tillfälliga	
järnvägsstationen	och	på	turistinformationen	i	
centrum	anges	en	något	annorlunda	rutt	som	går	
via	Adolf	Hedinsvägen/Hjalmar	Lundbohmsvägen.	
Använder	man	karttjänsten	Google	Maps	anges	
båda	rutterna.	

5. RESULTAT

5.1 FÖRSLAG PÅ ENKLA ÅTGÄRDER

Figur	15:	De	två	rutterna	som	visas	på	Kiruna	kommuns	skyltar	
sammanslagna	på	samma	karta	(Kiruna	kommun).
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Nedan	följer	en	beskrivning	av	de	problem	som	
påträffades	under	vandringen	samt	förslag	på	
enkla	åtgärder	för	att	förbättra	tillgängligheten	
inom	stationsområdet	och	för	fotgängare	och	
cyklister	som	rör	sig	mellan	järnvägsstationen	och	
Kiruna	centrum.

STRÅK
Att	veta	hur	man	ska	förflytta	sig	bör	vara	i	fokus	
och	hänvisningsskyltning	är	det	primära	medlet	
för	denna	orientering	(Trafikverket,	2012).	När	man	
börjar	röra	sig	från	stationen	mot	centrum	möts	
man	av	en	skylt	som	visar	avståndet	in	till	centrum.	
I	början	av	rörelsen	in	till	centrum	är	risken	störst	
att	man	går	fel	och	går	längs	E10	istället.	Här	bör	
det	istället	för	bara	en	skylt	där	det	står	Centrum 
2 finnas	en	större	skylt	där	informationen	står	på	
både	engelska	och	svenska.	Skylten	bör	även	ha	en	
karta	som	visar	rätt	väg	att	gå.	Den	bör	även	vara	
dimensionerad	så	att	den	syns	tydligt,	även	under	
vinterförhållanden.

När	man	rör	sig	längs	de	angivna	rutterna	stöter	
man	på	hänvisningsskyltar	som	visar	avstånd	och	
riktning.	Dessa	skyltar	är	inte	enhetliga	i	sin	design	
vilket	kan	ses	i	bilderna	nedan.	När	man	rör	sig	
från	stationen	mot	tunneln	under	E10	stöter	man	på	
mer	traditionella	mörkblåa	skyltar	med	vit	text.	

Figur	16:	Skylt	vid	stationen	som	visar	riktning	och	avstånd	till	Kiruna	
centrum.	

Figur	17:	Mörkblå	skyltar	vid	tunneln.
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När	man	kommer	närmare	centrum	övergår	dessa	
sedan	till	vita	skyltar	med	svart	text.	Detta	skapar	
en	diskontinuitet	i	informationsförmedlingen	och	
kan	bidra	till	att	försämra	orienterbarheten	på	
rutterna.	

Känslan	av	trygghet	är	beroende	av	att	resenären	
vet	vart	den	befinner	sig	och	hur	den	ska	ta	sig	
vidare	mot	sitt	resmål.	Då	man	har	lätt	för	att	
orientera	och	röra	sig	ökar	känslan	av	trygghet	hos	
(Wallberg,	Grönvall,	Sjöstrand	&	Holgersson,	2008).	
Det	är	därför	viktig	att	informationen	längs	de	
angivna	rutterna	är	utformad	på	ett	enhetligt	och	
likartat	sätt.	Det	gör	den	lätt	att	förstå,	använda	och	
känna	igen	(Trafikverket,	2012).

Ännu	ett	problem	är	avsaknaden	av	sittplatser	
längs	stråket	mellan	centrum	och	stationen.	Under	
besöket	i	Kiruna	sågs	inga	alls,	vilken	får	ses	som	
en	brist.	För	många	människor	är	det	viktigt	att	
kunna	sätta	sig	ner	och	vila	när	de	ska	förflytta	sig	
till	fots.	För	att	ge	dessa	människor	den	möjligheten	
bör	det	längst	stråket	mellan	stationen	och	staden	

finnas	sittplatser.	Trafikkontoret	Stockholm	(2008)	
rekommenderar	att	de	placeras	ut	med	ungefär	
250	meters	mellanrum.	Något	som	också	kan	
rekommenderas	här.

INFORMATION
När	man	anländer	till	stationen	finner	man	i	
busshållplatserna	kartor	som	visar	det	stråk	man	
bör	följa	för	att	gå	till	centrum.

Figur	18:	Vita	skyltar	som	visar	vägen	mellan	stationen	och	centrum	i	
korsningen	mellan	Porfyrvägen	och	Bangatan.

Figur	19:	Hållplats	med	informationsskylt.	Kartan	visar	ett	föreslaget	
stråk	att	följa	för	att	gå	mot	centrum.
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Medan	om	man	går	från	centrum	mot	stationen	
möts	man	av	liknande	kartor	med	ett	annat	stråk.	

På	samma	sätt	som	med	den	kontinuerliga	
utformningen	av	skyltning	är	det	viktigt	att	
informationen	presenteras	enhetligt	och	helst	med	
samma	stråk	från	båda	hållen.

Om	man	vill	ta	bussen	från	stationen	till	centrum	
finns	skyltar	uppsatta	på	olika	platser	över	att	
det	är	gratis	och	att	bussarna	avgår	i	anslutning	
till	att	tågen	anländer	till	stationen.	Något	som	
skulle	förbättra	förmedlandet	av	information	
på	ett	bra	sätt	vore	om	informationen	utropades	
av	personalen	på	tåget.	Något	som	inte	sker	i	
dagsläget.	Ytterligare	ett	sätt	att	förtydliga	vilken	
buss	som	gäller	kan	vara	att	skylta	även	den	delen	
av	bussen	som	syns	när	man	klivit	av	vid	stationen.	
Samt	att	även	tydligt	informera	om	att	bussarna	är	
gratis.	

Ett	förekommande	scenario	är	att	turister	går	från	
centrum	till	den	gamla	stationen.	För	en	karta	som	
visar	den	gamla	stationens	läge,	se	figur	15.	Väl	på	
plats	finns	en	skylt	som	berättar	att	denna	station	
är	nedlagd	och	att	den	nya	finns	att	hitta	norr	om	
den	gamla.	Man	ombeds	se	på	kartan	hur	man	ska	
ta	sig	dit.	Denna	karta	saknas	dock	och	det	som	
händer	är	då	att	resenärerna	går	den	närmaste	
vägen	från	den	gamla	stationen	till	den	nya.	Detta	
är	oönskat	då	den	vägen	leder	dem	att	gå	längs	
E10.	Det	rekommenderas	istället	att	den	gamla	
stationen	förses	med	skyltning	som	visar	den	bästa	
vägen	att	ta	för	att	på	ett	säkert	sätt	förflytta	sig	
till	den	tillfälliga	stationen.	Skyltar	skulle	även	
kunna	sitta	i	tunneln	man	passerar	för	att	komma	
till	stationen.	Då	förmedlas	informationen	i	tid	och	
man	kan	undvika	att	resenärer	går	till	den	gamla	
stationen	i	onödan	så	att	de	på	genast	sätt	ansluta	
till	stråket	mot	stationen.

Figur	20:	Skyltning	längs	stråket	i	riktning	mot	stationen.

Figur	21:	Skyltning	på	sidan	eller	bak	på	bussen	skulle	kunna	
tydliggöra	var	bussen	går.
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SERVICE
Ett	utbud	av	service	runt	stationen	skapar	
mervärde	och	bidrar	till	att	sätta	stationen	i	ett	
större	sammanhang	(Trafikverket,	2010).	Vid	
den	tillfälliga	stationen	finns	ingen	service	eller	
bemanning.	En	åtgärd	för	att	förbättra	upplevelsen	
för	de	resande	kan	vara	att	förse	stationen	med	
automater	för	att	köpa	tågbiljetter	eller	godis	och	
läsk.	Detta	kan	vara	särskilt	bra	för	de	resenärer	
som	måste	spendera	längre	tid	på	stationen	under	
de	tider	då	det	inte	går	gratis	bussar	in	till	centrum	
och	tillbaka.	Detta	är	särskilt	viktigt	i	Kiruna	då	
tågförseningar	längs	Malmbanan	är	inte	något	
ovanligt	p.g.a.	kapacitetsbristen.

UNDERHÅLL
Det	är	nödvändigt	att	passera	genom	en	tunnel	
när	man	rör	sig	mellan	stationen	och	centrum	för	
att	passera	väg	E10.	Denna	tunnel	är	nedklottrad,	
vilket	har	en	negativ	inverkan	på	den	upplevda	
tryggheten.	Att	klottersanera	är	en	enkel	åtgärd	

som	kan	öka	tryggheten	längs	stråket.	En	annan	
åtgärd	för	att	förbättra	tryggheten	är	att	måla	
tunneln	i	en	ljusare	färg.

För	att	underlätta	att	människor	väljer	att	gå	eller	
cykla	krävs	det	att	underhåll	och	kvalitet	av	stråk	
är	konsekvent	goda	året	om.	Annars	finns	det	en	
risk	att	människor	istället	väljer	att	köra	bil.	Enligt	
Niska	et	al.	(2010)	är	halt	väglag	den	viktigaste	
faktor	för	huruvida	en	person	väljer	att	cykla	på	
vintern	eller	inte.	Under	platsbesöket	i	februari	
upplevdes	underlaget	på	sina	ställen	som	väldigt	
halt	och	sandningen	var	bristfällig.	Snöröjningen	
var	överlag	god	med	undantag	för	några	få	platser	
som	i	tunneln	under	E10	samt	längs	Porfyrvägen.

Figur	22:	Skyltning	på	den	nedlagda	stationsbyggnaden.	Skylten	
refererar	till	en	karta	som	vid	fototillfället	var	så	pass	trasig	att	den	
knappt	gick	att	se.

Figur	23:	Tunneln	under	E10.
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STATIONSBYGGNADEN
Människan	ser	och	förstår	sin	omgivning	genom	
kontrasterna	mellan	mörker	och	ljus	och	mellan	
färger	(Wallberg	et	al.,	2008).	Ett	komplement	till	
god	belysning	är	även	att	använda	färgsättning	
som	skapar	kontraster	som	är	lätta	att	se.	På	den	
tillfälliga	stationsbyggnaden	sitter	svarta	bokstäver	
mot	en	svart	bakgrund.	Detta	kan	vara	svårt	att	se	
i	mörker	eller	för	personer	med	nedsatt	syn	och	är	
därför	något	som	bör	ändras.

Figur	24:	Tunneln	under	E10.	En	relativt	smal	tunnel	som	upplevs	
ännu	smalare	då	snö	lämnas	kvar	i	den.	

Figur	25:	Bristfällig	snöröjning	av	trottoaren	längs	Porfyrvägen	gör	att	
plats	för	fotgängare	och	cyklister	minimeras.

Figur	26:	Svarta	bokstäver	på	svart	fasad.	Kan	vara	svårt	att	se	på	långt	
håll	eller	i	mörker.
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STRÅKET MELLAN STATIONEN OCH 
STADEN
För	att	ett	stråk	ska	hålla	hög	kvalitet	bör	det	
vara	heltäckande,	gent	och	sammanhängande	
(Trafikverket,	2013).	Uppnås	detta	kan	man	
göra	förflyttning	via	gång	och	cykel	till	ett	
naturligt	färdsätt.	Ett	gång-	och	cykelnät	med	hög	
orienterbarhet	har	en	lättförståelig	och	självklar	
struktur	samt	olika	landmärken	som	gör	det	lätt	att	
orientera	sig.	Problem	med	att	hitta	bör	man	lösa	
med	hjälp	av	skyltning	och	vägvisning	(Sveriges	
kommuner	och	landsting,	2007).

Det	betydande	problemet	relaterat	till	
tillgängligheten	för	fotgängare	och	cyklister	
mellan	centrum	och	stationen	är	att	det	inte	finns	
ett	sammanhängande,	kontinuerligt	gång-	och	
cykelstråk.	När	man	börjar	röra	sig	från	stationen	
mot	centrum	finns	det	ett	tydligt	angivet	stråk	med	
bra	beläggning.	Dock	slutar	detta	stråk	abrupt	efter	
några	hundra	meter	och	man	befinner	sig	mitt	inne	
i	ett	villaområde	på	Banvägen.	Här	tvingas	man	
röra	sig	på	gatan	där	det	inte	finns	någon	trottoar.	

Rutten	bör	erbjuda	en	god	komfort	för	gående	
och	beläggningen	bör	vara	utan	större	ojämnheter	
och	vid	korsningspunkter	bör	gång-	och	
cykeltrafiken	prioriteras	framför	biltrafiken	så	
att	dess	barriäreffekter	minimeras	(Sveriges	
Kommuner	och	Landsting,	2007).	Ett	problem	är	att	
markbeläggningen	längs	stråken	bitvis	är	mycket	
dåligt	med	trasig	asfalt	och	hål	i	trottoaren.	Som	
kontrast	är	bilvägens	beläggning	intakt	och	i	bra	
skick,	vilket	visar	på	de	prioriteringarna	kring	
GC-trafik	visavi	biltrafik.	En	ny	markbeläggning	på	
gång-	och	cykelvägarna	längs	specifikt	Porfyrvägen	
skulle	öka	stråkets	kvalitet	markant	och	skapa	
förutsättningar	för	ett	ökat	användande.

När	man	fortsätter	att	röra	sig	längs	denna	
gata	kommer	man	till	korsningen	Porfyrvägen/
Rallarvägen.	Enligt	en	av	de	angivna	rutterna	från	
stationen	till	centrum	ska	man	här	korsa	vägen	
och	fortsätta	röra	sig	på	Rallarvägen	i	riktning	mot	
centrum.	I	dagsläget	finns	det	inget	säkert	sätt	att	
korsa	vägen,	då	det	saknas	ett	övergångsställe	och	
trottoarer	på	båda	sidor	av	vägen.

5.2 FÖRSLAG PÅ MER OMFATTANDE ÅTGÄRDER

Figur	27:	Villaområdet	på	Banvägen

Figur	28:	Trottoar	efter	stråket	längs	Porfyrvägen.
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För	att	skapa	ett	kontinuerligt	och	sammanhållet	
stråk	föreslås	att	det	stråk	som	är	markerat	på	Figur	
30	blir	det	formella	stråket.	I	dagsläget	finns	här	
en	grusväg	som	med	ny	beläggning	och	belysning	
kan	knyta	ihop	GC-trafiken	samt	skapa	ett	genare,	
kontinuerligt	och	mer	orienterbart	stråk	mellan	
centrum	och	järnvägsstationen.
 

Figur	29:	Korsningen	Porfyrvägen/Rallarvägen	sett	österut.

Figur	30:	Stråket	mellan	den	tillfälliga	stationen	och	centrala	Kiruna.	
Det	föreslås	att	den	streckade	biten	görs	till	det	formella	stråket	genom	
att	det	asfalteras	och	förses	med	belysning.	
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Detta	kräver	en	ny	trottoar	på	Porfyrvägen,	på	
motsatt	sida	än	vad	som	visas	på	Figur	31.	Den	
befintliga	trottoaren	är	idag	för	smal	och	behöver	
breddas.	I	dagsläget	är	det	knappt	möjligt	att	gå	två	
personer	i	bredd	på	trottoaren	under	sommartid.	
Vintertid	används	den	smala	trottoaren	snarare	
som	snöupplag	och	fotgängare	och	cyklister	får	
istället	röra	sig	på	vägen	tillsammans	med	övrig	
trafik.

BARRIÄRER
Bristande	genomsikt	i	gångtunnlar	kan	leda	till	
att	man	väljer	en	väg	som	kan	vara	farligare	
men	som	upplevs	tryggare	(Trafikverket,	2016).	
Stationsområdet	omringas	av	två	barriärer,	E10	
och	spårområdet.	Om	inte	vägen	genom	tunneln	
under	E10	uppfattas	som	trygg	framstår	genvägen	
över	E10	som	mer	tilltalande	vilket	ökar	risken	
för	olyckor.	Denna	barriäreffekt	kan	reduceras	
genom	planskilda	korsningar	i	rätt	läge	och	med	
en	attraktiv	utformning	(Trafikverket,	2012).	I	detta	
avseende	bör	tunneln	under	E10	göras	bredare	för	
att	öka	känslan	av	trygghet.	

Figur	31:	Bristande	kvalite	på	markbeläggningen	längs	Porfyrvägen.

Figur	32:	Tunnel	under	E10.
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TRYGGHET 
Känslan	av	anonymitet	och	uppfattningen	av	
förekomst	av	regelbunden	tillsyn	i	ett	område	en	
faktor	för	hur	trygg	man	känner	sig	(Wallberg	
et	al.,	2008).	Kirunas	tillfälliga	station	är	för	det	
mesta	öde	och	få	vistas	där	då	det	inte	finns	någon	
annan	anledning	att	göra	detta	i	annat	syfte	att	
vänta	på	tåget.	Förekomsten	av	andra	människor	
påverkar	i	hög	grad	hur	säker	stationen	känns	
då	närvaron	av	människor	i	utemiljön	ökar	och	
en	grund	av	social	trygghet	skapas.	Ett	sätt	att	
motverka	känslan	av	anonymitet	och	utsatthet	kan	
vara	att	utrusta	stationen	och	stationsområdet	med	
övervakningskameror.

STATIONSNÄRA OMRÅDE
Ett	problem	med	den	tillfälliga	stationen	är	att	
den	är	svår	att	se	på	håll.	Enligt	Grönlund	(2002)	
underlättas	orienteringen	genom	att	det	finns	
landmärken	att	orientera	sig	efter.	En	lösning	för	att	
göra	det	tydligare	att	man	kommit	rätt	kan	vara	en	

Figur	33:	Station	utan	människor	som	kan	upplevas	som	otrygg.

Figur	34:	Vy	över	stationen	sett	från	stråket	när	man	rör	sig	mot	den.	
Stationen	går	nästan	att	skymta	till	vänster	om	den	rosa	byggnaden.

Figur	35:	Stationens	fasad	gör	inte	att	den	sticker	ut	och	möjligheten	att	
använda	byggnaden	som	en	referenspunkt	vid	orientering	minskar.
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1. RESEUNDERLAG

INDIKATORER
• Antal	boende	inom	1000	meter	från	stationen	

2040

• Antal	arbetande	inom	600	meter	från	stationen	
2040

Bedömingen	baserades	på	kvantitativa	beräkningar	
för	reseunderlagsdata	genomförda	av	Trafikverket	
(2016b).	Värt	att	nämna	är	att	analyserna	för	
dagsläget	baseras	på	data	för	år	2020	då	ingen	
påtaglig	förändring	förväntas	ske	innan	dess.	
Denna	beräkning	utgick	i	sin	tur	från	antal	boende	
per SAMS-område.	SAMS	(Small	Areas	for	Market	
Statistics),	vilket	är	en	indelning	av	kommuner	med	
grund	i	delområden	och	valdistrikt	
(http://www.scb.se/).	

Trafikverket	utgick	från	att	alla	bostäder	och	
arbetsplatser	ligger	i	respektive	SAMS-områdes	
medelpunkt.	

5.3 PLANINDIKATORER FÖR BEDÖMNING AV 
UTREDNINGSALTERNATIV

Reseunderlagsdata Antal boende Antal arbetsplatser

Årtal 2020 2040 2020 2040

Nollalternativet 1677 1677 97 97

Jämförelsealternativet 1677 1677 97 97

Utredningsalternativ 1 0 0 0 0

Utredningsalternativ 3 0 0 0 0

Utredningsalternativ 6 0 0 0 0

Utredningsalternativ 8 3248 9284 2981 6368

Tabell	1:	Bedömningsunderlag	huvudkategori	1.	Reseunderlagsdata	för	de	olika	utredningsalternativen(Trafikverket,	2016b).
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KOMMENTAR
Enligt	Trafikverkets	beräkningar	kommer	JA/0-
alternativet	år	2040	endast	ha	97	stycken	arbetande	
inom	600	meters	avstånd.	Detta	är	inte	tillräckligt	
för	att	utgöra	ett	tillfredsställande	reseunderlag	
och	därmed	ges	dessa	utredningsalternativ	ha	
en	undermålig	måluppfyllelse.	Som	jämförelse	
har	UA8,	stationsläget	i	centrum,	6000	arbetande	
vilket	utgör	⅓	av	Kirunas	befolkning.	När	det	
kommer	till	reseunderlagsdata	saknas	information	
om	antalet	turister	som	reser	till	Kiruna	med	tåg,	
detta	är	något	som	har	stor	inverkan	på	det	totala	
reseunderlaget	till	staden.	

Tabell	2:	Bedömning	över	det	olika	indikatorernas	uppfyllande	gällande	reseunderlag.

1. Reseunderlag 0A JA UA1 UA3 UA6 UA8

Antal boende inom 1000 meter från stationen 2040 2 2 1 1 1 3

Antal arbetande inom 600 meter från stationen 2040 1 1 1 1 1 3

Genomsnitt 1,5 1,5 1 1 1 3
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Figur	36:	Bedömningsunderlag	för	huvudkategori	2.	Det	gröna	fältet	visar	riksintresset	för	rennärings	för	Gabna	och	Laevas	
samebyar	i	området	kring	Kirunas	centralort	(Fördjupad	översiktsplan	för	Kiruna	centralort,	2014).	

2. STATIONENS PÅVERKAN PÅ STADEN

INDIKATORER
• Lokaliseringsalternativets	uppfyllande	av	

Kiruna	kommuns	mål	och	vision

• Lokaliseringsalternativets	uppfyllande	av	
Trafikverkets	funktions-	och	hänsynsmål
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2. Stationens påverkan på staden Nr 0A JA UA1 UA3 UA6 UA8

Levande stadsmiljö:

Stadens täthet ska öka 1 1 1 1 1 1 3

Andelen besökare av Kiruna centrum ska öka 2 1 1 1 1 2 3

Gång- och cykeltrafikanter och 
kollektivtrafikresenärer ska få större utrymme 3 1 1 1 1 1 3

Attraktivt trafiksystem:

Antalet kollektivtrafikresor per invånare ska öka 1 1 1 1 1 2 3

Antalet gång- och cykeltrafikanter ska öka 2 - - - - - -

Effektiv regional pendling 3 1 1 1 2 3

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla 4 2 1 1 1 2 3

Kollektivtrafiken och GC-nät ska vara 
utgångspunkter vid ny planering 5 - - - - - -

Trafikeffekter och hållbarhet:

Bilberoendet ska minska 1 - - - - - -

Utsläppen av föroreningar från trafiken ska minska 2 - - - - - -

Andelen resor under 3 km med cykel ska öka 3 - - - - - -

Miljövänligt regional pendling 4 1 1 1 1 2 3

Minska trafikrelaterade störningar 5 3 3 3 3 3 2

Tillgänglig stad:

Tillgänglig kollektivtrafik 1 2 1 1 1 2 3

Tillgänglig gång- och cykeltrafik 2 - - - - - -

Jämställt trafiknät 3 1 1 1 1 1 3

Medvetenhet om tillgänglighetsfrågor 5 - - - - - -

Samlokalisering av samhällsfunktioner 6 1 1 1 1 3 3

Genomsnitt 1,4 1,2 1,2 1,2 1,9 2,9

Tabell	3:	Bedömning	över	det	olika	indikatorernas	uppfyllande	av	Kiruna	kommuns	mål.
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KOMMENTAR
Vid	bedömning	av	trafikeffekter	och	hållbarhet	
nummer	fem	som	berör	buller	får	alla	
lokaliseringsalternativ	högsta	poäng	då	de	inte	
förväntas	störa	någon	omgivande	verksamhet	
med	buller.	UA8	som	skulle	ligga	mitt	inne	i	
Kirunas	nya	centrum	fick	en	tvåa	i	betyg	vilket	är	
något	som	skulle	kunna	debatteras.	Anledningen	
är	att	det	efter	samtal	med	Göran	Cars	(intervju,	
Göran	Cars,	2017-02-01)	framkommit	att	spåren	
och	de	i	huvudsak	bulleralstrande	delarna	
av	stationsområdet	kommer	att	ligga	i	ett	
industriområde	strax	utanför	centrum.	

För	Trafikverkets	funktionsmål	nummer	fem	
finns	både	fördelar	och	nackdelar	med	de	olika	
alternativen	vad	gäller	kultur-	och	naturmiljöer.	

De	externa	alternativen	har	fördelen	att	de	kan	
göra	det	lättare	att	resa	vidare	till	mål	som	ligger	
på	andra	platser	inom	kommunen	såsom	Abisko,	
Riksgränsen,	Jukkasjärvi,	Nikkaluokta	osv.	En	
central	station	har	fördelen	sett	till	målpunkter	som	
kultur,	natur,	hotell	osv	som	ligger	inne	i	centrala	
Kiruna.

För	hänsynsmål	nummer	fem	får	UA6	som	
ligger	vid	flygplatsen	lägst	betyg.	Detta	är	då	
spårdragning	till	stationen	skulle	innebära	att	man	
går	över	renbetesmarker.	I	ett	samtal	med	Göran	
Cars	(intervju,	Göran	Cars,	2017-02-01)	framkom	
att	samebyn	själv	föredrog	UA8	framför	UA6	då	
inverkan	på	renbetesmarker	minimerades.

2. Stationens påverkan på staden Nr 0A JA UA1 UA3 UA6 UA8

Funktionsmål:

Funktion både ur kort och långt tidsperspektiv. 1 2 2 1 1 3 3

God tillgänglighet till/från målpunkter för resenärer. 2 1 1 1 1 2 3

Stärka järnvägens samband 3 2 2 1 1 3 3

Ny station ska göra det attraktivt att välja tåget 4 - 1 1 1 3 3

Tillgängligheten till värdefulla kultur- och naturmiljöer 5 2 2 2 2 2 2

Kvaliteten för näringslivets transporter 6 2 2 2 2 2 2

Hänsynsmål:

Ny järnvägsanläggning ska ha en god säkerhet 1 - - - - - -

Ny anläggning ska byggas utifrån ett robusthets- och 
säkerhetssyn 2 - - - - - -

Ny anläggning ska inte utgöra en barriär 3 - 3 3 3 2 1

Minimera påverkan på värdefulla natur- och kulturmiljöer 4 3 3 3 3 1 2

Minimera påverkan på rennäringens verksamhet 5 3 3 3 3 1 2

Lokalisering av ny station ska minska klimatpåverkan 6 - 2 2 2 3 3

Genomsnitt 2,1 2,1 1,9 1,9 2,2 2,4

Tabell	4:	Bedömning	över	det	olika	indikatorernas	uppfyllande	av	Trafikverkets	mål.
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3. TILLGÄNGLIGHET TILL VIKTIGA 
MÅLPUNKTER

INDIKATORER
• Det	faktiska	avståndet	till	Kiruna	centrum

• Det	upplevda	avståndet	till	Kiruna	centrum

• Närhet	till	besöksintensiva	målpunkter	utanför	
Kiruna	centrum

Det faktiska avståndet till Kiruna centrum
Kirunas	nya	centrum	kommer	utgöra	den	i	särklass	
viktigaste	målpunkten.	I	centrum	ligger	en	mängd	
viktiga	funktioner;	handel,	service	o.s.v.	Flera	
av	utredningsalternativen	kan	anses	ha	dålig	
tillgänglighet	till	målpunkter	i	staden	p.g.a	sina	
externa	lägen.	

Det upplevda avståndet till Kiruna centrum
En	integrationsanalys	genomfördes	för	att	
bilda	en	uppfattning	om	hur	välintegrerade	
utredningsalternativen	blir	i	staden	samt	för	
att	uppskatta	dess	upplevda	avstånd	till	sin	
omgivning.	Den	upplevda	närheten	och	avståndet	
påverkas	i	hög	grad	av	orienterbarheten.	En	
viktig	faktor	är	om	läget	har	en	tydlig	koppling	
till	centrum,	d.v.s.	om	bytespunkten	ligger	i	en	rät	
vinkel	eller	i	rät	(förlängd)	axel	till	centrum.

Analysen	visar	hur	lätt	det	är	att	nå	alla	gator	
och	stadsrum	i	staden.	Ju	varmare	färger	desto	
mer	tillgängliga	är	gatorna.	De	lättillgängliga	
gatorna	har	större	potential	att	användas	mer	
än	svårtillgängliga	gator.	Analysen	visar	var	det	
finns	potential	för	att	många	människor	ska	röra	
sig	vilket	i	sin	tur	skapar	förutsättningar	för	bland	
annat	viktiga	mötesplatser	och	kommersiella	
verksamheter.
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Figur	37:	Bedömningsunderlag	för	huvudkategori	3.	Integrationsanalys	över	framtida	Kiruna.

Närheten till besöksintensiva målpunkter utanför 
stadskärnan. 
Det	är	även	intressant	att	undersöka	avstånd	
till	särskilt	viktiga	målpunkter	som	ligger	på	ett	
längre	avstånd	från	stationen	men	kan	nås	via	
andra	färdmedel.	Syftet	med	detta	är	att	i	enlighet	
med	gravitationsmodellen	minimera	avståndens	
friktionseffekter	och	att	därigenom	skapa	en	hög	
grad	av	tillgänglighet.
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3. Tillgänglighet till viktiga målpunkter 0A JA UA1 UA3 UA6 UA8

Det faktiska avståndet till Kiruna centrum 2 1 1 1 2 3

Det upplevda avståndet till Kiruna centrum 1 1 1 1 2 3

Närhet till besöksintensiva målpunkter utanför centrum 2 2 1 1 2 3

Genomsnitt 1,7 1,3 1 1 2 3

Tabell	5:	Bedömning	över	det	olika	indikatorernas	uppfyllande	gällande	tillgänglighet	till	viktiga	målpunkter.

Figur	38:	Bedömningsunderlag	för	huvudkategori	3.	Externa	målpunkter	kring	Kiruna	centralort.	1.	Den	tillfälliga	stationen	
2.	Luossavaarabacken	3.	Kirunas	nuvarande	centrum	4.	Ripans	camping	5.	Lombiahallen	6.	Externhandelsområde	7.	
Industriområde	8.	Kyrkans	nya	placering	9.	Raketskolan	10.	Kirunas	framtida	centrum	11.	Kiruna	Golfklubb	12.	Gokartbana	13.	
Kiruna	Airport.	
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4. TILLGÄNGLIGHET MED OLIKA 
TRAFIKSLAG

INDIKATORER
• Förutsättningar	för	att	skapa	tillgänglighet	för	

gång-	och	cykeltrafik

• Förutsättningar	för	att	skapa	tillgänglighet	för	
biltrafik

• Förutsättningar	för	att	skapa	tillgänglighet	för	
kollektivtrafik

Alla	analyser	genomfördes	med	hjälp	av	förslag	på	
hur	det	framtida	vägnätet	kommer	se	ut	i	Kiruna	år	
2040.	

Figur	39:	Bedömningsunderlag	för	huvudkategori	4.	Förslag	på	det	framtida	tillkommande	gång-	och	cykelvägnätet	i	Kiruna	
centralort	där	huvud-	och	lokalnät	är	markerat	med	grönt	respektive	rött	(Kiruna	kommun,	2015).
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KOMMENTAR
Det	finns	inga	planer	på	att	utöka	busslinjenätet	
i	Kiruna	med	stomlinjer	till	UA1	samt	UA3	
(Trafikverket,	2016b).	Detta	innebär	att	det	kommer	
uppstå	ytterligare	kostnader	i	samband	med	dessa	
stationslägen	då	det	krävs	anslutningsbussar	som	
för	resenärer	in	till	Kiruna	nya	centrum.	UA1	och	
UA3	bedöms	därför	ha	undermålig	måluppfyllelse	
när	det	gäller	tillgängligheten	med	kollektivtrafik.	

Anledningen	till	att	UA8	endast	fick	en	etta	i	betyg	
gällande	förutsättningar	för	att	skapa	tillgänglighet	
med	bil	är	för	att	det	kommer	finnas	begränsade	
möjligheter	till	parkering	i	Kirunas	framtida	
centrum	(intervju,	Göran	Cars,	2017-02-01).	
Tillgängligheten	med	kollektivtrafik	samt	gång	och	
cykel	är	extra	viktigt	för	den	stora	mängd	turister	
som	anländer	till	Kiruna	varje	år.	Att	de	kan	färdas	
enkelt	mellan	stationen	och	viktiga	målpunkter	
är	avgörande	för	deras	upplevelse	och	intryck	av	
staden.

Figur	40:	Bedömningsunderlag	för	huvudkategori	4.	Förslag	på	framtida	busslinjenät	i	Kiruna	centralort.	Stomlinjerna	Röd,	Gul	
och	Grön	samt	flygbussen	markerat	i	lila	(Kiruna	kommun,	2015).

4. Tillgänglighet med olika trafikslag 0A JA UA1 UA3 UA6 UA8

Gång och cykel 1 1 1 1 2 3

Bil 3 3 3 3 3 1

Kollektivtrafik 1 3 1 1 3 3

Genomsnitt 1,7 2,3 1,7 1,7 2,7 2,3

Tabell	6:	Bedömning	över	det	olika	indikatorernas	uppfyllande	gällande	tillgänglighet	med	olika	trafikslag.
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5. EFFEKTIV BYTESPUNKT 

INDIKATORER
• Närmiljön	avseende	trivsel	och	trygghet

• Stationens	placering	i	förhållande	till	
rörelsestråk

• Tillräcklig	yta	för	bytespunkten	inklusive	
funktioner	och	angöring	med	andra	trafikslag

• Bytesmöjligheter	i	punkten	i	förhållande	till	
nuvarande	och	planerad	lokaltrafik

Närmiljön avseende trivsel och trygghet
En	kvalitativ	bedömning	av	områdena	där	de	
olika	utredningsalternativen	ligger.	Fokus	är	
här	en	blandning	av	boende,	service,	handel	och	
arbetsplatser.	Här	beaktas	även	andra	faktorer	
som	påverkar	förutsättningarna	för	att	skapa	
en	funktionell,	säker,	bekväm	och	attraktiv	
bytespunkt.

Stationens placering i förhållande till rörelsestråk
Denna indikator värderar stationens läge i 
förhållande	till	planerade	rörelsestråk	i	Kiruna	
2040.	Om	den	nya	stationen	ligger	i	direkt	
anslutning	till	större	rörelsestråk	kommer	det	
medföra	att	platsen	befolkas	och	kan	upplevas	som	
trygg.	Det	innebär	också	möjligheter	att	etablera	
olika	servicefunktioner	och	att	skapa	en	plats	med	
mervärde	i	staden.

Tillräcklig yta för bytespunkten inklusive 
funktioner och angöring med andra trafikslag
En	bedömning	om	de	olika	lägena	har	den	yta	som	
krävs	för	att	tillgodogöra	de	krav	som	finns	för	
stationen	samt	möjligheten	för	samutnyttjande	för	
andra	funktioner.	

Bytesmöjligheter i punkten i förhållande till 
nuvarande och planerad lokaltrafik
Mätandet	av	indikatorn	innebär	en	kvantitativ	
bedömning	av	bytesmöjligheter	i	de	olika	
lägena.	Fokus	är	förutsättningarna	för	antalet	
trafikslag	som	kan	ansluta	i	punkterna	samt	en	
översiktlig	bedömning	av	avstånd	mellan	de	
olika	hållplatserna.	Den	ideala	situationen	är	
korta	gångavstånd	med	ett	brett	utbud	av	olika	
transportslag.
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KOMMENTAR
Det	externa	lokaliseringsalternativet	UA3	får	här	
en	tvåa	i	betyg	trots	att	det	ligger	långt	ut	från	
centrum.	Detta	beror	på	att	både	bangården	och	
stationen	begränsas	söderut	av	en	ekodukt.

Figur	41:	Bedömningsunderlag	för	huvudkategori	5.	Förslag	på	framtida	busslinjenät	i	Kiruna	centralort.	Stomlinjerna	Röd,	Gul	
och	Grön	samt	flygbussen	markerad	i	lila	(Kiruna	kommun,	2015).

5. Effektiv bytespunkt 0A JA UA1 UA3 UA6 UA8

Närmiljöns miljö avseende trivsel och trygghet 1 1 1 1 2 3

Stationens placering i förhållande till rörelsestråk 1 1 1 1 2 3

Tillräcklig yta för bytespunkten inklusive funktioner och 
angöring med andra trafikslag 3 1 3 2 3 3

Bytesmöjligheter i punkten i förhållande till planerad 
lokaltrafik 1 2 1 1 3 3

Genomsnitt 1,5 1,25 1,5 1,25 2,5 3

Tabell	7:	Bedömning	över	det	olika	utredningsalternativens	möjligheter	att	bli	en	effektiv	bytespunkt.
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Figur	42:	Nollalternativet Figur	44:	Utredningsalternativ	6Figur	43:	Utredningsalternativ	1

Figur	45:	Jämförelsealternativet Figur	47:	Utredningsalternativ	8Figur	46:	Utredningsalternativ	3

Som	tydligt	framgår	vid	en	visuell	bedömning	
av	värderosorna	har	utredningsalternativ	8	de	
bästa	förutsättningarna	att	nå	de	uppställda	
målen	för	de	inblandade	aktörerna.	UA8	får	höga	
poäng	i	samtliga	huvudkategorier	följt	av	UA6	

som	har	ett	lägre	snitt	för	framför	allt	kategorin	
reseunderlag.	För	en	utförlig	analys	av	de	olika	
utredningsalternativen	se	fråga	5	under	kapitel	6.	

5.4 SAMLAD BEDÖMNING AV RESULTATET AV INDIKATORERNA
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6
“Locational decisions, it is argued, are 
made so as to minimize the frictional 
effects of distance.” 

- Kiril Stanilov



6
Detta	kapitel	ämnar	att	besvara	frågeställningarna	
från	kapitel	1.2	i	förhållande	till	den	teori	som	utgör	
grunden	för	arbetet.	Arbetet	är	uppdelat	i	en	rent	
teoretisk del där tillgänglighetsaspekter i relation 
till	en	järnvägsstation	undersöktes	generellt.	Den	
andra	delen	utgjordes	av	en	fallstudie	i	Kiruna	
där	denna	teori	tillämpades	med	hänsyn	till	de	
platsspecifika	förutsättningarna	som	råder.	De	
aktuella	utredningsalternativen	undersöktes	med	
hjälp	av	planindikatorer	samt	fyrstegsprincipen	
som	huvudsakliga	arbetsmetoder.	De	åtgärder	som	
presenteras	i	detta	kapitel	har	sin	grund	i	teoridelen	
av	detta	arbete	och	bygger	på	vedertagen	
forskning.	För	att	se	en	lista	på	enkla	åtgärder	som	
inte	har	en	grund	i	teorin,	se	kap	6.3.

1. VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR MÅSTE 
UPPFYLLAS FÖR ATT ETT STATIONSLÄGE 
SKA VARA TILLGÄNGLIGT?
Inledningsvis	bör	man	beakta	skillnaden	mellan	
den faktiska	och	den	upplevda	tillgängligheten	för	att	
sedan	förstå	hur	denna	tillgänglighet	påverkas	av	
stationens	plats-	och	lägesfaktorer.	Fortsättningsvis	
är	det	viktigt	att	ta	hänsyn	till	tillgängligheten	för	
stationen	som	en	målpunkt	för	resenärer	samt	
den generella tillgängligheten för fotgängare i 
stationsområdet.	Kortfattat	kan	man	konstatera	att	
lokaliseringen	av	stationen	har	störst	möjligheter	
för	att	minimera	de	negativa	effekterna	som	
avstånd	har	på	tillgängligheten.	

Utformningen	av	stationsområdet	och	stationens	
läge	i	förhållande	till	viktiga	stråk	ger	viktiga	
förutsättningar	för	framtida	attraktivitet,	trygghet	
och	tillgång	till	service.	En	blandning	av	bostäder	
och	handelsytor	ökar	attraktiviteten	och	bidrar	med	
folkliv	dygnet	om,	vilket	bidrar	till	tryggheten.	
Genom	detta	får	stationen	en	egen	identitet	och	blir	
därmed	en	plats	med	mervärde.	Det	är	viktigt	att	

det	finns	goda	möjligheter	att	byta	transportslag	
vid	stationen,	d.v.s	möjliggöra	för	utvecklingen	
av	en	bytespunkt.	Genom	att	planera	för	olika	
transportslag	såväl	som	gång-	och	cykeltrafik	ser	
man	till	att	platsen	är	tillgänglig	för	alla.

Stationsområdets	utformning	påverkar	även	
tryggheten,	vilket	är	starkt	kopplat	till	om	
stationen	är	tillgänglig	eller	ej.	Här	är	information	
en	viktig	faktor;	känslan	av	trygghet	är	beroende	
av	att	resenären	vet	vart	den	befinner	sig	och	
hur	den	ska	ta	sig	vidare	mot	sitt	resmål	samt	
närområdets	beskaffenhet.	Hur	resenären	uppfattar	
förekomsten	av	regelbunden	tillsyn	och	bevakning	
av	stationsmiljön	påverkar	i	hög	grad	hur	säker	
stationen	känns.	Detta	i	kombination	med	i	vilken	
utsträckning	människor	rör	sig	i	stationsområdet	
har	stor	betydelse	för	den	upplevda	tryggheten	hos	
resenärer.	Otrygga	stationsområden	kan	motverkas	
genom	en	genomtänkt	ljussättning	då	det	finns	ett	
samband	mellan	god	belysning	och	reducering	av	
överfall.

Avslutningsvis	bör	behov	och	mönster	hos	de	
två	primära	resenärskategorierna	(sällan-	och	
vaneresenärer)	studeras	för	att	identifiera	behovet	
vid	nybyggnad	eller	ombyggnad	av	stationen.	
Förändringar	av	dessa	vanor	och	krav	är	viktiga	
när	man	planerar	stationens	ytor	och	funktioner	
för	att	uppnå	god	tillgänglighet	och	i	allmänhet	
en	välplanerad	station.	Generellt	sett	har	alla	
resenärer	som	rör	sig	inom	stationsmiljön	behov	
av	kommersiella	möjligheter	och	avkopplande	
verksamheter	inom	stationsområdet.	Här	spelar	
även	god	informationsförmedling	en	stor	roll,	då	
det	underlättar	resenärernas	fortsatta	resa	och	
orienteringsförmåga	inom	stationsområdet.	Att	
minimera	gångtiden	är	viktigt	för	resenärens	bild	
av	ett	enkelt	resande.	

6. SLUTSATSER

6.1 BESVARANDE AV FRÅGESTÄLLNINGAR
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Funktioner	bör	vara	utformade	och	placerade	så	
att	de	möjliggör	ett	naturligt	flöde	för	de	resenärer	
som	rör	sig	inom	stationsområdet.	

2. VILKA TILLGÄNGLIGHETSASPEKTER 
BÖR VARA I FOKUS FÖR OLIKA 
STATIONSLOKALISERINGAR?
Inledningsvis	bör	man	konstatera	att	även	
om	det	centrala	läget	är	normen	inom	
stadsplanering	betyder	det	inte	att	ett	centralt	
läge	är	tillgängligt	per	automatik.	Ett	centralt	
läge	innebär	bättre	förutsättningar	för	att	skapa	
en	tillgänglig	och	välfungerande	station,	d.v.s	
den	högsta	lägespotentialen	sett	till	att	maximera	
reseunderlaget.	Huvudsakligen	på	grund	av	
de	positiva	aspekter	som	man	får	gratis	genom	
närheten	till	stadskärnan	och	alla	de	funktioner	
som	vanligtvis	finns	lokaliserade	här.	Med	det	
sagt	kan	man	konstatera	att	det	finns	några	
särskilt	viktiga	aspekter	att	tänka	på	vid	en	central	
lokalisering.

När	det	kommer	till	central	lokalisering	blir	snabbt	
yta	en	prioriteringsfråga	då	denna	är	begränsat	
i	den	redan	högt	exploaterade	stadskärnan.	Det	
gäller	att	hitta	en	balans	mellan	kommersiella	
verksamheter	och	de	funktioner	som	uppfyller	
resenärernas	krav	och	behov.	Detta	är	också	en	
vanlig	konflikt	i	de	fall	där	ombyggnationer	sker.	
Det	centrala	läget	gör	att	ytan	är	extremt	värdefull	
och	attraktiv.	Ett	effektivt	nyttjande	av	den	
begränsade	ytan	är	även	viktigt	när	det	kommer	till	
att	möjliggöra	byte	till	anslutningstrafik.	Det	måste	
finnas	tillräcklig	yta	för	busshållplatser,	taxibilar	
men	även	parkeringsplatser	för	personer	som	
hämtar	och	släpper	av	resenärer	med	bil.

Som	det	har	nämnts	tidigare	i	detta	kapitel	är	det	
även	viktigt	att	stationen	i	det	centrala	läget	blir	

en	plats	med	en	egen	identitet.	En	välfungerande	
station	i	det	centrala	läget	bör	fokusera	på	att	
fungera	som	ett	torg	med	funktionsblandad	
bebyggelse	som	bidrar	till	folkliv	dygnet	runt.	Ett	
utbud	av	både	offentliga	och	privata	verksamheter	
och	service	runt	stationen	skapar	mervärde	
och	bidrar	till	att	sätta	stationen	i	ett	större	
sammanhang.	Ett	välplanerat	stationsområde	
underlättar	för	resenären	med	goda	synergieffekter	
som	följd.	Aram	Bakerson	(2010)	beskriver	
fördelarna	med	det	centrala	läget	som:

Det	centrala	läget	har	i	stort	sett	alltid	en	negativ	
inverkan	på	stadsbilden	och	funktioner	genom	
de	barriäreffekter	som	uppstår	till	följd	av	
spårområdet	samt	spårdragningen.	Det	kan	skapas	
en	tydlig	uppdelning	av	staden	i	en	framsida	
och	en	baksida,	där	den	första	värderas	högre.	
Framsidan	karaktäriseras	ofta	av	fina	kvarter	med	
tydliga	stadskvalitéer	medan	baksidan	vanligen	
inte	är	lika	välplanerad	och	drar	till	sig	industrier	
av	olika	slag.	I	det	centrala	läget	är	det	av	yttersta	
vikt	att	försöka	reducera	de	negativa	aspekterna	
av	denna	barriäreffekt.	Ett	exempel	där	man	har	
lyckats	med	precis	detta	är	Uppsala,	se	kapitel	2.3.

När	det	kommer	till	det	externa	läget	är	
förhållandet	mellan	tillgänglig	yta	och	en	plats	
med	egen	identitet	omvänt;	lokaliseringar	utanför	
stadskärnan	innebär	ofta	att	det	finns	gott	om	
tillgänglig	yta	för	alla	de	funktioner	som	krävs	för	
en	tillgänglig	station.	Istället	saknar	man	en	tydlig	
koppling	till	staden,	vilket	har	ett	negativt	intryck	
för	resenärer,	särskilt	besökare	av	staden.	Stationen	

“De är dörren till staden för besökarna, 
plats för välkomnanden och farväl, 
arbetsplats för en del och plats för 
spontana möten.“
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fungerar	i	många	fall	som	en	entré	och	första	
intryck	av	staden,	därför	är	det	extremt	viktigt	att	
detta	är	positivt.	En	tjänsteman	vid	Landskrona	
kommun	sammanfattar	dilemmat	från	när	de	
lokaliserade sin station externt:

I	externa	lägen	bör	man	därför	lägga	stort	fokus	
på	att	skapa	goda	kopplingar	mellan	stationen	
och	stadskärnan	samt	de	verksamheter	som	finns	
där.	Detta	har	positiva	effekter	för	staden,	då	
besökare	kan	bidra	till	ekonomin	genom	handel,	
hotellvistelser	och	andra	aktiviteter	som	i	regel	
ligger	centralt.	Som	en	följd	av	avsaknaden	av	en	
naturlig	koppling	är	det	svårt	att	få	ett	tillräckligt	
underlag	för	att	driva	serviceverksamheter	till	
de	resande.	Detta	leder	i	sin	tur	till	en	minskad	
trygghet,	då	stationen	upplevs	som	ödslig	
under	vissa	tidpunkter.	Tryggheten	kan	öka	i	
externa	lägen	genom	att	satsa	på	en	förtätning	
med	med	blandade	funktioner	i	området	kring	
stationen,	vilket	bidrar	till	att	skapa	folkliv	dygnet	
runt.	Andra	åtgärder	för	att	öka	den	upplevda	
tryggheten	är	att	ha	flera	in-	och	utgångar	men	
även	extra	bevakning	och	genomtänkt	ljussättning.

Sammantaget	kan	man	säga	att	när	det	kommer	
till tillgänglighet för en externt lokaliserad station 
är	avstånd	den	absolut	mest	betydande	faktorn.	
Man	kan	göra	punktinsatser	för	att	förbättra	olika	
aspekter	av	tillgänglighet	men	att	arbeta	med	
avstånd	är	nästan	alltid	en	grundförutsättning	för	
att	lyckas.	Människor	hanterar	avstånd	på	olika	
sätt	beroende	på	en	mängd	faktorer	såsom	ålder,	
kön,	rådande	normer	osv.	Detta	gör	att	frågan	
om	avstånd	väldigt	viktigt	och	gör	att	den	blir	

överordnad alla andra aspekter av tillgänglighet 
då	den	nästan	alltid	finns	med	som	en	faktor.	Detta	
leder	oss	in	på	delfrågan	nedan.

2.1 VILKA ÅTGÄRDER KAN 
IMPLEMENTERAS FÖR ATT ÖVERBRYGGA 
FYSISKT AVSTÅND? 
En	av	det	absolut	viktigaste	aspekterna	att	arbeta	
med	i	syfte	till	att	överbrygga	det	fysiska	avståndet	
mellan	en	externt	lokaliserad	station	och	en	stads	
centrum	är	anslutningstrafiken.	Detta	gäller	för	
alla	trafikslag	men	framför	allt	för	kollektivtrafik.	
Att	ha	kollektivtrafik	eller	transferbussar	med	hög	
turtäthet	är	grundläggande,	antingen	genom	att	
bussarna	går	i	anslutning	till	tågens	ankomst	och	
avgång	eller	genom	en	kontinuerlig	tät	trafik.	

Detta	är	även	viktigt	för	att	minska	effekten	med	
att	människor	i	högre	grad	väljer	att	köra	bil	till	
stationen.	Erfarenheter	från	våra	studier	av	externt	
lokaliserade	stationer	visar	att	biltrafiken	till	
stationen	ökar	vid	extern	lokalisering.	I	Landskrona	
ville	man	motverkat	detta	genom	att	ha	trådbussar	
som	går	till	och	från	stationen	var	sjätte	minut.	
Något	som	visat	sig	ge	positiva	effekter.

Ytterligare	en	viktig	aspekt	för	att	hantera	
avståndet	är	att	skapa	direkta	och	lättorienterade	
stråk	mellan	stationen	och	övriga	målpunkter.	En	
av	de	viktigaste	egenskaperna	för	ett	välfungerande	
stråk,	förutom	grundläggande	underhåll,	är	att	
det	är	gent.	Finmaskiga	strukturer	med	gång-	och	
cykelvägar	med	gena	anslutningar	till	stationen	
minimerar	skillnaden	mellan	gångavstånd	och	
avståndet	via	fågelvägen.	För	att	stråket	ska	kännas	
gent	är	det	viktigt	att	det	inte	blir	en	omväg	på	
mer	än	25	%	än	det	faktiska	avståndet.	Genom	
att	göra	detta	kan	man	göra	gång	till	ett	naturligt	
färdsätt.	Det	är	viktigt	att	stråket	mellan	stationen	

“Det är ju fin och vacker station, men det 
är klart att det känns lite konstigt att gå av 
på en åker.” 
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och	stadens	centrum	känns	som	att	den	är	den	
närmaste	och	snabbaste	vägen.

Dock	är	inte	enbart	det	upplevda	avståndet	viktigt	
för	ett	välfungerande	stråk.	En	del	personer	
väljer	en	längre	väg	om	den	uppfattas	som	mer	
estetiskt	attraktiv.	Detta	visar	att	gångmiljöer	på	
ett	signifikant	sätt	kan	påverka	en	persons	val	
och	upplevelse	vid	resor	till	fots	eller	med	cykel.	
Kraven	på	den	omkringliggande	miljön	blir	högre	
för	fotgängare	och	cyklister	då	de	förflyttar	sig	
långsammare	än	andra	trafikslag	och	därför	hinner	
uppfatta	mycket	mer	av	sin	omgivning.	

3. VILKA ENKLA ÅTGÄRDER KAN 
IMPLEMENTERAS FÖR ATT FÖRBÄTTRA 
TILLGÄNGLIGHETEN FÖR RESENÄRER 
TILL OCH FRÅN DAGENS TILLFÄLLIGA 
JÄRNVÄGSSTATION I KIRUNA?
Man	kan	börja	med	att	konstatera	att	den	tillfälliga	
stationen	fungerar	i	princip	så	bra	som	den	kan	
vara	under	rådande	förutsättningar.	Detta	är	
även	något	som	Göran	Cars	påpekade	under	
den	intervju	som	vi	gjorde	med	honom.	Det	som	
kommer	ske	är	att	dessa	förutsättningar	förändras	
till	det	sämre	då	Kiruna	centrum	flyttar	österut	och	
avståndet	blir	längre.

I	enlighet	med	fyrstegsprincipen	inleddes	arbetet	
med	att	förbättra	stationens	tillgänglighet	genom	
att	undersöka	hur	man	med	små	medel	påverka	
beteenden	och	optimera	de	förutsättningar	som	
råder	idag.	En	av	aspekterna	är	att	stärka	stråket	
mellan	stationen	och	centrum	genom	tydliggöra	
själva	stråket	samt	att	på	ett	effektivt	sätt	nå	ut	med	
information	om	det.	Ett	alternativ	för	att	ta	sig	till	
centrum	är	att	åka	med	transferbussarna	som	går	
i	anslutning	till	tågtrafikens	avgångar.	Här	finns	
brister	i	informationsförmedlingen	som	måste	

lösas.	Detta	kan	man	på	ett	bra	sätt	lösa	genom	att	
tillskapa	någon	typ	av	service	på	platsen	så	att	det	
finns	personal	att	rikta	sig	till	med	frågor.	Detta	
bidrar	även	till	att	öka	tryggheten	på	platsen	som	
annars	är	folktom	stora	delar	av	dygnet.

Ett	annat	problem	relaterat	till	stråket	mellan	
stationen	och	staden	är	att	det	inleds	med	en	
tunnel	då	man	ska	färdas	mot	Kiruna	centrum.	
För	att	minska	tunnelns	potential	att	fungera	som	
en	barriär	bör	det	arbetas	med	dess	belysning	och	
gestaltning.	Samt	att	både	tunnelns	och	det	övriga	
stråket	underhålls	kontinuerligt.	Detta	är	speciellt	
viktigt	under	vintertid	då	bra	snöröjning	och	
sandning	är	en	förutsättning	för	att	kunna	färdas	
till	fots	mellan	stationen	och	Kiruna	centrum.	För	
att	göra	det	tydligt	att	man	rör	sig	åt	rätt	håll	då	
man	färdas	via	stråket	mot	stationen	föreslås	att	
man	arbetar	med	stationens	synlighet	för	att	skapa	
ett	landmärke	som	syns	på	håll.	För	att	läsa	mer	
ingående	om	de	enkla	åtgärderna	som	föreslås,	se	
kapitel	5.1.
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4. VILKA MER OMFATTANDE ÅTGÄRDER 
KAN IMPLEMENTERAS FÖR ATT 
FÖRBÄTTRA TILLGÄNGLIGHETEN TILL 
OCH FRÅN DAGENS TILLFÄLLIGA 
JÄRNVÄGSSTATION I KIRUNA? 

En	av	de	mer	omfattande	insatser	som	föreslås	
för	att	förbättra	tillgängligheten	för	den	tillfälliga	
stationen	är	en	ny	dragning	av	stråket	mellan	
stationen	och	centrum.	Den	nya	dragningen	
skulle	innebära	att	man	inte	behöver	gå	genom	ett	
villaområde	samt	att	vägen	skulle	förkortas	och	
rätas	ut.	Detta	gör	att	stråket	känns	genare	och	
mer	tydligt.	Stråket	skulle	då	behöva	kompletteras	
med	en	trottoar	på	den	södra	delen	av	Porfyrvägen	
för	att	binda	samman	det	och	skapa	kontinuitet.	
Trottoaren	på	den	norra	delen	av	vägen	är	idag	i	
mycket	dåligt	skick.

Genom	att	bredda	tunneln	som	inleder	stråket	
mellan	stationen	och	centrum	minskas	dess	effekt	
som	barriär.	Detta	gör	att	stråket	framstår	som	ett	
bättre	alternativ	än	att	välja	att	gå	längs	E10an,	
vilket	är	ett	problem	i	dagsläget.	Denna	väg	kan	för	
vissa	annars	uppfattas	som	ett	genare	stråk.	För	att	
läsa	mer	ingående	om	de	omfattande	åtgärderna	
som	föreslås,	se	kapitel	5.2.

5. VILKET UTREDNINGSALTERNATIV 
UPPFYLLER BÄST DE UPPSTÄLLDA MÅLEN 
FRÅN DE INBLANDADE AKTÖRERNA? 

Efter	analys	av	utfallet	av	planindikatorerna	
konstaterades	att	de	olika	utredningsalternativen	
har	olika	fördelar	och	nackdelar.	Klart	var	dock	att	i	
de	flesta	fallen	var	alternativet	att	placera	stationen	
i	centrum	(UA8)	det	som	hade	bäst	förutsättningar.	
I	många	fall	hade	även	nollalternativet,	vilket	
innebär	att	ingenting	förändras,	högre	snitt	än	de	
perifert	lokaliserade	alternativen.

I	den	första	indikatorkategorin,	Reseunderlag,	
analyserades	det	förväntade	framtida	
reseunderlaget	för	respektive	alternativ.	Årtalet	
som	valdes	var	2040,	då	stadsomvandlingen	enligt	
tidplanen	ska	vara	genomförd.	I	denna	kategori	var	
UA8	klart	bäst	vilket	kan	förväntas	av	en	indikator	
som	i	huvudsak	fokuserar	på	närhet	till	bostäder	
och	arbetsplatser.

I	den	andra	indikatorkategorin,	Stationens påverkan 
på staden,	vars	syfte	är	att	bedöma	stationens	
övergripande	påverkan	på	staden,	uppskattades	
hur	väl	de	olika	framtida	utredningsalternativen	
kommer	att	uppfylla	berörda	parters	mål	och	
visioner.	Det	är	viktigt	att	komma	ihåg	att	denna	
kategori	bedöms	enbart	kvalitativt.	

Även	i	denna	kategori	var	en	central	lokalisering	
(UA8)	bäst	men	det	fanns	skillnader	mellan	
uppfyllandet	av	kommunens	mål	och	
Trafikverkets.	I	indikatorn	som	bedömde	Kiruna	
kommuns	mål	fick	UA8	klart	högst	snitt	och	på	
andra	plats	kom	en	lokaliseringen	vid	flygplatsen	
(UA6).	För	indikatorn	som	bedömde	uppfyllelsen	
av	Trafikverkets	mål	var	det	mycket	jämnare.	UA8	
hade	fortfarande	högst	snitt,	dock	var	det	bara	
marginellt	bättre	än	UA6	som	i	sin	tur	bara	hade	
lite	högre	än	dagens	tillfälliga	läge	(JA).
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Nästa	indikatorkategori,	Tillgänglighet till viktiga 
målpunkter,	är	ett	mått	på	den	nya	stationens	
tillgänglighet	och	hur	väl	resenärer	kan	förflytta	
sig	från	stationen	till	andra	målpunkter	i	Kiruna.	
Indikatorn	mätte	det	faktiska	och	det	upplevda	
avståndet	till	stationen	samt	dess	närhet	till	
besöksintensiva	målpunkter	utanför	Kiruna	
centrum.	I	denna	kategori	visade	sig	UA8	ha	
det	högsta	snittet	följd	av	UA6.	De	fyra	andra	
utredningsalternativen	har	på	grund	av	sina	
externa	lägen	dålig	integration	i	staden	men	de	
ligger	även	långt	från	målpunkterna	i	staden.

Den	fjärde	indikatorkategorin,	Tillgänglighet med 
olika trafikslag,	gjorde	en	kvalitativ	bedömning	
av	möjligheter	att	skapa	god	tillgänglighet	till	
stationen	med	olika	trafikslag.	Bedömningen	
gjordes	utifrån	prognoser	om	vägnätets	utformning	
år	2040.	I	denna	kategori	var	lokaliseringen	vid	
flygplatsen	klart	bäst.	Efter	den	kom	UA8	och	JA	
på	samma	snitt.	UA8	får	högst	betyg	med	avseende	
på	tillgänglighet	för	gång	och	cykel	men	sämre	för	
bil.	Lokaliseringen	vid	flygplatsen	för	högst	snitt	
då	möjligheten	finns	för	att	länka	samman	många	
olika	trafikslag	på	samma	plats.

Den	sista	indikatorkategorin,	Effektiv bytespunkt,	
undersöktes	förutsättningarna	att	skapa	en	effektiv	
bytespunkt	med	goda	omstigningskvalitéer	vid	
det	olika	lokaliseringsalternativen.	Faktorer	som	
tillgänglig	yta	för	angöring	med	andra	trafikslag,	
förekomst	av	barriärer,	höjdskillnader,	närmiljöns	
beskaffenhet	avseende	trygghet	och	orienterbarhet	
är	exempel	på	viktiga	faktorer	som	tas	i	beaktning	
vid	den	kvalitativa	bedömningen.

Figur	48:		Sammanställning	av	de	respektive	utredningalternativens	sammanlagda	snitt.	
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I	detta	delkapitel	beskrivs	vilken	aktör	som	bär	
ansvaret	för	för	de	åtgärdspaket	som	presenteras	i	
kapitel	5.1	och	5.2.	I	enlighet	med	Ståndpunkter för 
ansvar på bytespunkter (TRV 2011/33294)	så	gäller	
generellt	sett	att:

• Trafikverket	ska	ha	full	rådighet	över	
huvudsystemet	och	dess	anslutningar	till	
sidosystemet.

• 		Trafikverket	och	en	trafikoperatör	kan	sluta	
funktionskravsavtal	om	resenärsfunktioner	etc.	
på	plattformar	och	i	plattformsförbindelser.

• 	Väntfunktioner	för	resenärer	ska	upplåtas	
till	trafikföretag	(järnväg,	buss,	övrigt)	som	
angör	bytespunkten.	Upplåtelser	ska	ske	på	
konkurrensneutrala	och	icke-diskriminerande	
villkor.	

• Utrustning	på	plattformar	ägs	och	förvaltas	av	
Trafikverket.	Investeringar	kan	genomföras	
tillsammans	med	andra	aktörer.	

• Sidosystemet,	dvs.	anläggningar	för	
resenärsservice	utanför	huvudsystemet,	är	inte	
Trafikverkets	ansvar	(Trafikverket,	2012).	

Man	kan	börja	med	att	konstatera	att	för	
majoriteten	av	de	föreslagna	åtgärderna	för	
dagens	tillfälliga	järnvägsstation	i	Kiruna	bär	
Kiruna	kommun	ansvaret.	Dock	ska	Trafikverket	
ha	påverkansmöjlighet	och	delta	aktivt	
tillsammans	med	inblandade	aktörer,	för	att	skapa	
välfungerande	och	attraktiv	bytespunkt.	

I	det	direkta	stationsområdet	har	Trafikverket	
ett	ansvar	för	att	utveckla	och	förvalta	spår,	
plattformar	och	dess	förbindelser	som	för	

resenären	till	och	från	tåget.	Trafikverket	
ansvarar	för	trafikinformationsutrustningen	på	
järnvägsstationer	medan	informationsförmedlingen	
utanför	plattformarna	ligger	inom	Kiruna	
kommuns	ansvarsområde.

För	angöring	till	stationsområdet	med	bil	
och	buss	bär	Kiruna	kommun	ansvaret.	De	
främsta	åtgärderna	rörde	GC-stråket	mellan	
stationen	och	centrum	och	även	här	är	det	
Kiruna	kommun	som	bär	ansvaret	för	eventuella	
förbättringsåtgärder.	Det	finns	en	plats	längs	
stråket	där	ansvarsområdena	överlappar	vilket	är	
tunneln	under	E10.	Tunneln	ägs	av	Trafikverket	då	
den	är	en	del	av	E10.	Dock	tillhör	GC-stråket	och	
underhållet	av	detta	kommunen.

6.2 ANSVAR FÖR ÅTGÄRDER
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INFORMATIONSFÖRMEDLING
Man	kan	börja	med	att	konstatera	att	
detta	i	första	hand	kommer	att	handla	om	
informationsförmedling.	I	vår	tidsålder	är	det	
kontakt	via	sociala	medier	och	sms	som	kommer	
vara	det	mest	effektiva	sättet	att	nå	flest	människor	
med	minsta	möjliga	arbetsinsats.	

Som	ett	led	i	detta	bör	Kiruna	kommun	utveckla	en	
egen	app.	I	appen	bör	man	ha	relevant	information	
som	underlättar	för	resenärer	som	ankommer	med	
olika	färdsätt	till	staden;	vägbeskrivningar	liknande	
de	i	Google	Maps,	tidtabeller	för	kollektivtransport	
och	push-notiser	med	information	gällande	
förseningar	är	några	exempel	som	skulle	utveckla	
appen.	Man	kan	även	förmedla	tips	på	sevärdheter	
i	det	kringliggande	området,	hotell,	restauranger	
och	caféer	via	denna	app.	Det	senare	gäller	även	
för	de	sociala	medier	som	kommunen	driver	såsom	
Twitter	och	Instagram,	som	bör	användas	för	att	
marknadsföra	verksamheter	i	staden	på	ett	mer	
direkt	sätt.

På	samma	sätt	som	man	kan	använda	digitala	
appar	och	plattformar	för	informationsförmedling	
kan	man	utnyttja	SMS-meddelanden	med	liknande	
effekt.	Resenärer	som	har	bokat	en	tågresa	till	
Kiruna	bör	få	ett	sms	med	allmän	information,	t.ex.	
väderleksrapporten	och	hur	de	lättast	tar	sig	vidare	
från	stationen	till	Kiruna	centrum.	Detta	bör	ske	i	
löptext	i	meddelandet	alternativt	genom	att	hänvisa	
till	en	webblänk	med	denna	information.	Givetvis	
bör	informationen	vara	tillgänglig	på	flera	språk,	
baserat	på	en	analys	av	vilka	olika	nationaliteter	
som	besöker	Kiruna.	

Sättet	som	transportföretag	hanterar	
informationsförmedlingen	är	av	yttersta	vikt	då	
bra	informationsfördelning	och	kommunikation	
är	nyckelfaktorer	för	att	motverka	missnöje	hos	
resenärer	vid	exempelvis	förseningar.	Resenärer	
vill	ha	information	om	förseningar	så	tidigt	som	
möjligt	för	att	kunna	planera	sin	resa	och	göra	
välinformerade	ändringar	i	resan.	Idealiskt	ska	
denna	information	ha	nått	berörda	resenärer	innan	
de	påbörjar	sin	resa.	Om	transportföretagen	kan	ge	
resenärer	en	förklaring	till	förseningen	är	de	mer	
troligt	att	de	känner	att	förseningen	har	hanterats	
på	rätt	sätt	och	har	därmed	lättare	att	acceptera	
den.	Det	har	en	substantiellt	psykologisk	fördel	-	
även	om	det	inte	påverkar	resenärens	situation	på	
något	praktiskt	sätt.

6.3 KREATIVA LÖSNINGAR
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STRÅKEN MELLAN STATION OCH 
CENTRUM
Ytterligare	ett	problem	för	resenärer	som	färdas	
till	fots	till	och	från	dagens	tillfälliga	station	är	
att	det	anges	två	olika	stråk	beroende	på	vilken	
information	man	tar	del	av	i	vilket	led	av	resan.	För	
enkelhetens	skull	bör	man	ha	ett,	officiellt	stråk	som	
förbinder	stationen	med	centrum.	Detta	stråk	bör	
vara	det	stråk	som	går	längs	Adolf	Hedinsvägen,	
då	detta	stråk	är	bättre	sammanhållet	med	bättre	
säkerhet	för	gående	och	cyklister.	För	att	främja	
detta	stråk	bör	man	påverka	vilken	rutt	som	anges	
i	Google	Maps	och	de	kartor	som	tillhandahålls	
av	Kiruna	kommun,	både	fysiskt	i	staden	och	vid	
stationen	samt	via	internet	och	digitala	medier.

En	reflektion	är	att	det	mindre	sammankopplade	
stråket	via	Porfyrvägen/Rallarvägen	ger	en	mer	
positiv	bild	av	Kiruna	för	besökare.	Via	detta	stråk	
får	man	en	bra	bild	av	den	varierande	typen	av	hus	

av	unik	arkitektonisk	karaktär	som	finns	i	staden.	
Man	passerar	även	stadsparken	och	ser	stadshuset	
under	sin	vandring	in	mot	det	nuvarande	
centrumet.	Förlusten	av	denna	exponering	av	
Kirunas	utmärkande	drag	och	stadsmässiga	
särprägel	är	något	man	bör	ha	i	åtanke	då	om	man	
följer	rådet	om	att	lägga	mer	fokus	på	det	stråk	som	
går	längs	Adolf	Hedinsvägen.

Ett	sätt	att	få	människor	att	följa	det	föredragna	
stråket	mellan	den	tillfälliga	stationen	och	centrum	
är	att	jobba	med	kontraster.	Speciellt	under	
vintertid	då	det	under	stora	delar	av	dygnet	är	
mörkt.	Att	då	jobba	med	belysning,	färger	och	
andra	typer	av	gestaltning	för	att	leda	människor	
rätt	kan	vara	väldigt	effektfullt.	Ett	exempel	är	att	
jobba	med	ljussättning	som	inte	bara	bidrar	med	
ljus	utan	som	även	drar	till	sig	uppmärksamhet	
på	grund	av	sin	utformning.	Nedan	är	ett	exempel	
som	är	hämtat	från	Uppsalas	ljusfestival.	Lamporna	
längs	stråket	bidrar	inte	bara	med	belysning	utan	
skapar	även	ett	kontinuerligt	stråk	med	hjälp	av	ett	
sammanlänkande	formspråk	som	sticker	ut.

Figur	49:	De	två	rutterna	man	får	om	man	söker	efter	vägen	mellan	
Kiruna	centrum	och	Kirunas	järnvägsstation	på	Google	Maps.	Adolf	
Hedinsvägen	här	markerad	i	grått	(Google).

Figur	50:	En	ljusinstallation	från	Uppsalas	ljusfestival	2008	
(uppsalafoto.se).
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En	av	det	problematiska	punkterna	längs	stråket	
mellan	stationen	och	staden	är	tunneln	under	E10.	
I	tunneln	finns	idag	den	klassiska	belysningen	med	
plastkupoler,	se	Figur	24.	Denna	belysning	är	inte	
särskilt	effektfull	och	lyser	bara	svagt	upp	just	i	
tunneln.	Om	man	istället	belyser	tunneln	på	ett	sätt	
som	sticker	ut	och	syns	på	håll	kan	man	eventuellt	
få	människor	att	välja	tunneln	istället	för	att	gå	
upp	på	E10.	På	bilden	nedanför	har	man	ljussatt	
en	tunnel	med	effektfullt	ljus.	Belysningen	gör	att	
tunneln	sticker	ut	och	blir	en	upplevelse	snarare	
än	något	man	måste	ta	sig	förbi	för	att	fortsätta.	
Tunneln	under	E10	skulle	då	kunna	dra	till	sig	
uppmärksamhet	på	håll	och	få	människor	att	vilja	
välja	den	vägen	av	nyfikenhet	och	intresse.	Denna	
effekt	är	som	störst	när	något	är	nytt	och	detta	är	
positivt	då	de	flesta	som	riskerar	att	välja	fel	väg	är	
de	som	besöker	Kiruna	för	första	gången.

Ytterligare	ett	sätt	att	dra	människor	mot	rätt	stråk	
och	att	få	dem	att	välja	tunneln	är	att	låta	tunnelns	
belysning	fortsätta	ut	utanför	så	att	en	mjukare	
övergång	skapas	samt	att	den	blir	mer	synlig	på	
håll.	På	bilden	visas	ett	exempel	hämtat	från	en	
ljussättning	av	en	tunnel	i	Jordbro	gjord	av	Johan	
Röklander.	Här	fortsätter	belysningen	även	utanför	
tunneln.	Effekten	uppnås	genom	att	man	skurit	ut	
former	i	en	plåt	som	sedan	belyses	från	baksidan	
med	LED-belysning.

Figur	51:	En	ljusinstallation	från	Uppsalas	ljusfestival	2008	
(uppsalafoto.se).

Figur	52:	Tunnel	i	Jordbro	där	belysning	utanför	själv	tunneln	skapar	
en	mjukare	övergång	(ljusdesign.blogspot.se).
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7
”Det finns bara en station. Stationen kan 
endast ligga i centrum av staden. Det är 
dess enda plats: det finns inte något enda 
skäl att placera den någon annanstans. 
Stationen är hjulets nav.”
 

-Le Corbusier 



Vår	första	tanke	när	vi	fick	uppdraget	var	att	
fallstudien	i	Kiruna	var	nästintill	överflödig.	Kan	
man	rättfärdiga	att	lägga	mycket	tid	och	energi	
på	att	undersöka	något	som	många	kanske	skulle	
tycka	hade	ett	givet	svar?	De	strukturer	som	skapas	
vid	dragning	av	nya	järnvägsspår	och	anläggning	
av	nya	stationsområden	är	sådana	som	kommer	
finnas	på	platsen	under	mycket	lång	tid.	Som	
nämns	i	början	av	arbetet	så	är	det	många	städer	
som	växt	upp	efter	och	runt	stationsområden.	
Stationslokaliseringen	skapar	alltså	strukturer	som	
kommer	att	hålla	mycket	längre	än	vad	enskilda	
byggnader	kommer	att	göra.	Hus	rivs	och	det	
byggs	nya	men	kvartersstrukturer	är	mycket	mer	
seglivade.	Just	därför	är	det	så	viktigt	att	göra	det.

Det	är	rimligt	att	jämföra	järnvägsstationen	med	
en	flygplats	vad	avser	resande	och	struktur.	Det	
är	svårt	att	se	att	någon	skulle	tycka	att	det	är	
rimligt	att	placera	en	flygplats	mitt	inne	i	staden,	
medan	många	kanske	inte	tycker	att	det	är	något	
konstigt	med	att	järnvägsstationen	ska	ligga	just	
där.	Detta	trots	de	barriärer	som	uppstår	på	grund	
av	spår	och	kringliggande	verksamheter	kopplade	
till	stationen.	Ett	av	utredningsalternativen	i	
fallstudien	var	dock	den	diametrala	motsatsen	till	
detta;	ett	alternativ	som	ligger	längre	från	staden	än	
vad	flygplatsen	gör	känns	lika	orimligt.	Vad	man	
själv	anser	vara	det	mest	logiska	alternativet	är	
något	som	är	subjektivt	och	som	grundar	sig	på	ens	
egna	tankar	kring	stadsbyggnadsideal.

Något	som	däremot	är	viktigt	för	Kirunas	invånare	
är	att	underlätta	för	en	välfungerande	turistnäring.	
I	Kiruna,	en	stad	som	är	starkt	beroende	av	en	
enskild	näring,	är	det	viktigt	att	börja	utveckla	
alternativ	redan	innan	en	eventuell	avveckling	
av	bruksortens	huvudsakliga	industri.	Här	spelar	
stationslokaliseringen	en	stor	roll.	Tillgängligheten	

med	kollektivtrafik	samt	gång-	och	cykeltrafik	
är	extra	viktigt	för	den	stora	mängd	turister	som	
anländer	till	Kiruna	varje	år.	Att	de	kan	färdas	
enkelt	mellan	stationen	och	viktiga	målpunkter	
är	avgörande	för	deras	upplevelse	och	intryck	av	
staden.	Kan	man	hitta	en	lösning	som	bidrar	till	
att	turister	smidigt	tar	sig	till	hotell,	restauranger	
och	andra	aktiviteter	kan	staden	utvecklas	till	att	
i	framtiden	anpassa	sig	till	en	annan	huvudsaklig	
försörjning.	När	det	kommer	till	turism	och	
reseunderlag	är	det	inte	nog	i	sig,	en	station	med	
mervärden	kan	inte	bäras	av	sina	funktioner.	Det	
är	inte	enbart	reseunderlaget	som	gör	stationen	
välfungerande,	det	är	kombinationen	med	andra	
verksamheter.	Ett	exempel	är	arbetet	med	det	nya	
resecentrumet	i	Luleå,	där	man	behandlar	det	som	
ett	stadsbyggnadsprojekt.	Något	som	påverkar	hela	
staden	snarare	än	sin	direkta	omgivning.

BEGREPPET TILLGÄNGLIGHET
Begreppet	tillgänglighet	på	svenska	syftar	ofta	
till	att	beskriva	hur	pass	väl	en	verksamhet,	
plats	eller	lokal	fungerar	för	människor	med	
funktionsnedsättning.	För	detta	finns	det	tydliga	
riktlinjer	med	krav	som	ska	uppfyllas.	Under	
vårt	arbete	har	vi	använt	ett	bredare	definition	av	
ordet,	här	finns	det	inte	tydliga	riktlinjer	utan	är	
det	är	mer	subjektivt.	Begreppet	tillgänglighet	i	
detta	arbete	innefattar	därför	ett	stort	spektrum	
av	varierande	faktorer.	Dilemmat	som	uppstår	är	
att	många	av	de	faktorer	som	har	en	inverkan	på	
god	tillgänglighet	inte	alltid	går	att	påverka	med	
stadsplanering.	

En	tydlig	slutsats	vi	tidigt	drog	från	teoridelen	
var	att	avstånd	inte	är	allt,	det	är	snarare	
utformning	av	stråket	som	har	en	inverkan	på	
hur	god	tillgängligheten	är.	Det	är	här	skillnaden	
mellan	faktiskt	och	upplevd	tillgänglighet	
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kommer	in,	två	begrepp	som	är	avgörande	för	
hela	arbetets	resultat.	Det	spelar	ingen	roll	om	
den	faktiska	tillgängligheten	är	god	om	den	
upplevda	tillgängligheten	är	dålig.	Den	upplevda	
tillgängligheten	påverkas	av	många	mjuka	faktorer	
såsom	trygghet,	attraktivitet	och	orienterbarhet	
vilka	alla	är	svåra	att	definiera	och	analysera	på	ett	
konkret	sätt.

På	grund	förvirringen	kring	begreppen	ovan	har	
det	uppstått	situationer	där	andemeningen	gått	
förlorad	under	litteraturstudien	för	detta	arbete.	Vi	
har	upplevt	att	det	engelska	begreppet	accessibility 
har	en	större	bredd	och	andra	konnotationer	än	
dess	svenska	motsvarighet.	Problem	har	därför	
uppstått	vid	översättningar	av	studerad	litteratur	
och	vid	inhämtandet	av	information	och	teorier	
från	engelskt	material.	

MJUKA VÄRDEN
Ännu	en	faktor	som	försvårade	arbetet	var	
svårigheterna	med	att	ge	konkreta	och	entydiga	
svar	på	vad	som	gör	en	plats	i	staden	attraktiv,	
vilket	i	förlängningen	påverkar	hur	välfungerande	
stationen	är.	Något	som	vi	har	skrivit	mycket	om	
i	det	här	arbetet	är	vikten	av	att	stationen	är	en	
plats	i	staden	som	har	en	egen	identitet.	Detta	är	
en	mycket	mer	komplex	fråga,	vilket	ställer	högre	
krav	på	en	långsiktig	planering	av	stationen	och	
det	närliggande	stationsområdet.	Här	kan	man	
dock	se	hur	ändamålen	helgar	medlen	genom	de	
kraftiga	synergieffekter	som	uppstår.	Uppsala	
Centralstation	är	ett	föredöme	i	detta	avseende.	Ett	
tydligt	exempel	på	en	faktor	som	är	svår	att	mäta	
och	ge	ett	monetärt	värde	är	stationens	funktion	
som	entré	till	staden.	Att	ge	ett	bra	första	intryck	är	
avgörande	för	resenärens	bild	av	staden.	

Arbetet	har	visat	att	det	är	relativt	enkelt	att	
uppnå	god	tillgänglighet	med	olika	trafikslag,	det	
är	främst	en	fråga	om	tillgänglig	yta	och	vilja	på	
kommunal	nivå.	Det	är	desto	svårare	att	skapa	
en	väl	integrerad	station	som	bidrar	till	goda	
stadskvaliteter	på	andra	sätt	än	just	resande.	
På	samma	sätt	är	det	svårt	att	göra	en	rimlig	
bedömning	av	de	positiva	effekter	som	uppstår	
till	följd	av	en	regionförstoring.	Är	det	svårt	att	
bedöma	effekter	är	det	även	inte	troligt	att	rätt	
åtgärder	genomförs	på	ett	holistiskt	sätt.	

Dessa	motsättningar	tydliggjordes	på	ett	bra	
sätt	under	fallstudien	i	Kiruna.	I	arbetet	med	
planindikatorer	fick	resultatet	stor	varians	beroende	
på	vilka	mål	som	analyserades.		Under	fallstudien	i	
Kiruna	är	det	är	två	diametralt	motsatta	bilder	som	
ställs	mot	varandra;	Trafikverket	vill	undersöka	
vilket	läge	som	är	bäst	ur	ett	samhällsekonomiskt	
perspektiv	i	ett	försök	att	minimera	kostnader.	
Kiruna	kommun	är	däremot	mer	intresserade	
av	mjukare,	mer	abstrakta	mål	som	är	svåra	att	
bedöma	men	kommer	ha	en	större	inverkan	på	
stadsutvecklande	kvaliteter.	Detta	visar	sig	också	i	
styrdokumenten	från	respektive	aktör,	Trafikverket	
förordar	ett	rent	samhällsekonomiskt	angreppssätt	
medan	Kiruna	kommun	i	stort	sett	räknar	med	en	
central	lokalisering.

SUBJEKTIVA BEDÖMNINGAR
Ett	möjligt	problem	med	fallstudien	i	arbetet	är	
att	vi	i	vår	roll	som	stadsplanerare	har	ett	visst	
perspektiv.	Om	någon	med	ett	annat	perspektiv	
hade	genomfört	samma	analyser	kan	de	få	ett	annat	
resultat.	Det	är	den	stora	bristen	med	att	arbeta	
med	planindikatorer.	Det	är	svårt	att	komma	ifrån	
de	krassa	subjektiva	bedömningarna	som	den	valda	
metoden	innebär.
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Trots	idoga	ansträngningar	och	samtal	med	
sakkunniga	personer	har	vi	inte	lyckats	hitta	några	
alternativa	metoder	som	en	ersättning	till	den	valda	
arbetsmetoden	med	plandindikatorer.	
Liknande	rapporter	vi	hittat	använder	samma	
metod.	Vi	ser	här	ett	möjligt	problem	i	att	vi	inte	
hittat	jämförbara	alternativ	då	ingen	fastslagen	
arbetsmetod	ses	som	den	allmänt	vedertagna.	

Att	arbeta	med	planindikatorer	är	inte	att	arbeta	
med	någon	exakt	vetenskap.	Resultatet	är	inte	
en	sanning	eller	något	som	är	rent	objektivt	rätt	
utan	snarare	ett	verktyg	att	använda	för	att	bryta	
ner	komplexa	samband	i	delar	som	är	lättare	
att	väga	och	bedöma	när	det	senare	är	dags	att	
fatta	ett	helhetsbaserat	beslut.	Detta	arbete	har	
inte	svarat	på	var	stationen	bör	lokaliseras	utan	
snarare	vad	det	finns	för	förutsättningar	att	ta	i	
beaktande	för	respektive	utredningsalternativ.	
När	man	identifierat	förutsättningarna	finns	goda	
möjligheter	att	maximera	eller	minimera	dessa	
beroende	på	läge.

Resultatet	är	dock	entydigt	och	pekar	på	
att	en	central	lokalisering	av	stationen	har	
överlag	mer	fördelaktiga	förutsättningar	
för	ha	god	tillgänglighet	jämfört	med	de	
externa.	Det	finns	vissa	punkter	där	de	externa	
lokaliseringsalternativen	har	en	fördel	mot	en	
central.	Men	i	och	med	att	stationen	kan	byggas	
samtidigt	som	Kirunas	nya	stadskärna	finns	goda	
möjligheter	att	minimera	de	svagheter	som	finns	
för	en	centralt	lokaliserad	station.

OLIKA STATIONSLÄGEN
Arbetet	med	denna	rapport	har	visat	att	
ställningstagande	i	frågan	om	lokalisering	innebär	
en	avvägning	mellan	å	ena	sidan	negativa	effekter	
på	bebyggelse	och	kostnaderna	för	motåtgärder,	till	

exempel	en	tunnel,	och	å	andra	sidan	de	fördelar	
som	en	centralt	placerad	station	skulle	kunna	
ge.	Vilket	beslut	man	till	slut	kommer	fram	till	
beror	på	lokala	förutsättningar	som	topografi	och	
markförhållanden,	samhällsekonomiska	analyser	
av	kostnader	och	nyttor,	den	lokala	opinionen	och	
den	målbild	som	tagits	fram.	

Inledningsvis	var	vi	starkt	färgade	av	normen	
som	säger	att	en	central	lokalisering	är	att	
föredra.	Under	arbetets	gång	har	detta	minskat	
något,	även	om	det	fortfarande	är	klart	att	den	
centrala	lokaliseringen	är	bäst	ur	ett	generellt	
stadsbyggnadsperspektiv.	Denna	bild	har	även	
bekräftats	av	resultatet,	även	om	vår	bild	av	
respektive	för-	och	nackdelar	med	de	olika	lägena	
är	mycket	mer	nyanserad	vid	slutförandet	av	
denna	rapport.

Andra	reflektioner	är	att	stationens	lokalisering	
är	viktigt	främst	för	vaneresenärer	speciellt	med	
avseende	på	tidsvinster.	För	dem	finns	mest	
att	vinna	i	form	av	smidighet	och	tid	och	detta	
påverkar	dem	i	större	utsträckning.	Däremot	
är	informationsförmedlingen	viktigare	för	
sällanresenärer	vilka	är	obekanta	med	stationen	då	
de	inte	besöker	den	lika	ofta	eller	till	och	besöker	
den	för	första	gången.	Det	är	viktigt	att	inse	att	
fokus	på	åtgärder	skiftar	beroende	på	vilken	
resenärskategori	man	studerar.	

När	det	kommer	till	en	extern	lokalisering	
är	en	av	de	viktigaste	punkterna	att	ha	en	
fungerande	transfer	mellan	stationen	och	de	
olika	målpunkterna	i	staden.	Det	finns	här	två	
olika	alternativ	rörande	busstrafik.	Det	ena	är	
kontinuerligt	tät	trafikering	och	det	andra	är	
ett	körschema	som	är	kopplat	till	tågtrafikens	
avgångar	och	ankomster.	Det	som	talar	för	en	
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kontinuerligt	tät	trafikering	är	att	den	inte	är	
beroende	av	om	tåg	kommer	för	sent.	Däremot	
finns	det	en	risk	att	många	bussar	kör	turer	i	
onödan	helt	utan	passagerare.	Kostnaden	för	denna	
transfer	mellan	den	externa	stationen	och	stadens	
centrum	är	lätt	att	förbise	i	planeringen.	Denna	
utgiftspost	är	något	som	alltid	kommer	att	existera	
och	måste	därför	beaktas.	

I	fallet	med	avgångar	som	är	kopplade	till	tågens	
ankomst	och	avgång	finns	risken	att	en	buss	blir	
stående	under	en	lång	tid	eller	att	resenärer	måste	
vänta	en	lång	tid	vid	den	externa	stationen	i	väntan	
på	ett	tåg	som	blivit	försenat.	I	Landskrona	visade	
det	sig	att	en	anslutningstrafik	med	hög	turtäthet	
var	en	framgångsfaktor.	Medan	samma	lösning	
kanske	inte	är	ett	alternativ	i	en	stad	som	Kiruna	
där	avgångarna	inte	är	lika	täta.

FALLSTUDIEN I KIRUNA
En	frågeställning	som	dyker	upp	i	koppling	till	
fallstudien	och	den	tillfälliga	stationen	är;	hur	dålig	
tillgänglighet	kan	man	tåla	under	tiden	man	bygger	
den	nya	stationen?	I	arbetet	kommer	vi	med	ett	
antal	förslag	till	förbättrad	tillgänglighet	med	olika	
omfattning.	Någon	bedömning	för	huruvida	de	är	
rimliga	att	genomföra	för	ett	tillfälligt	stationsläge	
har	dock	inte	gjorts.	Är	det	kostnadseffektivt	att	
spendera	pengar	på	en	tillfällig	lösning?	Hur	länge	
dröjer	det	innan	den	permanenta	stationen	är	i	
bruk?	Det	går	att	uttrycka	en	oro	för	att	om	man	
spenderar	för	mycket	på	den	tillfälliga	lösningen	
finns	det	en	risk	att	den	blir	permanent	på	grund	
av	sådana	investeringar	och	inte	för	att	den	är	
den	optimala	lösningen.	Samtidigt	har	tidigare	
forskning	visat	att	det	är	lättast	att	påverka	vanor	i	
samband	med	större	förändringar,	vilket	skapar	en	
stor	möjlighet	i	samband	med	stadsflytten.

I	den	studerade	litteraturen	definieras	en	extern	
station	som	ett	läge	som	ligger	1-2	km	från	
stadskärnan.	I	fallstudien	i	Kiruna	är	istället	ett	
externt	läge	istället	7-8	km.	Här	är	det	rimligt	att	
ifrågasätta	om	det	är	rimligt	att	definiera	båda	
dessa	lägen	på	samma	sätt	eller	om	ett	kraftigare	
uttryck	krävs	för	det	som	ligger	längre	bort.	Ett	
läge	som	ligger	1	km	bort	är	inte	jämförbart	med	ett	
som	ligger	8	km	från	stadskärnan,	men	vid	vilket	
avstånd	går	gränsen?	Det	är	en	intressant	fråga	som	
kan	studeras	ytterligare.	Det	finns	en	chans	att	detta	
avstånd	varierar	beroende	på	ort,	förutsättningar	
och	normer	som	råder.	I	en	universitetsstad	kan	
man	tänka	sig	att	röra	sig	en	längre	sträcka	än	vad	
man	gör	i	en	gruvort	i	norra	Sverige.
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Under	arbetet	med	rapporten	har	ett	objektiv	
tillvägagångssätt	tillämpats	vid	bedömningen	
av	de	olika	lokaliseringsalternativen	samt	vid	
argumentation	kring	deras	respektive	för-	och	
nackdelar.	Det	är	lätt	att	bara	förutsätta	att	det	
centrala	läget	är	mer	fördelaktigt	men	under	
arbetets	gång	har	vi	försökt	att	vara	helt	objektiva	
så	att	inte	fakta	förvrängs	eller	saknar	grund	
i	forskningen.	Vårt	resultat	bekräftade	dock	
de	initiala	tankarna	och	värderingarna	som	vi	
associerade	med	det	centrala	läget	i	början	av	
arbetet.

I	och	med	att	vissa	bedömningar	i	arbetet	med	
planindikatorerna	är	subjektiva	är	det	viktigt	
att	försöka	vara	så	objektiv	som	möjligt	vid	
bedömningen.	Sedan	går	det	att	diskutera	huruvida	
man	nått	samma	resultat	om	bedömningen	gjorts	
av	någon	annan.	Ens	åsikter	kommer	nog	i	någon	
mån	alltid	påverkas	av	utbildning,	erfarenhet,	
kön,	ålder	o.s.v.	Vi	som	skrivit	arbetet	är	utbildade	
stadsplanerare	och	men	saknar	betydande	
arbetslivserfarenhet	inom	det	berörda	området.	
Bedömningen	kanske	hade	sett	annorlunda	ut	om	
den	gjordes	av	någon	som	varit	verksam	inom	
området	under	lång	tid.

7.2 VALIDITET OCH RELIABILITET
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Under	genomförandet	av	arbetet	har	det	uppstått	
frågeställningar	som	ligger	utanför	de	fastslagna	
avgränsningarna.	I	ett	försök	att	samla	upp	dessa	
lösa	trådar	och	samtidigt	ge	möjliga	uppslag	till	
liknande	arbeten	kommer	här	en	lista	med	förslag	
på	fortsatta	studier	med	denna	rapport	som	grund:

• En	central	lokalisering	av	Kirunas	nya	
järnvägsstation	är	en	förutsättning	för	en	
effektiv	regionförstoring.	Studera	effekterna	
av	samt	möjligheter	för	samlokalisering	av	
verksamheter	och	viktiga	målpunkter	för	
Kiruna	-	Gällivare.	Det	är	troligt	med	ett	
framtida	scenario	där	Kiruna	och	Gällivare	
delar	på	sjukhus	och	flygplats.	Det	är	därför	
viktigt	att	planera	för	detta	ur	ett	holistiskt	
perspektiv	med	god	framförhållning	för	
underlätta	för	pendling	mellan	orterna.	

• Studera	hur	det	kalla	och	snörika	klimatet	
i	Kiruna	påverkar	resenärernas	behov	och	
krav.	Hur	skiljer	sig	dessa	krav	från	andra,	
mer	“gästvänliga”	orter	i	Sverige?	Med	detta	
som	grund,	hur	måste	stationen	och	det	
kringliggande	stationsområdet	anpassas?

• Det	är	rimligt	att	se	ett	scenario	i	framtiden	
där	gruvdriften	i	Kiruna	får	allt	mindre	
betydelse	och	sysselsätter	färre	invånare	medan	
turistnäringen	blir	stadens	huvudsakliga	
inkomstkälla.	Hur	kan	stationens	utformning	
och	dess	lokalisering	komma	att	påverka	
denna	nya	näring	som	kommer	vara	så	viktig	i	
Kiruna?

• Analyserna	och	de	föreslagna	åtgärderna	
i	detta	arbete	fokuserar	på	år	2040	då	
stadsomvandlingen	ska	vara	genomförd.	
Hur	kommer	analyserna	se	ut	under	
övergångsperioden,	vilka	svårigheter	kan	man	
stöta	på	och	hur	ska	man	överkomma	dem?

• En	frågeställning	vi	stött	på	under	vårt	arbete	
som	vi	anser	skulle	vara	mycket	intressant	är	
vilka	faktorer	som	skapar	en	attraktiv	plats	i	
staden.	Vad	får	människor	att	dras	till	en	plats?	
Och	vad	får	dem	att	stanna?

7.3 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER
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”Ge mig svenskar, whisky och snus och jag 
skall bygga en järnväg ända in i helvetet.”

- James J. Hills
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