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Abstract 

 
At present, a large part of the products from the north is transported on the main line through upper 
Norrland, which handles all railway transports through Norrland. The track does not meet today´s re-

quirements for freight transport because of its curvy and hilly traction, its only track and the fact that it 

is located far from the coast where most industries are situated. In 2002, the investigation of a new coastal 
railway began, which can relieve the main line from freight traffic, but also promote passenger transport 

by dimidiated travel times and increased communication between the cities. The new railway was named 
Norrbotniabanan and is planned to pass through the larger cities along the coast. Piteå is the city that has 

the most possible route options and potential locations for the railway station. After a number of inves-

tigations, only two alternative tractions through Piteå remains, alternatives P1 and P2. In alternative P1, 
or the Coastal route, Norrbotniabanan is supposed to run parallel with E4. A travel center is planned to 

be located south of Lomtjärn and west of E4. In the other alternative P2, or the Central route, the track 

would pass through the center of Piteå where the travel center would be located also. 
 
The purpose of this work has been to investigate the potential of Lomtjärn Travel Center in the alternative 
coastal route of the Norrbotniabanan railway. The aim was to be able to specify which features that should 
be implemented to achieve the best design for the Lomtjärn Travel Center in its peripheral position, with 
regard to social and ecological sustainability, to promote passenger transport. In order to achieve the aim 
information was obtained by a literature study linked to the railway station's basic properties and im-

portance to the city. Furthermore, a study was conducted of existing peripheral stations to gather inspi-

ration and see how others had solved various functions connected to the station. A site analysis was also 
conducted where the travel centers location previously determined by the municipality was analyzed to 
find out if it really was the best location in the area. The above studies and analyzes resulted in a concept 

proposal for the design of the Lomtjärn Travel Center.  
 
Early on, accessibility proved to be one of the most important success of the location of a railway station. 
The passage over the railway tracks and E4 is seen as the most important accessibility action because it 

breaks the barrier created by E4 and creates access to the station from two directions. Other measures 

that contribute to increased accessibility are the division of the car and cycle parking lots to each side of 

E4 and the connection between the station and the grocery store at Backen. Another action that is con-
nected to both accessibility and ecological sustainability is the transport between the station and the cen-
ter, as it strengthens the connection between them at the same time as it is fossil-free.  

 

Good personal security is also seen as important. The decision to choose a raised glazed walkway as a 

passage instead of a tunnel under the ground is considered to be a positive action for the proposal. An-
other security action was to add a kiosk, this creates security by adding someone who can oversee the 

station. Other measures that increase security are the choice to keep the passage open and not add any-
thing that obscures the visibility and the fact that the entire passage is a waiting room, because it allows 
excellent view of the tracks. 

 
A solution that does not have much to do with either social or ecological sustainability, but which is 
nevertheless believed to be significant for Piteå city is the height of the passage. The height enables it to 
appear from a longer distance and form a landmark in the northwest while forming an entrance to Piteå.  



  

Sammanfattning 

I nuläget fraktas en stor del av produkterna från Norr på Stambanan som har hand om alla järnvägs-
transporter genom Norrland. Järnvägen uppfyller däremot inte dagens krav för godstransport på grund 

av dess kurviga och kuperade dragning, dess enda spår och det faktum att den är placerad långt ifrån 
kusten där de flesta industrierna finns. 2002 påbörjades undersökningen av en ny kustnära järnväg som 

framförallt kan avlasta Stambanan från godstrafik, men även främja persontransporten genom halverade 

restider och ökad kommunikation mellan städerna. Den nya järnvägen fick namnet Norrbotniabanan och 
är planerad att tangera de större städerna längst efter kusten. Piteå är den stad som har flest möjliga 

sträckningsalternativ och potentiella stationslägen. Efter ett antal undersökningar kvarstår nu endast två 

alternativa korridorvägar genom Piteå, alternativ P1 respektive P2. I alternativ P1, eller den Kustnära 
sträckningen, är Norrbotniabanan tänkt att gå längs med E4. Ett resecentrum är planerat att placeras i 

ett perifert läge vid Lomtjärn. I det andra alternativet P2, eller centrumsträckningen, skulle banan passera 

Piteå centrum där även resecentrum kommer vara beläget.  
 

Syftet med arbetet har varit att undersöka potentialen för Resecentrum Lomtjärn i den alternativa Kust-
nära sträckningen av Norrbotniabanan. Målet var att kunna precisera vilka åtgärder som bör genomföras 
för att utforma Resecentrum Lomtjärn i dess perifera läge på bästa sätt, med tanke på social och ekologisk 
hållbarhet, för att främja persontransporterna. För att lyckas med detta inhämtades först information via 
en litteraturstudie kopplat till järnvägsstationens grundläggande egenskaper. Vidare genomfördes en stu-

die av befintliga perifera stationer för att få inspiration. Även en platsanalys gjordes där platsen för rese-
centrum som tidigare fastställts av kommunen analyserades, för att ta reda på om det verkligen var den 
bästa placeringen i området. Resultatet från de ovan gjorda studierna och analyserna blev ett koncept-

förslag för hur Resecentrum Lomtjärn skulle kunna utformas.  

 
Tillgänglighet för resenärerna visade sig tidigt i arbetet vara en av de viktigaste faktorerna för att lyckas 
väl med en järnvägsstation. Passagen över järnvägsspåren och E4 ses som den viktigaste tillgänglighets-
åtgärden eftersom den bryter barriären som E4 utgör och skapar tillgång till stationen från två riktningar. 

Andra åtgärder som bidrar till ökad tillgänglighet är uppdelningen av pendel- och cykelparkeringarna till 

vardera sidan om E4 och kopplingen mellan stationen och livsmedelsbutiken på Backen. En annan åtgärd 

som är kopplad både till tillgänglighet och ekologisk hållbarhet är transporten mellan stationen och cent-
rum eftersom den stärker kopplingen däremellan samtidigt som den är fossilfri.  
 

Även god trygghet ses som viktigt. Beslutet att välja en upphöjd inglasad gångbro som passage istället för 

en tunnel under marken anses ha varit positivt för förslaget. En annan trygghetsåtgärd var att lägga till 

en kiosk, denna skapar trygghet genom att någon har uppsikt över stationen. Andra åtgärder som ökar 
tryggheten är valet att hålla passagen öppen och inte tillföra något hinder som skymmer sikten samt det 

faktum att hela passagen utgör vänthall eftersom det möjliggör utmärkt vy över spåren.  
 
En lösning som inte har mycket att göra med varken social eller ekologisk hållbarhet, men som ändå tros 

kunna vara betydande för Piteå stad är passagens höjd. Höjden gör att den kommer synas på längre håll 
och bilda ett landmärke i nordväst samtidigt som den bildar en ingång till Piteå.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
1.1.1 Dagens tågtrafik 
Naturtillgångarna i Norra Sverige är stora och består mestadels av malm och skogsbruk; tillgångarna 
består framförallt av råvaror och produktionen utgörs huvudsakligen av råvaruförädlande indu-
strier. Cirka 60% av Sveriges alla järnvägstransporter av gods sker i Norr (Trafikverket, 2018). Rå-
varorna från norr betyder mycket för Sveriges ekonomi, näringslivet bidrar till landets BNP och är 
en bidragande faktor till Sveriges goda handelsbalans. Marknaden är inte speciellt stor i närområdet 

och för att nå den större marknaden behövs lönsamma transportlösningar. Det är därför viktigt med 
en fungerande transport mellan förädlingsindustrierna (Ramböll Sverige AB, 2005). 
 

I nuläget fraktas en stor del av produkterna på Stambanan genom övre Norrland som har hand om 
alla järnvägstransporter genom Norrland (Banverket, 2010). Banan sträcker sig mellan Bräcke och 
Luleå och används främst för godstransport men även persontrafik förekommer (Trafikverket, 
2014), dock endast nattåg då järnvägens skick förhindrar persontrafik dagtid (Railize International 
AB, 2009). Banan anlades på 1800-talet (Trafikverket, 2018) och är idag inte ideell för godstransport 
på grund av att vagnarnas lastgräns och tågets hastighet begränsas av dess kurviga och kuperade 
dragning. Den har endast ett spår, vilket gör att banans kapacitet starkt begränsas. Skulle något 
hända utefter linjen eller skulle underhåll och reparationer äga rum, är omledning av trafik till andra 
linjer är inte möjlig (Banverket, 2010). Konsekvenserna av ett eventuellt stopp kan bli betydande och 

kostnadskrävande (Ramböll Sverige AB, 2005). En annan negativ aspekt med Stambanan är dess 
placering. Medan en stor del av industrierna i norr samt de större städerna är belägna utmed kusten 
går järnvägen genom Norrlands inland. Restiderna blir längre och resenärer måste åka en omväg 
via inlandet när de ska resa med tåg. Även transporttiderna blir långa och ineffektiva (Banverket, 
2010). 
 

1.1.2 Norrbotniabanan 
Regeringen tilldelade den 10 december 2002 ett uppdrag till Banverket att undersöka potentialen för 
en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå (Ramböll Sverige AB, 2005). Den nya järnvägen fick 

KAPITEL 
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namnet Norrbotniabanan och är planerad att koppla ihop Botniabanan, Malmbanan och Haparan-

dabanan, den blir också en del av den Botniska korridoren (se sträcka i figur 1). Linjen kommer 
längsefter kusten att tangera de större städerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå och Luleå där 
det sammanlagt bor cirka 300 000 invånare (Railize International AB, 2009). 

 
Linjen är framförallt tänkt att avlasta 
Stambanan från godstrafik genom att 
tillföra ytterligare ett spår. I sydlig rikt-
ning kan Norrbotniabanan användas för 
att frakta gods medan de tomma vag-
narna tillbaka till industrierna kan gå via 
Stambanan i nordlig riktning. På det sät-
tet sker en avlastning av Stambanan 

samtidigt som den kommer att ingå i ett 
samlat system. Med hjälp av Norrbotnia-
banan antas godstrafikens transport-
kostnader minska med 30 %, vilket in-
nebär att näringslivets fria företagsam-
het kan öka samt att en hållbar samhälls-
utveckling skapas (Railize International 
AB, 2009). Transportsättet anses vara 
mera leveranssäkert och snabbare än 
den nuvarande Stambanan kombinerat 
med lastbilstransporter (Johansson, 
2009). Förutom en förbättrad gods-

transportlösning så gynnas även person-
transporten av Norrbotniabanan. Resti-
derna halveras och kommunikationen mellan städerna längt kusten ökar, vilket i sin tur medför att 
städerna knyts ihop (Railize International AB, 2009). 
 

1.1.3 Piteå kommun 
Piteå är en kommun på ungefär 300 000 hektar (Statistiska centralbyrån, 2015) vid Bottenvikens 
kust och är belägen mellan Luleå och Skellefteå. Det bor cirka 42 100 invånare i kommunen varav 
cirka 23 200 i tätorten (Piteå kommun, 2017). Befolkningen är koncentrerad på flera betydande orter 

samt på landsbygden. De flesta arbetsplatserna hittas i centrum men även stora företagsbyar och 
industrier som ligger strax utanför centrum förser många med jobb. Några exempel är Piteå Älvdals 

Sjukhus, Furunäsets företagsby, SCA Munksund och Smurfit Kappa Kraftliner. De två sistnämnda är 
större skogsbaserade industrier (ÅF-Infraplan, 2006), Smurfit Kappa är även nordens största liner-
fabrik (Johansson, 2009). Trots utbudet av arbeten i staden är det många pitebor som pendlar till 
jobb på annan ort. Ungefär 1700 personer pendlar till kommunen för att arbeta medan cirka 3700 
personer pendlar ut ur kommunen (Statistiska centralbyrån, 2017). Turistliv och konferenser är be-
tydande för kommunen, på Piteå Havsbad och Arena Piteå samt Nolia Citykonferens och Nolia mäs-
sarrangemang anordnas aktiviteter och konferenser (ÅF-Infraplan, 2006). 
 

Figur 1 - Den Botniska korridoren (Norrbotniabanan, u.d.) 
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Piteå är den stad, utav alla som kommer angöras av Norrbotniabanan, som har flest möjliga sträck-

ningsalternativ och då också flest potentiella lägen för resecentrum. Kommunens ytmässiga utbred-
ning och naturformationerna kring Piteå centrum försvårar dragningen och ses som utmaningar. 
Inledningsvis studerades fem olika resecentrumsalternativ och ett flertal olika sträckningsalternativ 

i järnvägsutredningen (ÅF-Infraplan, 2006). Efter ytterligare undersökningar kvarstår nu endast två 
alternativa korridorvägar genom Piteå, dessa kallas i Banverkets utredningar för alternativ P1 re-
spektive P2 (Banverket, 2010). I nuläget finns ingen finansiering för att kunna ta fram järnvägsplaner 
för sträckan Skellefteå-Luleå (Trafikverket, 2019b). 
 

1.1.4 Alternativ P1 - Kustnära sträckning 
I det första alternativet (P1) är Norrbotni-
abanan tänkt att gå väster om Kälen sedan 

öster om sjöarna i Jävreträsken 
(Banverket, 2010). Korridoren viker där-
efter av mot nordväst och övergår vid Pit-
sund till en kustnära sträckning längst 
med E4 (Europaväg 4) som följs tills Piteå 
har passerats (Johansson, 2009). Tågen är 

tänkta att passera Piteälven och Bergs-
vikssundet via en bro parallell med E4. 
Korridoren görs relativt smal för att und-
vika intrång på området väster om Bergs-
viksbron som är ett Natura 2000-område, 
samt för att försöka beröra så få boende-

miljöer som möjligt (se planerad sträck-
ning i figur 2 till höger). Alternativ P1 
kommer i resterande delen av arbetet 
även kallas för Kustnära sträckning.  
 
Ett resecentrum är planerat att placeras 
söder om Lomtjärn och väster om E4 
(Ramböll Sverige AB, 2005), placeringen 
blir på Piteåbanans södra sida nordväst 
om korsningen E4/Timmerleden (se pla-

cering i figur 3). Norrbotniabanan består 
av ett spår (Railize International AB, 

2009), men förbi resecentrum förgrenas 
detta och stationen blir en trespårsstation. 
Plattformen placeras mellan det första och det andra spåret, det tredje spåret går endast förbi rese-
centrum (Banverket, 2010). Plattformen byggs i ett högre läge för att göra passagerna planfria. En 
eventuell ny godsbangård kan anläggas norr om Lomtjärn intill E4 (Ramböll Sverige AB, 2008). Till-
gängligheten för bilister anses vara hög på grund av närhet till E4 och Norra ringen, däremot för-
svårar det perifera läget tillgängligheten för fotgängare och cyklister. Möjlighet till en bra bussan-
slutning till resecentrumet anses även vara starkt begränsad och busstationen i Piteå centrum plan-
eras att inte flyttas till det perifera läget om denna lokalisering väljs (ÅF-Infraplan, 2006). Resecent-
rum skulle även kunna placeras vid Lomtjärn om centrumsträckningen väljs (Ramböll Sverige AB, 

Figur 2 - Kustnära sträckning (Banverket, 2010) 
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2008), denna sträckning kan läsas mer om i avsnitt 1.1.5. Det planerade resecentrumet i Piteå för den 

Kustnära sträckningen kommer hädanefter kallas för Resecentrum Lomtjärn. 
 

 
Figur 3 - Resecentrum Lomtjärn (ÅF-Infraplan, 2006). 

Fördelarna med resecentrums placering är att området kring Lomtjärn idag är relativt oexploaterat 
och det finns gott om plats för parkering och uppställningsytor. Det finns också möjlighet att utveckla 
området med handel och andra verksamheter samt aktiviteter som kan skapa liv och rörelse. Av-
ståndet till centrum med Noliaområdet, stadshuset och sjukhuset blir ca 3–4 kilometer. E4 anses 

vara största barriären i området. Andra hinder är vägen Norra ringen och den befintliga järnvägen 
mellan Älvsbyn och Piteå C (ÅF-Infraplan, 2006). En anledning till tvivel kring den Kustnära sträck-
ningen genom Piteå är Resecentrum Lomtjärns perifera läge. En mer detaljerad bild på det tänkta 
resecentrumet kan ses i figur 4 nedan, här ses även att järnvägsspåren är planerade att ligga ca 50 
meter från E4. 
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Figur 4 - Närbild av Resecentrum Lomtjärn (ÅF-Infraplan, 2006). 

 

1.1.4.1 Lomtjärn 

Resecentrum planeras i denna sträckning 
att placeras vid Lomtjärn som idag är ett 
fritids- och rekreationsområde i stadens 

utkant. I området finns vandringsstigar 
och -leder, grillplatser och bänkar samt 
möjlighet att utföra olika aktiviteter (i fi-
gur 5 till vänster ses en visuell beskriv-
ning över området). Området brukar be-
sökas av både skolor, svampplockare och 
fågelskådare. En del fågelarter som 
häckar i tjärnen årligen är gräsänder, 
vigg, skrattmåsar och sågsvansar, på 
hösten och våren tillkommer flyttfåglar 
som behöver en paus i flytten. Rudor är 
den vanligaste fisken i tjärnen då dessa 

kan överleva vintrar i dvala i botten-
frusna vatten, och då och då jagar fisk-
gjuse dessa över tjärnen. (Piteå kommun, 
2017b).  

 
Tallskogen runt Lomtjärn är gammal och vissa träd är över 200 år. Det finns spår av gammal bebyg-
gelse i området och vissa husgrunder och stengärdsgårdar finns kvar, marken har tidigare använts 
till odling och som betesmark. Ungefär 500 e.Kr var Lomtjärn en del av havet men på grund av 
landhöjningen, som bidrar till en höjning av jordskorpan, finns endast den lilla tjärnen kvar (Piteå 

Figur 5 - Karta över Lomtjärn med markerade friluftsaktiviteter, le-

der och stigar (Piteå kommun, 2017b). 
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kommun, 2017b). I Piteå kommuns friluftsplan beskrivs området kring Lomtjärn som ett friluftsom-

råde med leder och stigar. I översiktsplanen listas det som ett kommunalt frilufts- och rekreations-
område, men in denna ses även den planerade korridorvägen för Norrbotniabanan korsa ungefär 
hälften av tjärnens södra del (Piteå kommun, 2015). 

 

1.1.5 Alternativ P2 - Centrumsträckning 
Istället för att vid Pitsund fortsätta längst med 
E4 planeras järnvägen i det andra alternativet 
(P2) svänga av åt nordost och vidare över Pit-
sundet. Detta planeras att ske via en ny öpp-
ningsbar bro som anläggs öster om den befint-
liga vägbron. Sträckningen fortsätter sedan vi-

dare förbi Munksund mot Piteå centrum. På 
väg ut från Piteå går sträckningen öster om 
Öjebyn parallellt med E4. Bangården planeras 
att ha en central beläggning i Piteå medan en 
ny godsbangård kan anläggas till Pitholmen. 
Resecentrum placeras centralt vid räddnings-

tjänsten i Piteå (se planerad sträckning i figur 
6 till höger). Detta alternativ har tidigare före-
språkats av Piteå kommun, myndigheter och 
industri (Banverket, 2010). Alternativ P2 kom-
mer i resterande delen av arbetet även kallas 
för Centrumsträckning.  

 
De positiva aspekterna med Centrumsträck-
ningen är delvis det tillgängliga läget för rese-
närer men den innebär också en möjlighet för 
ökad godstrafik genom att passera Piteås två 
linerfabriker SCA och Smurfit Kappa Kraftli-
ner samt Piteå hamn på Haraholmen, vilket 
intresserar näringslivet. Det finns däremot 
även en del negativa aspekter. Man är orolig 
att den vackra utsikten över Södra Hamn och 

dess vattenspegel ska förstöras på grund av tågtrafiken som regelbundet kommer passera detta om-
råde. Det medför även en ökning av bullernivån i staden vilket kan ge upphov till ett störande mo-

ment. Många är oroliga över ett ökat antal bommar som eventuellt måste sättas in för att stoppa 
trafiken varje gång ett tåg ska passera (Johansson, 2009). 
 
Önskemål från Piteå kommun gällande Centrumsträckningen genom staden har bland annat varit 
att intrånget av banan i Sörfjärden ska vara så litet som möjligt, samt att utsikten från Uddmansgatan 
inte skyms. I Centrumsträckningsalternativet är resecentrum därför planerat att ligga i ett västligt 
läge, vid räddningstjänsten i Piteå (se placering i figur 7 där resecentrum är märkt med RC) 
(Johansson, 2009). Placeringen anses ge god tillgänglighet mellan Piteå centrum och stationen sam-
tidigt som ett tillfälle ges till mer miljövänligt resande till och från resecentrumet med gång- och 

Figur 6 – Centrumsträckning (Banverket, 2010) 
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cykel. Det finns också möjlighet till en utveckling av centrumkärnan i och med resecentrums lokali-

sering, genom anläggning av fler bostäder och mer handel i dess närområde (Banverket, 2010). Där-
emot medför resecentrums placering en kostsam trafiklösning av Timmerleden med planfria kors-
ningar för att motverka barriärer. Centrumkärnan förskjuts också åt väster en aning och tillgänglig-

heten till Piteå Älvdals Sjukhus, Strömbackaskolan och Stadshuset minskar. Sundsgatan riskerar 
även att bli mer trafikerad (ÅF, 2010). Med resecentrumet så pass nära centrum finns inte heller 
mycket plats för reseparkering (Johansson, 2009).  
 

 
Figur 7 - Resecentrum centrumsträckning (Johansson, 2009). 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka potentialen för Resecentrum Lomtjärn i den alternativa Kustnära 
sträckningen av Norrbotniabanan genom informationssökning kring ämnet Resecentrum i perifera 
lägen samt genom granskning av redan befintliga stationer belägna utanför centrumkärnan. Fokus 
under granskningen kommer att ligga på lösningar kopplade till tillgänglighet och trygghet för rese-

närer, hållbara mobilitetslösningar och persontransporter på järnväg. Följande frågeställning kom-
mer att behandlas för att uppnå syftet med studien: 

 
Frågeställning: Vilka åtgärder bör genomföras för att utforma Resecentrum Lomtjärn i dess peri-

fera läge på bästa sätt med hänsyn till social hållbarhet, då främst med tanke på 
tillgänglighet och trygghet, men också med hänsyn till ekologisk hållbarhet kopplad 
till hållbara mobilitetslösningar och transporter, för att tillfredsställa resenärerna?   

 
Arbetet kommer att resultera i ett konceptförslag för Resecentrum Lomtjärn motsvarande ett lokal-
program, sambandsschema och en dispositionsskiss med utgångspunkt från platsens förutsätt-
ningar. Konceptförslaget kan bidra till en djupare kunskap om resecentrum i perifera lägen samt 
deras potential, vilket kan komma att utgöra en grund för kommunen i fortsatt arbete med de två 
sträckningsalternativen. 
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1.3 Avgränsningar 
Studien kommer främst att fokusera på Resecentrum Lomtjärn och hur detta kan utformas på bästa 
sätt. Förslaget kommer inte att utarbetas längre än till stadiet där ungefärliga funktionslösningar 
framgår, en detaljerad utformning av Resecentrum Lomtjärn kommer inte att göras i detta arbete. 
Fokusområdet innefattar endast stationsområdet och dess absoluta närhet. Inte heller konstrukt-
ionsmässiga lösningar kommer att behandlas i konceptförslaget, utan de ritningar som tas fram 
kommer endast att vara förslag på gestaltning av Resecentrum Lomtjärn. Ingen undersökning om 
resenärsantal kommer att genomföras i denna studie, dimensioneringen av resecentrumets olika 
funktioner baseras på en tidigare sådan utförd av Piteå kommun i Resecentrumutredning Luleå, Piteå 

och Skellefteå (Structor, 2011). 
 
Studien kommer inte ta hänsyn till hur järnvägsdragningen påverkar infrastruktur före och efter 

stationsområdet eftersom det är svårt att förutspå. På grund av tidsbegränsningen kommer arbetet 
inte att behandla resecentrum för centrumsträckningen. Inte heller andra fördelar och/eller nackde-
lar kring de olika järnvägsdragningarna kopplat till t.ex. godstransporter, väglösningar eller andra 
anläggningar kommer undersökas då detta anses ligga utanför studentens kompetens.  
 
En del av arbetet är inriktat mot hållbarhet men det ekonomiska hållbarhetsperspektivet kommer 
inte att behandlas då detta anses vara för tidskrävande med tanke på tidsbegränsningen. 
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2. Metod 

När det handlar om att försöka besvara samhällsvetenskapliga frågor kan man antingen använda sig 
av kvalitativa eller kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder är enligt Holme & Solvang (1997) 
metoder som handlar om att skapa sig en uppfattning och tolka forskningsområdet, man djupdyker 
i ett ämne för att försöka bilda sig en egen uppfattning. Detta resulterar i en helhetsbild av den 
situation som valts att undersökas. I kvalitativa metoder blir informationen en viktig grund att bygga 
vidare på. Kvantitativa metoder handlar istället om att genomföra statistiska analyser med den 
information som samlats in och omvandlats till siffror. Resultatet blir här istället en generell realitet 
baserat på all den data om anlyserats. (Holme & Solvang, 1997)  

 
Vidare går det även skilja på angreppsätten deduktion, induktion och abduktion. Det deduktiva an-
greppssättet riktar sig mer mot ett bevisande resultat (Patel & Davidson, 2007). Utifrån kända teorier 
och principer görs antaganden om verkligheten (Olsson & Sörensen, 2007). Dessa hypoteser testas 
sedan i det aktuella fallet. Den information som samlas in till testerna, hur denna ska tolkas och hur 

resultaten av dessa kopplas till teorin är alltså redan bestämt genom teorin. Ett induktivt angrepps-
sätt riktar sig istället mot ett upptäckande resultat. Här utgår forskaren inte från någon befintlig 
teori, utan informationen samlas in först. Utifrån den information som tas in försöker forskaren 
formulera en övergripande teori utifrån det specifika fallet (Patel & Davidson, 2007). Ett abduktivt 
angreppsätt kan förklaras som en blandning mellan det deduktiva och induktiva angreppsättet 
(Olsson & Sörensen, 2007). Detta går ut på att utifrån ett specifikt fall försöka formulera en allmän 
teori, denna testas sedan på andra fall som kan bidra till att teorin fördjupas och förfinas. När teorin 

i början formas används induktion, sedan övergår detta till deduktion när teorin testas (Patel & 
Davidson, 2007).  
 
Metoden i detta arbete har en kvalitativ ansats eftersom syftet är att skapa ett konceptförslag, vilket 
kräver en grundlig undersökning av stationens ingående delar samt vad som är speciellt för perifera 
lägen. Detta görs genom att samla information som rör järnvägsstationen i allmänhet och perifera 
sådana i synnerhet. Via informationen som samlas in skapas en helhetsbild som överförs till försla-
get. Angreppsättet är huvudsakligen induktivt eftersom studien inte baseras på någon befintlig me-
tod utan mer handlar om att hitta teorier som fungerar just för den specifika platsen. Deduktiva 

KAPITEL 
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inslag förekommer däremot då vissa analyser baseras på delar av redan befintliga teorier. Detta be-

skrivs mer ingående senare i detta kapitel.  
 
Den övergripande metodiken i arbetet består av tre olika delar. Den första delen är en litteraturstudie 

av resecentrum i perifera lägen samt av befintliga planeringsdokument från Piteå kommun och Ban-
verket gällande Norrbotniabanan. Litteraturstudien kompletteras med en utförlig referensstudie där 
perifera stationer i andra städer analyseras för att se hur de har löst situationen med lokaliseringen, 
samt en platsanalys för att försöka förstå platsens förutsättningar. I stort består arbetet av en utre-
dande del, i form av litteraturstudien, och en undersökande del, i form av referensstudien och plats-
analysen. Delarna har arbetats fram parallellt under en iterativ process. Framförallt i referensstudien 
har information framkommit som har varit behövlig att utreda i litteraturstudien för att skapa ett 
förhållande dem emellan. Konceptförslaget baseras på de ovan nämnda studierna och utgör arbetets 
resultat. Detta består i sin tur också av tre olika delar: lokalprogram, sambandsschema och disposit-

ionsskiss. I lokalprogrammet samlas all information som framkommit i litteratur- och referensstu-
dien om de funktioner som bör ingå i en station och deras ytbehov. I sambandsschemat visualiseras 
hur funktionerna ska länkas till varandra utifrån slutsatser i referensstudien. Till sist arbetas dispo-
sitionsskissen fram genom att framställa skisser med olika utformningsförslag av resecentrum med 
informationen från litteraturstudien, referensstudien och platsanalysen i åtanke. Skissandet skedde 
efter studiernas första utkast och sedan parallellt med dessa under tiden de bearbetades. Sedan fort-
satte arbetet med den skiss som ansågs vara mest kopplad till informationen i studierna, denna ut-
vecklades ytterligare och blev, tillsammans med lokalprogrammet och sambansschemat, konceptför-
slaget. Även under arbetet med konceptförslaget har kunskap använts som har varit behövlig att 
informera om i litteraturstudien för att läsaren ska kunna få ett sammanhang av samtliga delar. 
Studien har succesivt tagit form under arbetet med samtliga delar.  
 

2.1 Litteraturstudie 
Arbetet inleddes med uppstart av litteraturstudien där information kopplat till järnvägsstationens 
grundläggande egenskaper samt betydelse för staden undersöktes. Extra vikt lades på stationer i 
perifera lägen. Studien fortgick av och till under hela arbetets gång. Vid litteraturinsamlingen 
granskades källans ursprung för att minska risken för felkällor. En stor del av litteraturen hämtades 
från Banverkets utredningar om Norrbotniabanan - Länsgränsen Piteå. Andra myndigheter som 
Trafikverket och Boverket användes också flitigt, även vetenskapliga artiklar inom området och 
böcker förekom. Ett antal tidigare examensarbeten på samma område användes framför allt för att 
ta del av källor. Sekundära källor undveks i den mån det gick, men användes då primärkällan inte 
återfanns. Källor från år 2000 och framåt användes i första hand för att minimera risken för miss-
information på grund av utdaterade källor.  Examensarbetena söktes upp på Luleå Tekniska Univer-

sitets egen portal för publikationer vid universitetet, vetenskapliga artiklar som använts i arbetet 
letades upp via databasen Google Scholar. 
 
För att avgöra om litteraturen var relevant genomfördes kontinuerligt analyser av den litteratur som 
påträffades. Analysen bestod av en arbetsgång innehållande fyra steg:   

1. Titel – antyder titeln att texten innehåller relevant information till studien?  
2. Syfte – om svaret på 1. är Ja läses syftet för att få reda på vad intentionerna med arbetet är.   
3. Sammanfattning – anses även syftet vara av relevans läses sammanfattningen för att få en 

uppfattning om vad texten handlar om. 
4. Innehåll – uppfattas sammanfattningen vara lämplig läses hela texten. 
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Nyckelord som användes i sökningar var bland annat: perifer, tillgänglighet, järnvägsstation, rese-

centrum och hållbarhet. Dessa sökningar gjordes i Luleå Tekniska Universitets portal och via Google. 
Även de engelska motsvarigheterna: peripheral, accessibility, railway station, travel center och 
sustainiability användes i sökningar i Google Scholar. 

 

2.2 Referensstudie 
En studie av perifera stationer genomfördes för få inspiration och se hur andra har löst olika funkt-
ioner kopplade till stationen, denna fick senare namnet referensstudie. Granskningen av referens-
stationerna baserades på information från framförallt avsnitt 3.4–3.8 i litteraturstudien där olika 
lösningar för att utforma en väl fungerande station framkom. Betydande element som tillgänglighet 
till ankomstfunktioner, trygghetsåtgärder, hållbara transporter och funktioners samband hos refe-
rensstationerna analyserades. På den station där det var relevant analyserades även service- och 

verksamhetsutbud. För att underlätta analysen togs även sambandsscheman fram för varje station 
för att tydligt kunna se kopplingen mellan de olika funktionerna. Därefter drogs slutsatser gällande 
vilka lösningar som är passande att hämta inspiration från till Resecentrum Lomtjärn. Studien gav 
en fördjupad kunskap om vilka lösningar som fungerar och vilka som inte gör det. 
 
Stationerna som fungerade som referensobjekt i studien valdes ut utifrån stationernas tillgänglighet, 
baserat på deras avstånd från centrum. Stationer som ligger 1 km eller mer från centrumkärnan ses 
i studien som perifera. Initialt eftersöktes stationer som låg i en ort av liknande storlek som Piteå 
tätort med ett invånarantal mellan 15 000–30 000. Metoden är inspirerad av Fröidh, Adolphson, 
Jonsson, & Anderssons (2018) tillvägagångsätt i rapporten Lokalisering av järnvägsstationer – effek-
ter för samhällsplanering, resande och tillgänglighet. Eftersom urvalet redan smalnats av relativt 
mycket på grund av avgränsningarna ovan eftersöktes både resecentrum och stationer som referen-

sobjekt för att få ett så brett urval som möjligt att välja från. Huvudsakligen eftersöktes referensstat-
ioner belägna i Sverige men stationer från andra länder var också intressanta. För att hitta stationer 
som levde upp till kraven undersöktes liknande studier på samma område. 
 
Kommunerna till de stationer som valdes ut kontaktades för förfrågan om tillgång till bygghand-
lingar för att underlätta den efterföljande analysen av dem. Utifrån bygghandlingar och andra rit-
ningar som tillhandahölls från respektive kommun gjordes ett sambandsschema för varje station. 
Sambandsscheman används för att tydliggöra kopplingen mellan en byggnads olika funktioner 
(Dweiri, 1999). Detta var till hjälp när Resecentrum Lomtjärn senare skulle utformas. Kommunerna 
blev även förfrågade om att delta i en kort intervju där stationens kvaliteter diskuteras för att få en 
djupare förståelse, samtliga kommuner tackade ja. Tjänstemän från kommunerna med befattning-
arna trafikingenjör, stadsarkitekt och planingenjör intervjuades. Intervjufrågorna baseras främst på 

information om stationerna som kommer från Trivector Traffic AB:s rapport Stationsutveckling och 
stationslokalisering (2014), frågorna återfinns i bilaga 10.1. En önskan var också att besöka åt-
minstone en station för att försöka skapa sig en egen uppfattning om stationsmiljön. Efter dialog 
med Piteå kommun beslutades att en av referensstationerna kunde besökas. Under besöket doku-
menterades i stort sett hela stationen i bilder och synpunkter från besöket antecknades. Observat-
ioner från studiebesöket användes senare i analysen och som bas för intervjun till kommunen. Refe-
rensstudien redovisas i form av ett eget avsnitt där stationerna presenteras och analyseras. Se mer i 
avsnitt 4.  
 

https://tyda.se/search/peripheral?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv
https://tyda.se/search/accessibility?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv
https://tyda.se/search/railway+station?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv
https://tyda.se/search/travel+center?lang%5B0%5D=en&lang%5B1%5D=sv
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2.3 Platsanalys 
Som komplement till referensstudien gjordes en platsanalys för att ta reda på om den placering för 
Resecentrum Lomtjärn, som kommunen tidigare tittat på, var den mest fördelaktiga placeringen i 
området. Fokus låg speciellt på platsens rörelsemönster, hur fotgängare, cyklister och bilister rör sig 
i området. Det var viktigt att få en överblick över hur människor rör sig på platsen idag för att pre-
cisera de viktigaste stråken. En platsanalys kan genomföras på olika sätt, i rapporten Lär känna din 
ort! listar Boverket (2006) olika metoder som kan användas när en platsanalys ska göras. Dessa 
undersöktes närmre för att komma fram till vilken som skulle passa bäst för ändamålet. Metoderna 
beskrivs nedan.  

  

2.3.1 Metod 1: Stadsbildsanalys 
Michael Trieb har arbetat fram metoden vilken handlar om att betrakta stadsrum när det finns män-

niskor som rör sig där och när de är tomma, därefter görs en analys av detta. I början av analysen 
beskrivs bilden av landskapet, användningsområde och design av stadsdelarna i staden, de olika 
stadsrummen och individuella byggnader. (Trieb & Markelin, 1977)          
                   

2.3.2 Metod 2: Dansk Kommuneatlas enligt SAVE-metoden 
Ett arbetssätt som används i Danmark för att hjälpa kommunen att avgöra vilka miljöer och bygg-
nader som bör bevaras under tiden resten av staden utvecklas. Arbetssättet används även för att 
skildra hur ny bebyggelse kan förenas med befintlig stadsmiljö. Detta uppnås genom att stadens 
sammansättningar, motiv och kvaliteter analyseras. Metoden har en arkitektonisk inriktning, men 
även kultur, miljö, tillförlitlighet och tillstånd ses över. Upplevelsevärdena stärks av sakuppgifter från 
historien. Hur förtjänt en byggnad är av att bevaras träder fram i slutet då de rangordnas med hjälp 
av en skala mellan 1–9. (Boverket, 2006) 

  

2.3.3 Metod 3: Estetisk byutformning  
En metod som används när en plats utmärkande egenskaper önskas sammanställas. Metodens skap-
are är Thomas Thiis-Evensen som beskriver tillvägagångssättet ytterligare i sin bok Byens uttrykks-
former. En metode for estetisk byformning. När utövaren planerar för ny bebyggelse får denne di-
rektiv gällande vilken historisk, användbar och bildlig omtanke som befintliga byggnader och miljöer 
bör få. Hjälpmedel i form av typfall fås för att förstå de visuella karaktärsdragen hos bebyggelsen. 
Metoden utgår från att det finns tre oberoende så kallade rumsnivåer: orternas förhållande till 
varandra, landskapet som orten ligger i och bebyggelsen i varje ort. För att kunna genomföra ana-
lysen behövs visuella grundregler för utformning. (Thiis-Evensen, 1992) 
 

2.3.4 Metod 4: Staden som mental karta  
Syftet med metoden är att systematiskt beskriva människors upplevelse av platsen och hur platsen 
bidrar till orienteringsförmågan. Kevin Lynch har utarbetat metoden som beskrivs i boken The image 
of the city. Metoden utgår från det fem elementen stråk, barriärer, områden, knytpunkter och land-
märken som kan hjälpa utövaren att föreställa sig en bild av platsen. Allmänheten intervjuas och 
respondenter får skapa sig en individuell mental karta över platsen som analyseras. Även en sekun-
där analys av yrkesmässiga planerare genomförs. Båda infallsvinklarna sammanställs och tolkas i ett 
underlag för planering. (Lynch, 1960) 
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2.3.5 Metod 5: Rationell stadsanalys 
En arkitekturrelaterad metod med syftet att bevara stadens arkitektoniska uttryck under tiden staden 
utvecklas. Metoden är framtagen av Aldo Rossi och går att läsa om i The Architecture of the City. 

Analysen är uppdelad i två delar, i den ena analyseras staden utifrån det urbana nätverket, primära 
element och platsen. I den andra analyseras byggnader på liknande sätt via byggnaden i sig själv, de 
övergripande konstruktiva elementen samt dekoren. Resultatet är en uppfattning om vilka bestånds-
delar som hjälper till att bevara den oavbrutna historiska följden i staden. (Rossi, 1982) 
 

2.3.6 Metod 6: Kvalitativ stedsanalyse 
Metoden är passande att använda när man vill få reda på vilka faktorer som karakteriserar en plats, 
på det sättet fås en ökad förståelse för platsens inre värde som kan användas vid utveckling av staden. 
Den baseras på teorierna som Christian Norberg-Schultz beskriver i Genius Loci: Towards a 

Phenomenology of Architecture. Han anser att livet som levs i en platsstruktur bildar en enhet, därför 
baseras analysen på fyra fundamentala mänskliga behov: orientering, identifikation, minnen och 
historia. Det är en typ av kvalitativ analys och resultatet utgörs av ett antal kartor som istället för 
traditionella kartsymboler har nya symboler med tillhörande beskrivningar om hur platsen framstår 
utifrån människans sinnesuttryck (så kallade fenomenologiska beskrivningar). (Norberg-Schultz, 

1980) 
 

2.3.7 Metod 7: Realistisk Byanalyse 
En metod med ursprung från Norge, skapad av arkitekterna Karl Otto Ellefsen och Dag Tvilde. Ana-
lysen består av de fyra delarna: Historisk bebyggelseutveckling, överordnande strukturella element, 
bebyggelsestruktur och avgränsning i enhetliga områden. Tanken är att platsen ska visualiseras likt 
ett historiskt dokument, vilket är ett resultat av en sammanställning mellan olika styrkor som an-

tingen verkat i disharmoni eller i samförstånd med varandra. Tolkningen av platsen kan göras uti-
från summan av platsens delar som innehåller kulturvärden och särdrag. (Ellefsen & Tvilde, 1991) 
 

2.3.8 Vald analysmetod 
Fokus i analysen låg som sagt på rörelsemönster i området kring Lomtjärn. Metod 2, 3, 5 och 7 kunde 
direkt utelämnas eftersom de har en inriktning mot att bevara platsens historia och visuella uttryck, 
vilket inte är kopplat till hur människor rör sig på platsen. Metod 6 är användbar när platsens ka-
raktär önskas analyseras, visserligen är orientering ett av de fyra behoven som metoden bygger på, 
men det är en så pass liten del av hela analysen. Eftersom de andra tre delarna berör områden som 
inte behandlas i denna studie valdes även denna metod bort. Då återstod endast metod 1 och 4. Både 
Lynch och Trieb har införlivat rörelser i sina analysmetoder, men i Stadsbildsanalys inkluderar Trieb 
även byggnaders och stadsrums utseende. Detta är mer kopplat till design och visuella uttryck, vilket 

inte var aktuellt i denna platsanalys. Det finns inte heller någon bebyggelsestruktur i området kring 
Lomtjärn idag som går att analysera. Lynch beskriver i Staden som mental karta fem element som 
var och en på sitt eget vis är kopplade till olika rörelsemönster i staden, dessa kan även hjälpa till att 
beskriva hur gaturummen uppfattas. Däremot var intervjustudier inte intressanta i det här fallet, 
eftersom det inte rör sig speciellt mycket människor i det angivna området idag då det är relativt 
oexploaterat. Ingen av de beskrivna metoderna ovan kunde användas helt och hållet för analys av 
den angivna platsen, men en variant av Kevin Lynchs tillvägagångssätt kunde användas där platsen 
vid Lomtjärn analyserades utifrån hans fem element.  
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För att få en djupare förståelse kring vad elementen representerar kommer de beskrivas mera utför-

ligt nedan:  
Stråk:  De förbindelser där människor färdas som exempelvis vägar, trottoarer, gångvägar 

eller järnvägar. Via dessa kan staden observeras från olika vinklar som hjälper till att 

skapa en helhetsbild av staden, det är också via stråken som de andra elementen blir 
synliga (Lynch, 1960). 

Barriärer:  Linjära element som inte används som stråk. De fungerar som gränser mellan två 
olika skeden och är linjära pauser i kontinuiteten. Exempel på barriärer är stränder, 
järnvägskorsningar och väggar. Dessa stänger av ett distrikt från ett annat och är 
mer eller mindre genomträngliga. De kan också vara sömmar som kopplar ihop två 
regioner med varandra, vilket kan ses som deras viktigaste roll. Att hålla ihop olika 
delar med varandra (Lynch, 1960). 

Områden:  Sektioner i staden som är medelstora eller stora. De har en tvådimensionell omfatt-

ning, vilket gör att man kan gå in områdena. På insidan har de en sammanhängande 
karaktär som gör dem lätta att uppfatta när man väl inträtt områdena, men de kan 
också ges en enhetlig karaktär på utsidan som skapar en referens i stadsrummet. De 
flesta som rör sig i staden bygger upp den mentala kartan utifrån sådana områden 
(Lynch, 1960). 

Knytpunkter:  De intensiva punkterna i staden som får deras betydelse utifrån deras popularitet. 
Det skapas främst av avbrott i trafiknätet och kan vara till exempel korsningar, kon-
vergens av stråk eller skiftningar från en struktur till en annan (Lynch, 1960). 

Landmärken:  En annan typ av punktreferens som står ut från mängden, men dessa är ett fysiskt 
objekt istället för en plats. Exempel på landmärken kan vara en byggnad, en skylt, en 
affär eller ett berg. Landmärken kan vara i staden och synliga i flera vinklar eller ligga 
utanför staden och fungera som en konstant punkt.  Andra landmärken är lokala och 

kan endast ses från vissa vinklar i vissa lägen (Lynch, 1960).  
Alla elementen är illustrerade i figur 8 nedan. Illustrationen längst till vänster symboliserar Stråk, 
sedan kommer Barriärer, Områden, Knytpunkter och Landmärken.  

 
Figur 8 - De fem elementen (Lynch, 1960). 

Med hjälp av de fem elementen gjordes först en platsanalys där stationsområdet vid Lomtjärn sattes 

i ett översiktligt perspektiv för att undersöka kopplingarna mellan området och centrum (perspekti-
vet kan ses i figur 9 där stationsområdet är inringat i en gul cirkel och centrum i en vit cirkel, lägg 
även märke till de gatunamn som skrivits in för ökad förståelse i resten av arbetet). Sedan gjordes 
även en analys i ett detaljerat perspektiv, där stationsområdet och det externa handelsområdet 
Backen ingår, för att belysa viktiga element på platsen (figur 10 med stationsområdet i den gula 
cirkeln). I vartdera perspektivet analyserades platsen utifrån de fem baselementen. Platsanalysen 
redovisas i form av ett antal illustrationer där analysen av varje enskilt element framgår, mer om 
detta i avsnitt 5.  
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Figur 9 - Platsanalys, översiktligt perspektiv 

 
Figur 10 - Platsanalys, detaljerat perspektiv 

2.3.9 Workshop 
Efter den inledande analysen som gjordes av studenten genomfördes en workshop tillsammans med 

anställda från kommunens samhällsplaneringsavdelning för att få utomstående åsikter och profess-
ionella synpunkter. Gruppen bestod av personer med olika befattningar inom samhällsplanering så 
som stadsarkitekt, samhällsplanerare och utredare. Efter workshopen finjusterades platsanalysen 
och viktiga synpunkter som framkom under workshopen inkluderades.  
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2.4 Konceptförslag 
2.4.1 Lokalprogram och sambandsschema 
Baserat på ovan gjorda analyser och studier samlades den information som behövdes för att skapa 
ett konceptförslag i ett lokalprogram. De ytenheter och mått som listas i lokalprogrammet användes 
sedan för att skapa konceptförslaget. Vidare skapades ett sambandsschema över Resecentrum Lom-
tjärn baserat på funktionerna i lokalprogrammet, så att kopplingen mellan dessa framkom. Lokal-
programmet och sambandsschemat låg sedan till grund för utformningen av Resecentrum Lomtjärn. 
 

2.4.2 Dispositionsskiss 
Funktionerna som listas i lokalprogrammet och deras placering som fastställts i sambandsschemat 
inkorporeras på ett passande sätt i dispositionsskissen som är i form av en situationsplan där hela 
stationsområdet kan ses uppifrån. På så sätt fås en överblick över hur området skulle kunna se ut 

om ett resecentrum placeras där. Även två andra ritningar samt en moodboard skapades för ytterli-
gare förståelse. Ritningarna beskrivs mer ingående i kapitel 6.  
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3 

3. Litteraturstudie 

3.1 Stationens betydelse för stadens utveckling 
Historiskt sett har järnvägen varit en bidragande faktor till stadstillväxten och stationerna har ut-
vecklats till betydande utrymmen i staden och för staden (Trafikverket, 2013). Det beror mycket på 
att rälsen är fixerad i en viss position och inte går att flytta på, vilket gör området runt spåren efter-
traktat för exploatörer och investerare eftersom det är ett område som kommer vara attraktivt under 
en längre tid (Van Nes & Stolk, 2012). Användandet av järnvägen började under industrialismen, det 
behövdes ett effektivt transportmedel för att frakta varor och råvaror mellan fabriker och till handeln 
och därför byggdes snabbt flera hundra mil järnväg. Runt järnvägsspåren växte små samhällen upp 

där invånarna såg att de även kunde nyttja järnvägen som färdmedel till arbeten, och snart insåg 
man potentialen i transportmedlet. Än idag är tågresande ett attraktivt sätt att transportera sig på, 
mycket på grund av kvickheten, nåbarheten och bekvämligheten som tåget erbjuder (Bakerson, 
2010). 
 
I de samhällen som ligger nära järnvägen blir stationsbyggnaden väldigt viktig och kan komma att 
påverka hur staden utvecklas (Bakerson, 2010). Det skapas en förtätning vid resecentrum där planer 
för bebyggelse och trafik integreras, en utveckling av staden kring de kollektiva knytpunkterna 
(Schylberg, 2008). Stationen lockar till sig andra verksamheter och exploatörer som gör att stations-
området utvecklas till en nod i staden. Detta underlättar samtidigt för resenärerna som får närhet 
till service och verksamheter av både privat och offentlig karaktär. Detta medför att platsens bety-

delse kring stationen ökar (Trafikverket, 2013), och i många städer har stationen på grund av detta 
blivit en entré till staden. Den är i många fall det första man ser när man anländer till staden och 
fungerar som dess ansikte utåt (Dahlstrand, Forsemalm, & Palmås, 2013). Stationen är inte bara en 
plats där resenärer byter mellan transportslag eller anländer till sina destinationer, utan den kan 
också vara ett köpcenter, mötesplats eller ett landmärke för staden (Van Nes & Stolk, 2012). En ge-
nomtänkt placering kan även användas för att koppla ihop olika delar av staden med varandra 
(Trafikverket, 2013).  
 
Ofta används arkitekturen för att få människor nyfikna på stationen och locka dem till området. 
Genom stationen framkommer innebörden av hela järnvägssystemet samtidigt som den fungerar 

KAPITEL 
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som en port in i staden, både kopplingen till järnvägen och stadsstrukturen speglas i stationens ut-

formning (Van Nes & Stolk, 2012). Stilen är ofta tidstypisk eller har influerats av andra stadsutmär-
kande kvaliteter (Fröidh et al., 2018).   
 

Stadsutvecklingen sker på olika sätt beroende på var stationen placeras. Stationer belägna i centrum 
bidrar till en förstärkning av den befintliga centrumkärnan medan en station i utkanten av staden 
kan fungera som en källa till ny stadsutveckling (Hemling & Lindqvist, 2017), ofta har stationens 
lokalisering bidragit till en förskjutning av tyngdpunkten i staden mot stationen. På senare tid har 
en ny typ av station uppkommit. Den perifera, eller externa, stationen är belägen i staden men utan-
för centrum för att undvika intrång i befintlig bebyggelse samt för att underlätta anpassning till sta-
den (Trafikverket, 2013).  
 

3.2 Perifera stationer 
En perifer station är i regel inte lika populär ur ett stadsbyggnadsperspektiv som en urban sådan, 
men en perifer station kan också bli en central knutpunkt utanför tätorten kopplat till resandestruk-
turer och andra färdmedel (Trafikverket, 2013). En fördel är att det ofta förekommer mycket orörd 
mark kring det perifera stationsområdet som kan exploateras utan att tränga sig på en befintlig 
stadsstruktur. På så sätt reduceras oönskade faktorer som vibrationer, barriärer och buller som kan 
göra intrång i staden, bebyggelsen kan planeras för att komplettera stationen utan komplikationer 
med omgivningen (Schylberg, 2008). Det finns möjlighet att anlägga fler parkeringar, vilket i sin tur 
kan medföra att pendlare som vanligtvis pendlar hela sträckan med bil nu väljer det kollektiva trans-
portsättet för större delen av resan (Fröidh et al., 2018). Ytterligare fördelar med ett perifert stat-
ionsläge är minskade anläggningskostnader samt kortare restider inom det regionala transportnätet 
(Schylberg, 2008). Däremot försvinner möjligheten att kunna kliva av tåget och direkt befinna sig i 

centrum, stadsbebyggelsen omkring stationen saknas och stationen kan därför liknas med en flyg-
plats, avskild från övrig miljö. Möjligheterna till ett ökat serviceutbud intill stationen minskar också 
på grund av bristen av icke-resenärer i området (Trafikverket, 2013). 
 
I rapporten Lokalisering av järnvägsstationer av Fröidh et al. (2018) diskuteras mer ingående varför 
en urban station ofta förespråkas istället för en perifer station. Tillgängligheten är en betydande fak-
tor. I ett urbant läge finns ofta flera busshållplatser som angörs frekvent med linjer i båda riktning-
arna, medan turtätheten och åtkomsten ofta brukar vara sämre i en perifert belägen station. Kollek-
tivtrafikens turer bör ha hög turtäthet och standard för att det ska kännas bekvämt att färdas mellan 
centrum och en station i ett icke stadsnära läge. Många anslutningsresor kräver i ett perifert läge 
även hjälp från fordon, dessa sker till stor del med bil (30–40%) medan ungefär lika många prome-
nerar till ett urbant resecentrum (Fröidh et al., 2018). Huruvida ett perifert resecentrum är positivt 

för staden eller inte beror mycket på vart befolkningstyngdpunkten i staden ligger. Är tyngdpunkten 
inte belägen i centrum, samtidigt som staden har mycket utpendling och lite inpendling till arbets-
platser belägna i centrum, kan ett perifert läge vara lika tillgängligt som ett centralt sådant (Trivector 
Traffic AB, 2014).  
 
En annan faktor av stor betydelse är trygghet. Stationer belägna utanför centrum känns inte lika 
trygga som urbana stationer. Allmänt så ökar nöjdheten och tryggheten hos resenärerna ju närmre 
centrum som stationen är belägen men även fysisk utformning och service är betydelsefulla aspekter 
som kan bidra till ökad trygghet. Det är viktigt att lägga extra fokus på utformning, omkringliggande 
verksamheter samt kollektivtrafikens koppling till stationen om ett icke stadsnära läge väljs (Fröidh 
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et al., 2018). Allmänt gäller att attraktionen till en stad, dess utvecklingsmöjligheter och regionala 

samband ökar vid förbättrade tågförbindelser. Men det är inte givet att detta lättast uppnås via ett 
urbant resecentrum. En perifer station kan också medföra en ökning av resandet till och från staden 
bara den utformas på ett sätt som gynnar tillgängligheten och tryggheten (Trivector Traffic AB, 

2014). 
 

3.3 Begreppet Resecentrum 
För att kunna utforma Resecentrum Lomtjärn måste först definitionen av ett resecentrum utredas. 
Trafikverket (2013) har i sin Stationshandbok beskrivit resecentrum som ”en bytespunkt som även 
har ett utökat serviceutbud utöver service för resan” (s.11). Även i Trafik för en attraktiv stad har 
begreppet beskrivits, där förklaras det som ”En väl utformad bytespunkt med service för byten mel-
lan flera transportslag inklusive byten mellan lokal och regional kollektivtrafik. Ofta avses järnvägs-

stationer där både plattformsmiljö, stationsbyggnad, området runt omkring och anslutande trafiknät 
anpassats till varandra.” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007, s.58). Jernhusen har försökt för-
klara begreppet i ÅF Infraplan (2006), där listar de fem faktorer som gör en station till ett resecent-
rum: 

 Olika servicefunktioner på ett och samma ställe – Vänthall, information, toaletter, kommer-
siell service. 

 Samlingspunkt för samtliga färdmedel – Fjärrbuss, regionalbuss, lokalbuss, fjärrtåg, region-
altåg, taxi. Bil och cykel. 

 Funktioner för ankomst – Bil- och cykelparkering, angöring, gång- och cykelvägar. 
 Plats för möten och handel – Nöjen, kultur, sport, bibliotek, offentlig service, restauranger, 

butiker. 
 Arbetsplats – Industri, verksamheter, kontor. 

Gemensamt för alla tre begreppsförklaringarna är att ett resecentrum ska samla olika typer av trans-
portmedel och att det ska innehålla ett utbud av service för både resenärer och övriga invånare. Det 
är alltså hos dessa faktorer som fokus bör ligga i utvecklingen av ett nytt resecentrum.  
 
Inför planeringen av resecentrum i Skellefteå, Piteå och Luleå längst efter Norrbotniabanan har ut-
redningar gjorts gällande vilket typ av innehåll och organisering som ska ingå i resecentrumen.   
Grundtanken är att två planlagda funktioner tilldelas varje resecentrum i det regionala nätverket. 
Den ena är att fungera som en lokaliseringspunkt eller landmärke. Speciellt för besökare till staden 
blir utformningen viktig, resecentrumet blir stadens entré, den första anblicken av staden. Den bör 
kunna användas som en lokaliseringspunkt så att en igenkändhet och orienterbarhet skapas utifrån 
resecentrumet. Resecentrum bör placeras och utformas på ett sådant sätt att det skapar ett genom-
tänkt komplement till samhällets basstruktur och dess värdefulla kvaliteter. Resecentrum är viktigt 

för att den sammanvägda infrastrukturen ska fungera som en helhet, den funktionen ökar bara i 
positivitet om centret kan utformas på ett genomtänkt sätt. (ÅF Samhällsplanering, 2011)  
 
Den andra funktionen är att utgöra en knytpunkt mellan de transportsystem som möts vid stationen. 
Både det regionala järnvägsnätet som länkar samman kommunerna, och lokala transportsystem som 
hjälper till att binda ihop stadens yttre delar med dess centrum. Samspelet mellan dessa främjar 
tillgängligheten till universitet, arbetsplatser, sjukvård och så vidare (ÅF Samhällsplanering, 2011). 
Genom att använda resecentrum som knytpunkt för olika transportmedel skapas även en samlings-
plats i staden för dess medborgare, detta har betydelse för resenärerna men även för övriga invånare 
i staden (Structor, 2011).  
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3.4 Tillgänglighet 
Tillgänglighet är ett relativt brett begrepp (Trafikverket, 2013). Det definieras i Trafik för en attraktiv 
stad som ”den lätthet med vilken medborgare, näringsliv och offentliga organisationer kan nå det 
utbud och de aktiviteter som de har behov av” (s. 37–38). Med andra ord ska alla kunna nå samhällets 
funktioner på ett smidigt sätt, vilket uppnås genom en samverkan mellan bebyggelse och trafik 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2007). 
 
Många faktorer omfattar begreppet tillgänglighet och för att uppnå det måste flera system samverka. 
Trafikverket (2013) listar tre faktorer i sin Stationshandbok som bidrar till tillgänglighet inom trans-
portsystemet: 

 Den fysiska planeringen och utformningen – innefattar hela planeringsarbetet från platsbe-

stämmelse till gestaltning av anläggningen.  
 Trafikering – innefattar reseutbud bland annat genom turtäthet och antal linjer   
 Resenärens egenskaper – innefattar de olika resenärernas behov och krav 
  

Det fundamentala transportbehovet för både invånarna och näringslivet bör tillgodoses. Detta upp-
nås genom att utgå ifrån varje individs egen förmåga, vissa grupper som exempelvis barn, äldre och 
funktionshindrade behöver särskild omtanke. Hinder bör undvikas för att människor med funkt-
ionsnedsättningar ska kunna transportera sig säkert på egen hand (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2007). Miljön måste kunna nyttjas enkelt och vara väl genomtänkt (Trafikverket, 2013). 
Även godstransporter måste fungera på ett smidigt sätt, annars kan inte staden och dess arbetspro-
cesser fungera. Den fundamentala uppgiften för transportsystemet kan sammanfattas som att det 
ska erbjuda nåbarhet för alla, vilket kan skapas via en samhörighet mellan alla olika transportslag 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2007). 
 
När det gäller tågresande är tillgängligheten till stationen väldigt viktig. Studier har visat att om 
tillgängligheten till stationen är dålig är det färre som väljer tåget som transportmedel. Använd-
ningen minskar också ju längre bort från bostadsområden och annan bebyggelse som stationen lig-
ger (Rietveld, 2000). En stations egenskap som knytpunkt och plats i övrigt beror delvis av den 
rumsliga gestaltningen av vägar och gator i dess närhet (Van Nes & Stolk, 2012). En teori är att en 
järnvägsstation kan bjuda in verksamheter som detaljhandel, butiker och kontor, men utformningen 
av gaturummen beaktas sällan (Mulders-Kusumo, 2005). Framgångsrika stationer är kända för att 
ha ett stort utbud av service och avgångar, detta medför även ett stort antal resenärer, invånare och 
kunder som använder systemet. Det är uppbyggt av ett stort utbud av servicefunktioner i dess närhet, 
tät bebyggelse och möjligheter till byten mellan olika transportslag inom korta avstånd. Däremot 

påverkas besökarnas densitet och frekvens av gaturummens gestaltning i stationens närområde. För 
att stationen ska kunna vara tillgänglig behöver den vara väl kopplad till vägnätet i dess närhet, så 
att andra transportmedel ska kunna samverka med stationen och skapa en helhet (Van Nes & Stolk, 
2012). 
 
Det första och sista en tågresenär gör är att transportera sig till och från tågstationen med hjälp av 
ett annat transportmedel (Givoni & Rietveld, 2007). Transporten till och från stationen är något som 
ofta glöms bort i relation till tågresande, vilket kan få konsekvenser (Rietveld, 2000). Bland annat 
kan betydelsen av andra transportmedel som är nödvändiga för att tågresan ska kunna genomföras 
bortses från (Semler & Hale, 2010). Exempelvis är transport till fots ett viktigt transportsätt till och 
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från tåget som är underskattat. Även cykeln är ett attraktivt färdmedel, genom att cykla behöver inte 

resenärer vänta på bussar eller tunnelbana. Att cykla är också billigt, miljövänligt och cykelns parke-
ringsplatser är små och tar lite plats vid stationen. Det kan också leda till att tågresandets attraktivitet 
på grund av dess miljövänlighet övervärderas när transporten till och från stationen inte tas med i 

beräkningen (Rietveld, 2000).  
 
Det är här också viktigt att skilja på resan till stationen och resan från stationen (Moyano, Moya-
Gómes & Gutiérrez, 2018). Vid resan till stationen från hemmet accepterar resenärerna längre res-
tider och längre avstånd än vid resan från stationen till hemmet. Man bör även ha i åtanke att det 
finns en skillnad mellan resan till och från hemstationen, stationen som man reser från, jämfört med 
destinationsstationen, den station som är slutet på tågresan. Till en hemstation anländer många re-
senärer i deras privata fordon som bil eller cykel, vid stationen behövs därför mer parkeringsmöjlig-
heter för dessa fordon. Vid en destinationsstation anländer resenärerna från tågen till fots, där be-

hövs därför inte lika mycket plats avvaras för parkering. När en station utformas kan det vara bra 
att inkorporera detta tankesätt och försöka avgöra om stationen kommer att fungera mer som en 
hemstation eller destinationsstation (Givoni & Rietveld, 2007). 
 
Tiden på tåget är bara en del av resan som består av en kedja av byten mellan olika transportmedel 
(Givoni & Rietveld, 2007). Detta är något som ofta glöms bort och det fokuseras ofta mer på förbätt-
ringar under själva tågresan istället för förbättringar till och från tåget (Halldórsdóttir, Anker Nielsen 
& Giacomo Prato, 2017). En förbättring av tillgängligheten till och från stationen kan både vara bil-
ligare och mer effektivt, vilket i slutändan kan leda till en ökning av tågresandet (Brons, Givoni, & 
Rietveld, 2008). Utöver ett ökat användande av järnvägen kan bättre tillgänglighet leda till att besvä-
ret som en resenär kan uppleva när denne ska resa minskar, vilket kommer att vara socialt försvar-
bart för resenärerna. Förbättras tillgängligheten med hjälp av kollektivtrafik eller transportmedel 

som inte är motordrivna kan det också medföra att bilens betydelse minskar. Detta kan i sin tur leda 
till positiva förändringar inom miljö, då buller och utsläpp kan minskas (Givoni & Rietveld, 2007).     
 
Tågresande beror alltså väldigt mycket av vilken kvalitet hela transportkedjan har från hemmet till 
destinationen. Det är också viktigt med en integration mellan transportslagen som ingår i kedjan så 
att ett byte dem emellan kan ske så smidigt som möjligt (Givoni & Rietveld, 2007). Tillgänglighet i 
och omkring järnvägsstationen handlar både om att placera stationen på en passande plats samt att 
effektivt trafikera den. Att använda sig av stationen för resande ska vara enkelt, det ska vara lätt att 
orientarea sig och ta sig fram på stationen. Det är viktigt att reseanläggningen sammansvärger med 
omgivningen, på det sättet kan kollektivtrafik och tågtrafik bli framkomlig för alla. En stationsloka-
lisering som förenklar samverkan med och nåbarhet av övrig miljö medför en förhöjd känsla av 

närhet, vilket främjar stationen i sig men också bebyggelse och verksamheter i omgivningen. Genom 
att undvika hinder i omgivningen kan järnvägsstationen fungera i symbios med sin närmiljö 
(Trafikverket, 2013). Det bör däremot tilläggas att en förbättrad tillgänglighet till stationen kan ha 
olika effekt på olika delar av järnvägssystemet. Effekten beror också på vilken typ av befolkning som 
berörs och ur de reagerar, vilket är svårt att kontrollera över (Brons et al., 2008).  
 

3.5 Trygghet 
Begreppet trygghet kan vara komplext, för att försöka förstå det bättre kan det delas in i två typer. 
Den ena typen kallas upplevd trygghet och är den som människor känner inom sig, den kan i vissa 
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fall skilja sig från den andra verkliga tryggheten. Även om man känner en otrygghet av att till ex-

empel vara ute i mörkret behöver det inte betyda att den finns en risk för olycka (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2007).  
 

Trygghetskänslan varierar mellan människor beroende på hur de förhåller sig till risker, hur känsliga 
de är, deras olika förutsättningar, ålder eller kön (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007). Kvin-
nor känner sig överlag mer otrygga än män när de befinner sig i offentliga miljöer. Transportsyste-
met och då främst kollektivtrafiken är en källa till oro. Trygghet måste planeras in i trafikmiljöerna 
när de utformas för att förhindra könsrelaterat våld, samt för att öka kvinnornas faktiska tillgång till 
allmänna ytor och transporter. Det kan handla om att exempelvis arbeta med ljussättning för att 
reducera mörka utrymmen och öka sikten. Även äldre, barn och funktionshindrade bör tas särskild 
hänsyn till eftersom de på olika sätt känner otrygghet när de vistas i trafikmiljön. Det kan handla om 
rädsla för olycka eller för begränsad framkomlighet. Trygghetskänslan varierar också beroende på 

veckodag och tid på dygnet, en plats som utstrålar trygghet på dagen kan bli en obehaglig och otrevlig 
plats på natten. Detta är ofta vanligt på parkeringar där det är mycket rörlighet på dagtid men som 
står tomma och öde nattetid (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015).   
 
I trafikmiljöer är otryggheten ofta kopplad till olyckor eller rädsla för att utsättas för brott (Tyréns, 
2013). I en studie av Cozens, Neale, & Whitaker (2003) listas senarion där valet av transportmedel 
kan skapa tillfällen för kriminella att begå brott. Männsikor hanteras på olika sätt av olika 
transportmedel. I kollektivtrafiken transporteras ett större antal människor tillsammans, dessa är 
främlignar med en stor diversitet. Detta medför att risken för att bli utsatt för brott är högre eftersom 
förbrytare har en större antal människor att välja sina offer från. Kollektivtrafiken följer även ett fast 
schema till ett begränsat antal hållplatser. Detta medför att många människor kan befinna sig på 
samma plats vid speciella tider, vilket leder till massbildning. Det går att i förväg förutse ungefär vid 

vilken tid massbildning sker och ungefär hur stor massan kommer att vara. Vid dessa tider och 
platser är risken att utsättas för brott högre. Förutom brott mot människor förekommer även brott 
mot själva systemet i form av bland annat grafitti och vandalism (Cozens et al., 2003).  
 
Svårigheten att begå brott minskar ju mindre risken för upptäckt eller påföljder är. Denna risk kan 
visas på olika sätt i stadsrummen, exempelvis signalerar klotter som inte tvättats bort att det är okej 
att klottra och därmed en liten risk för påföljd, detta kan i sin tur leda till att vandalisering i form av 
klotter ökar i det området. Det handlar också om hur utformningen av stadsrummen kan signalera 
hur mer eller mindre accepterade brottsgärningar är. Rum som är överblickbara och som mycket 
människor ofta rör sig i är svårare att begå brott i än obevakade skymda områden (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2015). Under tågresor förekommer lite brottslighet, däremot är känslan 

av att utsättas för brott betydligt högre enligt kundundersökningar. En rädsla för brott kan medföra 
att människor håller sig inomhus, vilket minskar den mänskliga aktiviteten utomhus. Detta leder till 
färre antal ögon i offentliga miljöer som kan uppfatta om brott äger rum (Cozens et al., 2003).  
 
Otrygghet kopplad till transportsystemet har ofta att göra med rädslan för olycka under själva trans-
porten, men otrygghet kan också uppstå genom andra faktorer kopplade till trafiken. Hållplatser och 
stationer är källor till otrygghet om de inte placeras och utformas på ett genomtänkt sätt. En ödslig 
hållplats med dålig belysning känns inte säker att vistas på. Vägen till hållplatsen påverkar också 
graden av trygghet, en ensam gångväg med mycket omkringliggande buskage, eller en gångväg som 
genomskär en tom parkering är exempel på dåligt utformade stråk. Sammanfattningsvis kan sägas 
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att platser med dålig sikt och som är svåra att få en överblick över, men som tillåter andra att se dig 

ofta upplevs otrygga (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). Den upplevda tryggheten har en 
stark koppling till utformningen av stadsrummen och kan delas upp i tre handlingar kopplat till 
detta, nämligen överblick, skydd och flykt. Människor vill kunna överblicka stadsrummet och gillar 

inte objekt som kan fungera som gömställen eller som hindrar synfältet. Samtidigt har vi människor 
en benägenhet att instinktivt skanna av omgivningen efter objekt och platser där man kan söka skydd 
ifall något skulle hända. Positivt är också att omgivningen erbjuder möjlighet att fly vid ett eventuellt 
angrepp. Möjligheten till flykt ökar ju fler vägar som leder bort från platsen, även tillgång till andra 
människor är viktigt. Däremot ska fysisk utformning som ökar risken att bli instängd, till exempel 
återvändsgränder, undvikas (Haans & de Kort, 2012).    
 
En järnvägsstation är avsedd att vara en plats där resenären ska kunna byta, vänta och ta sig till och 
från tåget. För att tågresor ska bli ett tilltalande resalternativ är både den verkliga och upplevda 

tryggheten viktig, redan i planeringsskedet bör risker diskuteras och beaktas så att de på bästa sätt 
undviks när stationen sedan byggs (Trafikverket, 2013). Utformas utrymmen så att människor vill 
vistas där skapas mer rörelse vilket också medför att tryggheten på platsen ökar (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2007). 
 

3.6 Hållbara transporter 
Hållbar utveckling inom transportsektorn betyder att transportsystemet ska ”tillfredsställa sam-
hällets behov av resor och transporter utan att äventyra kommande generationer” (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2007, s.13). Att kunna förflytta sig ses som en nödvändig förutsättning 
för att kunna möta människans behov. Resor och transporter är ett huvudvillkor för att sociala och 
ekonomiska värden ska kunna skapas för invånare, näringsliv och för samhället. Men för att dessa 

inte ska utgöra en negativ miljöpåverkan måste de planeras väl. Dessvärre kan också transportsyste-
met, genom dess anläggning, drift, skötsel och nyttjande, påverka miljön negativt på grund av att 
färdmedlen genererar utsläpp, samt sprider ämnen och material som kommer i omlopp. Miljöpro-
blemen som kan uppstå kan ha negativ inverkan på djur och natur samt påverka människors hälsa 
och välmående (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007).  
 
Användningen och fördelningen av ytorna i staden har inverkan på hur stor transportkapacitet som 
behöver sättas in för att sammanlänka olika delar. Är avstånden stora mellan samhällets olika funkt-
ioner ges mer utrymme till trafiken, vilket kan skapa barriärer och förhindra tillgängligheten. 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2007). Genom de senaste decentraliseringstrenderna har bero-
endet av bilen och dess betydelse ökat (Reusser, Loukopoulos, Stauffacher, & Scholz, 2008), vilket 
leder till ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsproblem (Van Nes & Stolk, 2012). De eko-

nomiska problemen har att göra med att tillväxten är kopplad till längre transporter snarare än högre 
produktion (Black, 2001), medan de sociala problemen relaterar till vikten av bilen för att kunna 
delta i samhällets aktiviteter, vilket inte bara exkluderar en del av befolkningen utan också ökar be-
roendet av bilen (Schönfelder & Axhausen, 2003). De miljömässiga problemen är framförallt relate-
rade till mängden emissioner som bilen bidrar till. Desto mer bilberoende en stad är, desto mer av 
invånarnas tillgångar måste spenderas på att ta sig runt i staden. Motsatsen kan beskrivas som desto 
mer staden investerar i kollektivtrafik, desto mer plats kan sparas som istället kan användas till annat 
(Van Nes & Stolk, 2012).  
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Tyvärr reduceras inte bilens miljöpåverkan i den takt som är önskvärd, trots höga miljömål och 

krafttag för att minimera beroendet av fossila bränslen är det svårt för kollektivtrafiken att konkur-
rera med bilen (Trafikverket, 2018). För att minska bilens användning behöver en genomtänkt pla-
cering av verksamheter och bostäder ske, satsningar för alternativa transporter samt ett arbete mot 

ett förändrat beteende hos människor bör också genomföras (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2007). Att gå eller cykla ses som de mest hållbara transportmedlen och lyfts ofta fram i olika tätorter, 
är avstånden för långa kan kollektiva lösningar sättas in som gör att energibehovet minskar. Men för 
att på ett bra sätt medverka till en ökad stadsutveckling bör alla olika transportslag samverka och 
komplettera varandra. Detta bör även avspeglas i den fysiska utformningen för att ett miljövänligare 
transportsätt ska kunna ersätta ett annat (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007). Alternativa 
lösningar som samåkning, samordning av resor eller andra transportalternativ kan locka bilisterna 
att minska användandet av eller välja bort bilen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007). 
 

I rapporten Tillgänglighet Kiruna, en åtgärdsvalsstudie för att skapa god tillgänglighet till Kiruna nya 
centrum (Trafikverket, 2018), föreslås olika kollektiva transportlösningar för ökad tillgänglighet 
inom staden i tre olika tidsepoker: närtid 2020, framtid 2030 och futurum 2050. I närtid 2020 för-
väntas stora delar av transporterna fortfarande ske med bil medan buss står för den kollektiva trans-
porten, kortare transporter görs med gång och cykel. En kollektivtrafik som är väl fungerande, kom-
binerat med bil- och cykelpooler gör användningen av transporterna enklare för invånare och besö-
kare (Trafikverket, 2018). Valmöjligheterna av drivmedel och alternativa bränslen har ökat, för buss 
finns inte bara fossila drivmedel längre utan dessa kan drivas på exempelvis el, biogas, vätgas, etanol, 
biodiesel med mera (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012). Nedan beskrivs några olika bussva-
rianter lite närmare. 
 
Trådbuss  Drivs på el via en kontaktledning i luften ovanför bussen. Nyare trådbussar kan 

lagra en del av strömmen från kontaktledningen i ett batteri för att kunna köra 
korta sträckor utanför trådarna, ibland används istället en förbränningsmotor till 
samma ändamål. Fördelar med trådbussen är att den går tyst och mjukt, den är 
också ett miljövänligare alternativ till bussar som drivs på fossila bränslen. Den 
fasta linjedragningen är både en för- och nackdel eftersom den bildar ett stråk som 
är tydligt och beständigt samtidigt som detta begränsar flexibiliteten och framkom-
ligheten för bussen. Totalt sett finns ca 350 trådbussystem i världen, varav endast 
ett system i Sverige. Närmare bestämt i Landskrona kommun. (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2012) 

   
Hybridbuss  Det finns generellt två olika typer av hybridbussar. Den ena är en parallellhybrid 

som använder samma system för att utvinna energi från bromsarna och driva for-
donet framåt. Den andra är en seriellhybrid som använder minst två olika elektriska 
drivkällor som tillsammans driver en elektrisk motor, vilken överför energin till 
hjulen. Verkningsgraden för den senare typen är nästan dubbelt så stor, 60 % av 
energin återvinns i seriellhybriden jämfört med 38 % för parallellhybriden. 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2012) 

 
Duobuss En blandning mellan en trådbuss och en dieselbuss. Bussen drivs av elektricitet när 

den kör under en kontaktledning men kan även köra utanför ledningsstråket och 
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då används istället diesel som drivmedel. (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2012) 
 
I framtiden 2030 antas utvecklingen av kollektivtrafiken ha gått längre och fokus ligger på ett mer 

anpassningsbart resande som skapas med hjälp av självkörande fordon som är anropstyrda, dessa 
fungerar som komplement till huvudlinjerna som kan trafikeras med exempelvis Bus Rapid Transit 
(BRT) system (Trafikverket, 2018). Detta är ett system som kombinerar kvickheten hos ett trans-
portsystem på räls med flexibiliteten hos bussar. Det kan liknas vid en smidigare spårvagn (Levinson, 
Zimmerman, Clinger, & Gast, 2003). BRT har utvecklats till det ledande transportsättet inom urban 
kollektivtrafik, speciellt på grund av förmågan att snabbt kunna transportera ett större antal männi-
skor samtidigt och för att det kan göras med relativt låga kostnader (Deng & Nelson, 2011). Om 
bussarna separeras från annan trafik kan de fungera på liknande sätt som en tunnelbana fast ovan 
jord, med bussgator integrerade i trafiknätet liknar användningen istället en lättare järnvägstrans-

port, likt Tvärbanan i Stockholm, och vävs de in helt i övriga transportnätet fungerar de på liknande 
sätt som spårvagnar men med högre flexibilitet (Levinson et al., 2003). Det privata bilägandet för-
väntas minska och istället används bilpooler där människor kan låna ett fordon när de behöver, även 
cykelpooler förväntas öka i omfattning. Transportslagen samlas på olika platser i staden i så kallade 
transporthubbar där byten mellan transportslag kan ske smidigt och enkelt (Trafikverket, 2018).   
 
Det är svårt att förutspå hur transporterna kommer se ut i futurum 2050, det antas att bilpoolerna 
kommer att ha utvecklats ytterligare och helt tagit över det kollektiva resandet inom städerna. For-
donen är självkörande och kan tillkallas när resenärerna behöver dem. Det finns möjlighet att välja 
att resa individuellt eller tillsammans med andra. Biltrafik som är manuellt styrd antas ha upphört, 
och eftersom självkörande fordon inte tar upp lika mycket plats som dagens bilar kommer därför 
mycket markyta blir över som kan användas av fotgängare- och cyklister. (Trafikverket, 2018)  

 

3.7 Resenärernas behov och krav 
Ett antal behov behöver lösas för att tillfredsställa resenärerna så att de vill använda sig av stationen. 
Resenärer förväntar sig att stationen ska fungera utifrån deras behov och krav, gör den inte det kan 
det innebära att resenärer söker sig till andra transportslag, som kan innebära en större miljöpåver-
kan (Hemling & Lindqvist, 2017).  
 
Trygghet och säkerhet är två av de viktigaste behoven att tillgodose. Trygghet påverkas av en mängd 
olika faktorer och är en personlig uppfattning hos resenärerna. Stationsområdet bör utformas så att 
en överblick över hela området kan åstadkommas, att uppnå en miljö som kan överblickas från olika 
delar av stationsområdet bör läggas extra omtanke på. Det gör att resenärer lättare kan orientera 

sig, vilket ger trygghet eftersom de vet vart de ska. Detta kan uppnås genom en logisk uppbyggnad 
av miljön, samt bra ljusinsläpp och belysning. Att kunna bli sedd och se andra resenärer, skyltar, 
målpunkter och riskområden ökar tryggheten. En öppen och luftig station bidrar också till ökad sikt, 
vilket gör att även orienteringsförmågan ökar och resenärens väg mellan transportslag blir tryggare. 
Samtidigt är det bra att försöka undvika passager och skymda vrår. Till vilken grad människor rör 
sig i stationsområdet och hur tydligt graden av övervakning framkommer påverkar också känslan 
av trygghet och säkerhet. Att det finns personal på stationen som resenären kan fråga anses ge trygg-
het enligt många resenärer. Andra trygghetsfaktorer är till exempel att miljön kring plattformen 
vårdas och tas om hand, möjligheten att kunna träda in i resecentrumet från olika entréer i olika 
väderstreck och att kunna välja ingång anses också ge trygghet. (Trafikverket, 2013) 
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Rekreationsområden och mötesplatser, som exempelvis kan skapas via handel och andra verksam-
heter, ses som viktigt. Det skapas en kommunikationsnod i anslutning till resecentrumet vilket öpp-
nar upp för ytterligare handel och service samtidigt som resenärerna sparar tid. Ett minskat gång-

avstånd är ett annat sätt att spara in tid. Olika funktioner bör vara placerade så att ett naturligt flöde 
i stationsområdet skapas. (Hemling & Lindqvist, 2017). 
 

Andra behov som resenärer anser vara viktiga är kopplade till trafiken. Det är viktigt att resecentru-
met är utformat för att underlätta för vidare transport om slutmålet för resenären ligger bortanför 
stationen. Väntan på hämtning, taxi eller ett kollektivt transportmedel görs helst så nära avgångs-
platsen som möjligt och det är viktigt med visuell kontakt med denna. Angöring bör kunna ske direkt 
framför entrén, även hållplatser för taxi och buss bör ligga i anslutning till ingången. Det är en be-
kvämlighet som många resenärer värderar högt. Även tydlig information gällande trafiken och sam-

mankoppling av olika trafikförbindelser är viktigt för resans fullföljande. Trafikinformationen bör 
vara visad på ett enhetligt sätt samt vara strukturerad för att resenären lätt ska kunna orientera sig 
(Hemling & Lindqvist, 2017). För resenären är det sammanlagda behovet och kravet att hela resan 
från start till mål ska fungera så bra som möjligt. För att detta ska kunna ske måste alla funktionerna 
vid resecentrumet vägas samman (Trafikverket, 2013). 
 
Typen av resenär påverkar också behovet. Resenärer brukar delas in i två typer av kategorier. Vane-
resenärer och sällanresenärer. Vaneresenärer är de som dagligen pendlar till och från arbete eller 
studier, dessa byter ofta mellan olika transportslag och tiden de spenderar på stationen är mycket 
liten. De har ett behov att snabbt kunna transportera sig till sitt mål och är därför i behov av korta 
gångavstånd samt närhet till handel och verksamheter. Sällanresenärer reser inte lika ofta och när 
de väl reser är det vanligen en semesterresa eller någon annan typ av tillfälligt besök. Sällanresenären 

har ett stort behov av förekomst av tydlig information och skyltning då det inte lika ofta befinner sig 
på stationen. De spenderar även mer tid på stationen vilket skapar ett behov av ett större utbud av 
aktiviteter för att fördriva tiden. (Trafikverket, 2013) 
 

3.8 Stationens ingående delar 
3.8.1 Bussterminal 
Bussterminalens placering kan påverka tillgängligheten vid stationen. Placeras terminalen inom ett 
kortare gångavstånd kan snabba byten mellan trafikslag genomföras, närhet till ett nyckelstråk till 
och från perrongerna möjliggör detta och kan i många fall betyda en placering intill stationens entré, 
vilken ofta fungerar som huvudstråk. Bussområdets utbredning påverkar också tillgängligheten. Ett 
avlångt område som erbjuder egen hållplats till varje busslinje medför att avståndet mellan stationen 

och hållplatserna ökar, vilket gör att även gångtiden ökar (Trafikverket, 2013). Kan vissa linjer dela 
hållplats minskas ytbehovet och terminalens kostnad, samt att det skapas mer närhet mellan stat-
ionen och terminalen. Däremot ökar svårigheten för resenärerna att hitta rätt hållplats, varför tydlig 
information om ankomst- och avgångstider blir extra viktig (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2012).  
 
Tryggheten för resenärerna är lika viktig som tillgängligheten. Om bussområdet är för utbrett kan 
det bli alltför öppet och osäkert vid tider när trafikeringen är låg, utöver detta tar ett stort område 
upp yta från andra ankomstfunktioner som också behöver vara placerade nära entrén för hög till-
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gänglighet och trygghet. Trygghet till och från busshållplatserna bör också prioriteras, samtliga kon-

flikter relaterade till trafiken bör undvikas (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012). Området för 
buss bör placeras så att resenärer under bytet mellan tåget och bussen inte behöver korsa en trafi-
kerad gata (Trafikverket, 2013), hastigheten inne i terminalen bör inte överstiga 20 km/h (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2012).  Nedan beskrivs några olika uppställningstyper för hållplatser 
inom en bussterminal: 
 
Dockningsuppställning  Med denna princip angör bussarna med fronterna i fack som utgör håll-

platserna, dessa är en del av en gemensam av- och påstigningsyta där 
resenärerna kan vänta (uppställningen kan ses i figur 11). När bussen 
sedan avgår backar den ut ur facket, vilket kräver en relativt stor yta 
bakom hållplatserna varför de brukar snedställas för att minska ytbeho-
vet. Men även vinkelräta hållplatser förekommer. Dockningsuppställ-

ningen tar längre tid att angöra jämfört med en vanlig hållplats och där-
för föreslås att den inte används för genomgående linjer. Denna typ av 
terminal bör inte placeras där det förekommer aktivitet bortanför ter-
minalen för att undvika att människor genar över körytan, då dessa ris-
kerar att bli påkörda av en backande buss. Staket bör ställas upp runt 
terminalen för att undvika att någon går in på körytan. Uppställningsty-
pen är passande vid ändpunkter i det regionala busstrafiknätet, eller ex-
empelvis stationer där en längre väntetid är accepterad på grund av by-
ten från andra transportmedel som flyg eller tåg (Sveriges Kommuner 
och Landsting, 2015). Fördelar med dockningsuppställningen är den ge-
mensamma väntytan för resenärerna. Även den förhöjda säkerheten 
som uppstår av att resenärer slipper röra sig i bussarnas körområde är 

en fördel. Förutsatt att det inte finns något mål på andra sidan termina-
len som lockar människor att gena över körytan, vilket ökar risken för 
påkörning. Detta är dockningsuppställningens nackdel (Nätterlund & 
Thomasson, 2011).   

 
Figur 11 - Exempel på dockningsuppställning (Nätterlund & Thomasson, 2011). 

Sågtandsuppställning  Namnet på denna uppställning kommer från formen på väntytan som 
uppstår av att bussarna angör hållplatserna med lätt lutning (se upp-
ställning i figur 12). Fördelar med denna är att både front- och sidoskylt 
på bussen visas när den står i hållplatsen, den är även lättare att angöra 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2015), samt att bussen inte heller 
behöver backa när den ska avgå från terminalen (Nätterlund & 

Thomasson, 2011). Nackdelar är att terminalen riskerar att bli avlång om 
många linjer angör samtidigt (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2015), det förekommer en säkerhetsrisk då människor ibland korsar 
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bussens körfält (Nätterlund & Thomasson, 2011), samt att sågtandsfor-

men generellt anses vara icke estetiskt tilltalande (Sveriges Kommuner 
och Landsting, 2015).  

  
Figur 12 - Exempel på Sågtandsuppställning (Nätterlund & Thomasson, 2011). 

Lamelluppställning  Denna uppställning förekommer både rak och i vinkel. Hållplatserna 
placeras parallellt med varandra och varje hållplats har en egen väntyta 
(se uppställning i figur 13). Den är en vanligt förekommande uppställ-
ning för genomgående trafik med hög kapacitet. Vinkelrät uppställning 
kräver större körytor och svängradie än sned uppställning, varför denna 

är behagligare (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). Den stora 
nackdelen är den minskade tillgängligheten för resenärerna som måste 
korsa bussarnas körytor för att komma till rätt hållplats. Särskilt svår 
blir detta för handikappade och rullstolsburna, varför denna uppställ-
ning inte är särskilt vanlig i Sverige (Nätterlund & Thomasson, 2011). 

  
Figur 13 - Exempel på Lamelluppställning (Nätterlund & Thomasson, 2011). 

Central plattform  Kallas också för Ö-plattform eftersom all busstrafik angör runt en ge-
mensam väntyta, vilken utgör själva ön. Bussarna angör på öns båda 
långsidor antingen via rak- eller sågtandsuppställning (se uppställning i 
figur 14). För att de ska kunna angöra med dörrarna mot plattformen 
måste de köra i vänstertrafik inne i terminalen, vilket oftast löses vid 
terminalens in- och utfart. Fördelar med uppställningen är att samtliga 
resenärer samlas på ett ställe, vilket också möjliggör för samlad inform-

ation om ankomst- och avgångstider. Det öppnar också upp för smidiga 
byten mellan olika linjer. Den huvudsakliga nackdelen är att resenärer 
måste korsa körytorna på väg till och från Ö-plattformen, såvida inte en 
planskild passage förekommer. Det underlättar om plattformen är pla-
cerad under en befintlig struktur som kan fungera som passage, exem-
pelvis en gångbro. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015) 
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Figur 14 - Exempel på Central plattform (Nätterlund & Thomasson, 2011). 

Det går inte säga vilken av uppställningarna ovan som är den bästa, en uppställning som fungerar 

utmärkt på ett ställe kan fungera sämre på ett annat. Egenskaperna hos den specifika platsen 
(Nätterlund & Thomasson, 2011), busstrafikens kapacitet och hur mönstret för byten ser ut är 
aspekter som terminalen måste anpassas till (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012).  
 

Resandet med busstrafiken i Piteå förväntas inte påverkas av Norrbotniabanans införande. Många i 

byarna kommer fortfarande att vara i behov av bussresande, busstrafiken kan också fungera som en 
konkurrent mot tåget i fråga om biljettpriser. Piteås busstation är idag 4700 kvm stor och består av 
sex vinkelräta dockningsplatser samt yta för svängradie, bussgodshantering och angöring för taxi. 
Hållplatsernas storlek är ca 745 kvm vardera inräknat väntyta, yta för bussgods, angöring samt re-
glering. Storleken på bussområdet beror av det största antalet bussar som befinner sig på området 
vid samma tidpunkt. Vid det nya resecentrumet kommer hållplatserna att minskas till ca 700 kvm 
vardera och terminalen antas bestå av en lamelluppställning med totalt sex hållplatser, vilket resul-
terar i ett bussområde på totalt 3000 kvm, alltså en minskning jämfört med idag (Structor, 2011).  
 

3.8.2 Parkering 
Vid stationen förekommer olika typer av parkeringar och dessa bör ges olika prioritet när det kom-
mer till närheten till stationen och ingången. Korttidsparkering och/eller någon typ av avlämnings-

zon där de som skjutsar resenärer till stationen kan angöra, så kallad kiss-&-ride, måste finnas på 
alla stationer och bör ligga nära ingången, men får inte ske på bekostnad av cykelparkering och 
bussangöring. Långtidsparkering för resenärer på långväga resor kan placeras längst bort från stat-
ionen, eftersom dessa resenärer ofta anländer till stationen med god tidsmarginal innan tågets av-
gång och då hinner gå den längre biten från bilen till perrongen. Pendelparkering för resenärer som 
dagligen pendlar fram och tillbaka till staden, till exempel till arbete på annan ort, bör ligga närmre 
entrén än långtidsparkeringen men inte närmre än korttidsparkeringen. Handikapplatser måste fin-
nas på varje station och ska placeras med närhet till entrén. För att få ett smidigt och tryggt flöde för 
både fotgängare, cyklister och fordonstrafik kan bilparkering och angöring samlas på stationens ena 
sida medan busstrafiken hänvisas till den andra sidan. (Trafikverket, 2013) 
 

Angöringszonen för Piteås nya resecentrum bör inrymma 2–3 bilar samtidigt, kombineras bilangö-
ringen med angöring för taxi bör antalet platser utökas till 5. På korttidsparkeringen sker ofta en 
ruljangs av bilar och därför behövs inte speciellt många parkeringsplatser, mellan 10–15 platser be-
räknas räcka vid ett resecentrum av den mindre storleken. Vanligtvis sker ca 30 % av transporten 
till och från resecentrum med bil, de flesta blir skjutsade men ca 15 % behöver parkera bilen vid 
stationen. På grund av det höga bilanvändandet i Piteå och det faktum att kollektivtrafikanvänd-
ningen är relativt låg beräknas fler än 30 % anlända till resecentrumet med bil, andelen som önskar 
parkera bilen vid stationen beräknas också vara högre. Målet är att minska bilanvändningen och ett 
sätt att göra detta på är att inte tillgodose parkeringar till alla bilanvändande resenärer. Ett antagande 
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görs att ca 40% av förbindelseresorna sker med bil och att ca 25% behöver parkera bilen vid rese-

centrumet, detta resulterar i ett parkeringsbehov av ca 110 platser vilket motsvarar en yta på ungefär 
2200 kvm (Structor, 2011). Minst en handikapparkering ska finnas inom 25 meter från en funktions-
duglig och tillgänglig entré vid alla verksamhetslokaler för personer med rörelsehinder. Vid ny- eller 

ombyggnad av verksamheter ska även parkeringsplatser med laddningsstation för elbilar och andra 
elfordon, exempelvis elcykel eller permobil, planeras in (Piteå kommun, 2018).  
 

För att en cykelparkering ska fungera så som planerat måste den framförallt vara placerad nära 
färdmålet (Trafikverket, 2010). Ligger parkeringen för långt ifrån finns risk att spontanparkeringar 
uppstår och cyklar sprids ut här och där. Cykelparkering och dess avstånd till resecentrums entré 
bör prioriteras högre än buss- och bilangöring så att det framgår att kommunen vill främja cykelan-
vändandet framför andra fordon. Inom 200 meter från ingången bör cykelparkering lokaliseras 
(Trafikverket, 2013). Den bör även ligga på vägen till målet så att cyklisten inte måste cykla förbi 

målet för att parkera och sedan behöva gå tillbaka samma väg (Trafikverket, 2010), därför kan cy-
kelparkeringen delas upp så att det finns en parkering vid resecentrums samtliga ingångar 
(Trafikverket, 2013).  
 

Cykelvägarnas skick och dragning till resecentrum påverkar hur stor cykelanvändningen är, vilket i 
sin tur påverkar storleken på cykelparkeringarna (Structor, 2011). Dragningen påverkar även place-
ringen av cykelparkeringen, den bör placeras intill de största och mest trafikerade stråken men sam-
tidigt måste placeringen ta hänsyn till rörelsemönster från och till samt i resecentrumet för att par-
keringen ska kunna placeras där den är mest tillgänglig och gör mest nytta. Det bör undvikas att 
belägga cykelparkeringen på så sätt att infarter till bilparkering eller bussangöring behöver korsas, 

dessa skapar barriärer och hinder för cyklisterna (Trafikverket, 2010). Den totala ytan som avvarats 
för parkeringen bör vara något större än behovet för att kunna utöka parkeringen vid behov 

(Trafikverket, 2013). Det är inte speciellt kostsamt att anlägga cykelparkeringar och därför behöver 
man vid dimensionering inte vara lika återhållsam som vid andra funktioner. En rymlig och väl ut-
rustad cykelparkering främjar cykelanvändningen. Inledningsvis behöver däremot inte hela ytan ex-
ploateras utan en mindre parkering kan anläggas på delar av ytan (Structor, 2011).  
 
Trygghet vid cykelparkeringen är viktigt för cyklisterna, det handlar både om trygghet för sig själv 
och för cykeln man lämnar. Om cykeln upprepade gånger skulle vara borta när den ska hämtas 
minskar intresset att använda cykeln som transportmedel och det kan sluta med att resenären väljer 
andra transportmedel, som buss eller bil, till och från stationen, eller i värsta fall slutar resa med 
tåget överhuvudtaget (Boverket, 2010).  En upplyst cykelparkering ökar tryggheten för resenärerna 
och deras cyklar, används ett väderskydd, exempelvis ett skärmtak, kan med fördel ljussläpp införli-
vas i detta för att ljusa upp (Trafikverket, 2013). Väderskyddet kan skapa mörka utrymmen med 

dålig sikt, vilket kan skapa fördelar brottslingar. Lösningar som gör att fotgängare och cyklister kan 
gena genom parkeringen är positiva, då sker samtidigt en passiv övervakning av denna (Boverket, 
2010). En parkering med bra sikt och överblickbarhet minskar risken för brott och känns tryggare 
(Boverket, 2010).  
 
En cykel är ca 1,7 x 0,6 meter och avståndet mellan två cyklar bör vara 0,4–0,6 meter (Trafikverket, 

2013). Beroende på cykelparkeringens utformning varierar arean från 1,5–2,7 kvm per plats, en cy-
kelparkering där ena hjulet hålls fast av ett cykelställ kräver vanligtvis mindre plats än en cykelpar-
kering med väderskydd och ställ där ramen kan låsas fast (Structor, 2011). Oavsett vilket ställ som 
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väljs är det viktigt att cykeln får plats och att cyklisten lätt kan hantera den inne i cykelparkeringen. 

Att placera cykelställen i långa rader bör undvikas då det kan försvåra för cyklisten att ta sig ut från 
parkeringen när denne har lämnat sin cykel, fler och kortare rader underlättar att komma in och ut 
samt att hitta igen sin cykel (Boverket, 2010). 

 
I Piteå beräknas ca 75–125 parkeringsplatser behövas, vilket resulterar i ett ytbehov på ca 100–350 
kvm, rekommendationen är att det högre antalet platser anläggs. Möjlighet att kunna låsa fast cykeln 
i ramen bör finnas samt ett skydd mot väder och vind över minst hälften av parkeringarna. Om 
Piteås resecentrum har flera entréer ska en cykelparkering finnas vid vardera, storleken på dessa 
baseras på hur stort flöde som beräknas passera varje entré. (Structor, 2011) 
 

3.8.3 Verksamheter och service 
Med hjälp av ett kommersiellt utbud och servicefunktioner får stationen en identitet och ökad mång-
fald. Service, verksamheter och handel anses ge icke-resenärer en orsak att besöka platsen, vilket på 
sikt kan skapa ett underlag för ytterligare etablering av handel så att området kring resecentrumet 
kan expandera (Structor, 2011). Attraktiva stadsrum som lockar även människor som inte är rese-
närer kan skapa liv och rörelse. Detta kan bland annat öka tryggheten på platsen, men kan också 
bidra till en ökad vetskap om kollektiva transportsätt hos icke-resenärer (Trafikverket, 2013).   

 
Väntutrymme, toaletter, biljetthantering samt information är exempel på service som bör finnas på 
stationen för att underlätta för resenärerna. Väntutrymmet kan se väldigt olika ut beroende på typen 
av station och längden på väntetiderna. På vissa stationer är väntetiden kort nog att man kan stå ute 
och vänta, medan man på andra gärna vill vänta inomhus och kunna sitta ner då väntan är längre. 
Oavsett typen av station handlar det om att resenärerna ska ha det bekvämt under väntetiden. Det 

ses som mycket betydelsefullt att till exempel kunna be om hjälp och information, gå på toaletten 
och köpa biljetter. Detta underlättar resan för resenären. Det är fördelaktigt att förse stationsbygg-
naden med toaletter, varav minst en handikapptoalett. Någon typ av biljetthantering på stationen 
underlättar för dem som vill köpa biljett på plats samt förnya- eller fylla på resekort. Det kommersi-
ella utbudet skiljer sig från station till station och beror till stor del av dess storlek och trafik, lokali-
sering i samhället samt omkringliggande verksamheter och utbud. Samtidigt beror utbudets vidd av 
vilka möjligheter varje station har, främst då storleken på kundunderlaget.  (Trafikverket, 2013) 
 
I Resecentrumutredning Luleå, Piteå och Skellefteå (Structor, 2011) fastställs tre faktorer som har 
inverkan på det kommersiella utbudets potentiella omfattning och utformning i de tre kommunerna. 

Tas dessa tre faktorer i beaktning är chansen större att utbudet anpassats till den aktuella platsen. 
Den första faktorn är relaterad till kundunderlaget. Utbudet bör i första hand baseras på redan eta-

blerade företag på platsen. Skulle endast resenärsflöden ligga till grund för etablering av service, 
handel och verksamheter så skulle mängden vara för liten för att företag ska vilja etablera sig vid 
resecentrumet. Redan starka verksamheter behöver inte en stor kundtillväxt, de kan i ett startskede 
användas för att locka andra företag till centret. Stationens storlek och huruvida den integreras med 
befintlig bebyggelse påverkar också utbudet av handel. En större station med verksamhetsutbud som 
är förenat med omgivande strukturer, vilka erbjuder konkurrerande handel, medför ingen större 
betydelse för stationen. Koncentrationen av flöden på stationen är oförändrat oavsett sådana utom-
stående faktorer. För en mindre station kan omkringliggande handel ha stor betydelse för resenä-
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rerna som kan ta del av ett större utbud. En mindre station som inte är integrerad med övrig bebyg-

gelse bör undersökas hur ett större utbud av service, verksamheter och handel påverkar resecentru-
met och dess kommersiella potential.  
 

Den andra faktorn är resenärernas fördelning över dygnet. För att företag ska vilja etablera sig i och 
omkring resecentrumet är det viktigt att fördelningen över dygnet inte är alltför ojämn. På vissa 
stationer är tempot relativt högt under vissa tider men under andra kan det vara väldigt lågt. Detta 
bidrar till en ojämn fördelning av kunder för företagen som bedriver verksamheter i området, vilket 
kan medföra att företag väljer att inte etablera sig då det finns risk att området kan vara ödsligt under 
vissa tider på dygnet. För att undvika en sovande station kan olika typer av verksamheter, bostäder, 
handel och upplevelser försöka lokaliseras vid resecentrumet. Det bidrar till mer rörelse under fler 
av dygnets timmar, vilket också ökar tryggheten och trivseln. (Structor, 2011) 
 

Den tredje faktorn är vilka typer av resenärer som använder stationen och vad deras behov är 
(Structor, 2011). Detta går att läsa mer om i avsnitt 3.7.  
 

3.9 Planprogram Backen-området 
Backen är ett område ca 2 kilometer 
väster om Piteå centrum som inrym-
mer både industri och externhandel. 
Backen avgränsas av Sundsgatan i norr 
och Timmerleden i söder. I väst be-
gränsas området av E4 och i öst av In-
dustrigatan, avgränsningen kan ses i 

figur 15 till vänster. Idag är industri och 
handel relativt mixad i området och det 
finns ingen tydlig uppdelning mellan 
verksamheterna. På områdets norra 
sida är handeln mer samlad och verk-
samheterna där bildar tillsammans 
handelsområdet BackCity. Området 
anses vara en bidragande faktor till Pi-
teås utveckling. (Tyréns, 2016) 
 

Alla fastigheteter i området är exploaterade och innehåller verksamheter som lager, tillverkning, 
kontor, handel och förvaring, frånsett de två bostadsfastigheterna i områdets södra och norra delar. 

Företagsamheten återfinns i både större och mindre byggnader samt några förvaringstält. Detalj-
handeln består framförallt av större kedjor med inriktning mot lågprishandel. Den sammanhäng-
ande strukturen i området saknas och många gator kantas av byggnadernas baksidor. (Tyréns, 2016) 
 

Figur 15 - Backen-området idag 
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Kommunen har planer på att skapa en 

tydligare uppdelning mellan handel och 
industri, handeln planeras då att samlas 
i områdets norra del och fungera som 

Piteås huvudsakliga externa handels-
område (figur 16). De har skapat ett 
planprogram för området med syftet att 
föra utvecklingen av handelsområdet 
framåt, där föreslås förbättrade trafik-
lösningar, utveckling av gator och par-
keringar samt införande av trafiksäkra 
gång- och cykel-stråk. I programmet 
finns även planer på att utöka Backen-

området norr om Sundsgatan där det 
idag mestadels finns grossisthandel, la-
ger- och kontorsverksamhet. Fläktga-
tan planeras att bli det huvudsakliga handelsstråket, kring detta kan olika verksamheter kopplade till 
handel samlas. (Tyréns, 2016)  
  
2014 gjordes en handelsstudie gällande Backen-området, där framkom att fasaderna på många av 
byggnaderna som skulle kunna utnyttjas till annonsering är tomma, många byggnader har sina bak-
sidor mot gatan och området är överlag ganska splittrat (Tyréns, 2014). För att motverka detta före-
slås i planprogrammet att entréer till handelsverksamheter bör placeras ut mot gatan (Tyréns, 2016), 
området bör också förtätas för att samla utbudet så att ett samnyttjande av lokaler, parkering och 
annonsering kan ske (Tyréns, 2014). Ett annat problem som lades fram i handelsstudien var den 

begränsade framkomligheten för fotgängare och cyklister samtidigt som tillgängligheten med bil är 
relativt bra. Det medför att besökaren är tvungen att anlända med bil för att smidigt ta sig mellan 
Backens olika handelsverksamheter. En besökare som till exempel anländer till området med buss 
har svårt att ta sig fram på grund av den låga tillgängligheten (Tyréns, 2014). En lösning på detta är 
att anlägga gång- och cykelvägar i området samt till och från det, för att binda ihop butikerna föreslås 
även att gångstråk skapas mellan dessa. Biltrafik ska helst samlas kring Fläktgatan och Fabriksgatan. 
Även i planprogrammet listas brister i trafiknätet, det framkommer att gatorna är uppbyggda så att 
långtradare och lastbilar ska kunna nå fram till butikerna för att lasta av, vilket medför att infarterna 
blir breda och korsningarna vida. Vid fastigheter som tidigare varit menade för industri och sedan 
byggts om till butiker saknas trafiksäkra och goda lösningar för kundparkeringar. Vid befintliga par-
keringar kan det förekomma oklarheter gällande vart man får köra och inte (Tyréns, 2016). 

 
I planprogrammet ger kommunen också förslag på hur trafiksituationen kan förbättras på Backen. 
Dessa förslag kan sammanfattas i fem punkter: Hög framkomlighet, området ska vara lättåtkomligt 
för fotgängare, cyklister och bilister. Förslagsvis kan nya cykelvägar anläggas intill gator för for-
donstrafik. Hög trafiksäkerhet, fotgängare och cyklisters säkerhet ska prioriteras framför bilens 
framkomlighet. Hög tillgänglighet, fotgängare ska med lätthet kunna färdas mellan olika butiker. 
Hög trafiktålighet, idag finns begränsningar i Backens trafiknät och för att fler verksamheter ska vilja 
etablera sig i området bör åtgärder vidtas för att skapa attraktiva gaturum. Tydlig grönstruktur, 
grönska kan bidra till en ökad orienteringsförmåga och attraktivitet i området. Utöver detta är det 

Figur 16 - Handelsområde på Backen enligt planprogram (Tyréns, 

2016) 
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fördelaktigt om Sundsgatan, som idag främst förser området med biltrafik, omarbetas till en inbju-

dande stadsgata som kopplar samman centrum med Backen-området, samtidigt som den utgör en 
attraktiv ingång till Piteå. För att bidra ytterligare till att förfina trafikstrukturen kan med fördel den 
handel som befinner sig i den södra delen av området flyttas till norra sidan. Detta kan hjälpa till att 

reducera risken för olyckor i trafiken eftersom den tunga trafiken skiljs från gång- och cykeltrafiken. 
Den södra delen påverkas inte av planprogrammet och kan fortsätta att inrikta sig på endast indu-
striverksamhet. (Tyréns, 2016) 
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4 

4. Referensstudie 

4.1 Referensstationerna 
4.1.1 Falkenberg 

 
Figur 17 - Falkenberg station, södra sidan (Trivector Traffic AB, 2014) 

Falkenberg är en kommun i Halland med drygt 44 000 invånare (Statistiska centralbyrån, 2017), 
varav ca 24 400 boende i tätorten (Statistiska centralbyrån, 2017b). Från kommunen pendlar ca 5400 
och till kommunen pendlar ca 4600 (Statistiska centralbyrån, 2017). Staden är belägen utmed Väst-
kustbanan som är en av de viktigaste järnvägsförbindelserna i Sverige. Den sträcker sig mellan Gö-
teborg och Lund och trafikeras av olika typer av tåg som godståg, snabbtåg och pendeltåg 

(Trafikverket, 2014b).  
 

KAPITEL 
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Figur 18 - Falkenberg station i röd cirkel och Falkenbergs kommersiella stråk i svart, karta från Eniro.se 

Falkenberg station låg ursprungligen i stadens centrum med busstationen precis utanför men när 

det stod klart att Västkustbanan skulle få en ny etapp flyttades den 2008 till ett mer perifert läge 
(Trivector Traffic AB, 2014). Idag är stationen belägen 2,5 kilometer norr om staden (J. Risholm, 

personlig kommunikation, 4 april 2019) med cirka 500 meter till närmaste tätbebyggelse (Trivector 
Traffic AB, 2014) (se figur 18). Med det nya stationsläget fanns en risk att stationen skulle kännas 
avsides och inte kopplad till staden, för att undvika detta byggdes en direkt tillfart från den stora 
cirkulationsplatsen i området till stationen. Detta medförde att avsideskänslan försvann och stat-
ionen kändes som en del av staden, trafikströmmarna i området ökade och det gjorde också intresset 
för exploatering. Verksamheter som livsmedelsbutiker, byggvaruhandel, blomsterhandel och bilhan-
del har etablerat sig på platsen mellan stationen och motorvägen. Bostäder har också planerats i 
området men intresset för att etablera har inte varit speciellt högt (Trivector Traffic AB, 2014). 
 
På stationen erbjuds ingen service förutom vänthall och toaletter. I det inledande skedet planerades 
ett större serviceutbud med kiosk och grill men kommunen insåg snabbt att detta inte skulle fungera 
(Trivector Traffic AB, 2014), de såg en trend med att verksamheter i resecentrum minskade. På Fal-

kenbergs gamla station hade försäljningen stängts ner och det hade fungerat bra på grund av ett mer 
kortväga resande (J. Risholm, personlig kommunikation, 4 april 2019). Så istället investerade man i 
att göra bytet mellan transportmedlen så smidigt som möjligt så att tid kunde sparas in. Stationen 
är byggd så att bussarna kan stanna precis under perrongen, via en trapp upp blir avståndet mellan 
buss och perrong endast 10 meter. Några av Falkenbergs lokalbussar angör stationen och en ny buss-
linje som går i skytteltrafik mellan busstationen, centrum och järnvägsstationen har införts. Dennas 

avgångstider anpassas efter tågen, är ett tåg försenat väntar bussen tills detta ankommit. Turtätheten 
på lokalbussarna har dubblerats från en till två turer i timmen (Trivector Traffic AB, 2014), alla bus-
sar drivs på biogas (J. Risholm, personlig kommunikation, 4 april 2019). Separata gång- och cykel-
banor går mellan stationen och centrum, även från varje bostadsområde har gång- och cykelvägar 
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anlagts som leder till stationen. Bil- och cykelparkeringar finns vid stationen för de som pendlar från 

Falkenberg. Bilparkeringarna har tre gånger byggts ut för att möta pendlarantalet (Trivector Traffic 
AB, 2014). 
 

Under arbetet med Falkenbergs station har trygghet varit en viktig del och åtgärder har gjorts för att 
öka tryggheten på platsen. Exempelvis utökades entrétrapporna upp till perrongerna från två till fyra 
för att kunna ge möjlighet till alternativa vägar om det skulle uppstå situationer eller personer som 
man vill undvika (Trivector Traffic AB, 2014). Detta tänk finns även i vänthallarna som har två in-
gångar vardera (J. Risholm, personlig kommunikation, 4 april 2019). Även i tunneln som skapades 
under perrongen vidtogs åtgärder. Hörnen på tunneln rundades för att eliminera eventuella göm-
ställen där någon kunde gömma sig, därav dess timglasform. För att öka sikten i tunneln sänktes 
stationsplatsen så att himlen kunde skymtas när man befinner sig under perrongen. Man har också 
arbetat med extra ljusinsläpp i form av takfönster i tunneln för att ljusa upp miljön (Trivector Traffic 

AB, 2014). 
 

4.1.2 Landskrona 

 
Figur 19 - Ingång till Landskrona station (MagasinA Arkiekter, 2001) 

Landskrona kommun är en kommun i Skåne med ca 44 000 invånare (Landskrona kommun, 2019), 
varav ca 32 000 i tätorten (Statistiska centralbyrån, 2017b). Av alla tre referensstationernas kommu-
ner har Landskrona det största pendlarantalet med ca 9000 utpendlare och ca 6600 inpendlare 
(Statistiska centralbyrån, 2017). Likt Falkenberg ligger även Landskrona utmed Västkustbanan 
(Trivector Traffic AB, 2014). 
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Figur 20 - Landskrona station i röd cirkel och Landskronas kommersiella stråk i svart, karta från Eniro.se 

Ursprungligen var stationen i Landskrona en säckstation som var placerad i sydväst vid stadens cent-
rum, men flyttades 2001 när Västkustbanan fick dubbelspår på sträckan mellan Kävlinge och 
Helsingborg. En ny station anlades då i nordöst, ca två kilometer från innerstaden (se figur 20). Den 

gamla stationen behölls men trafikeras endast av godståg idag. Även om stationen är belägen i ett 
perifert läge ligger den ändå lika långt ifrån befolkningens tyngdpunkt som den tidigare stationen 
gjorde, vilket beror på att stadskärnan också är belägen i utkanten av tätorten (Trivector Traffic AB, 
2014).  

 
I stationens närområde är två stora livsmedelsbutiker etablerade samt en byggvaruhandel och kon-
torsbyggnad. Till en början hade ICA-butiken närmast stationen hand om biljettförsäljning och för-
säljning av tilltugg samt att resenärer kunde använda toaletterna där. Men senare ville inte ICA fort-
sätta med detta och verksamheten flyttade då till en mindre bod där en kiosk etablerades som också 
fick sköta biljettförsäljningen. 2018 invigdes en vänthall och en ny, mera permanent lokal för kiosken 
(B. Bunke, personlig kommunikation, 3 april 2019). I det inledande skedet ansvarade den vanliga 
lokalbussen för transporten mellan stationen och centrum, men kommunen önskade en fast förbin-

delse som kunde fungera som en förlängning av järnvägen till staden, på det sättet fanns en försäkran 
om att förbindelsen skulle finnas kvar under lägre tid. Därför invigdes 2003 en trådbusslinje som 
går mellan stationen och centrum längst ett viktigt stråk vid norra infarten av Landskrona. Resandet 
med bil har ökat i staden sedan stationen flyttades, detta kan ses genom att jämföra antalet parke-
ringsplatser före och efter flytten, från 25 parkeringar i centrum till 150 parkeringar i det perifera 
läget. Ökningen beror delvis på bilens förhöjda tillgänglighet till stationen för boende utanför Lands-
krona, vilka antas uppta ungefär en fjärdedel av platserna (Trivector Traffic AB, 2014). Åtkomst till 
stationen via gång och cykel görs i separata gång- och cykelstråk (B. Bunke, personlig kommunikat-
ion, 3 april 2019). 
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Det som varit positivt med den perifera stationen är bland annat en ökning av pendlingen både till 
och från Landskrona, vilket ses som en bidragande faktor till stadens utveckling. Det nya stationslä-
get har även medfört en ökad utveckling av handeln i området och den har kunnat växa till en stor 

knytpunkt med god tillgänglighet för gående och cyklister. Det har däremot varit svårt att locka ex-
ploatörer av bostäder till stationsområdet, intresset för läget är relativt litet och därför har kommu-
nen valt att fokusera bostadsbebyggelsen i mer attraktiva lägen. (Trivector Traffic AB, 2014)  

 

4.1.3 Söderhamn 
Söderhamn är en kommun i Hälsing-
land med ca 26 00o invånare 
(Söderhamn kommun, 2019), varav ca 

12 700 invånare i tätorten (Statistiska 
centralbyrån, 2017b).  Söderhamn har 
den minsta pendlingen av de tre kom-
munerna, ca 2000 pendlar in och ca 
1600 pendlar ut (Statistiska 
centralbyrån, 2015). Kommunen ligger 

efter Ostkustbanan som är en starkt 
trafikerad järnväg mellan Sundsvall 
och Stockholm. En varierad tågtrafik 
av godståg, fjärrtåg, regionaltåg, pen-
deltåg och nattåg trafikerar banan 
(Trafikverket, 2018b).  

 

 
Figur 22 - Resecentrum Söderhamn i röd cirkel och Söderhamns kommersiella stråk i svart, karta från Eniro.se 

Söderhamns station var fram tills 1997 belägen i stadens centrum (Trivector Traffic AB, 2014), men 
när Ostkustbanan lades om och fick en rakare linjesträckning flyttades stationen ca 1 kilometer väster 
om staden. Ett nytt resecentrum invigdes 1997 i samband med linjeomläggningen (Fröidh et al., 

Figur 21 - Söderhamn resecentrum (Trivector Traffic AB, 2014) 
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2018), med en lokalisering mellan E4 och tätorten (se figur 22). Vid öppningen fanns ett någorlunda 

serviceutbud med exempelvis restaurang, turistbyrå och konferenslokaler (Trivector Traffic AB, 
2014), men detta avtog med tiden och nu finns endast ett café med enklare matservering (D. Jansson, 
personlig kommunikation, 1 april 2019). Tillgängligheten med bil anses vara god och det finns även 

bra gång- och cykelstråk mellan stationen och centrum (Trivector Traffic AB, 2014). En av tre lokal-
bussar angör resecentrum med 20 minuters mellanrum, samt några regionala busslinjer som går till 
tätorterna i närheten (Fröidh et al., 2018). Vanliga bussar står för den kollektiva trafiken i Söderhamn 
och enligt D. Jansson (personlig kommunikation, 1 april 2019) var det självklart redan från början 
att transporten skulle ske via buss till och från stationen, inget annat alternativ undersöktes. Pend-
lingen till och från staden har ökat jämfört med vid den gamla stationen, vilket kan bero på att stat-
ionen nu är belägen utanför staden som medför en ökning av tillgängligheten för invånarna på lands-
bygden och inte bara för tätortsbefolkningen. Däremot har det perifera läget medfört en ökning av 
bilanvändandet och bilparkeringarna vid resecentrumet har behövts byggas ut två gånger på grund 

av den ökade strömmen av pendlare. Det anses vara svårt att få människor att välja bussen som 
transportmedel till resecentrumet istället för bilen (Trivector Traffic AB, 2014). Kommunen har för-
sökt motverka detta och i den nya översiktsplanen har ett arbete med att stärka förbindelsen mellan 
resecentrumet och centrum med hjälp av nya gång- och cykelvägar samt gångstråk lagts in (D. Jans-
son, personlig kommunikation, 1 april 2019).  
 
En del bebyggelse har tillkommit i stationens omgivning men de flesta verksamheter som bilhandel 
och bensinstation inriktar sig till den bilanvändande målgruppen. I det inledande skedet planerades 
att resecentrum skulle bli ett landmärke för Söderhamn som skulle synas på håll, dessvärre uppfyller 
inte stationen det önskemålet och är istället svår att upptäcka på grund av dess låga höjd. Att flytta 
stationen från centrum till utkanten av staden har medfört en ökning av pendlingen, vilket varit 
viktigt för bygdens fortlevnad. Däremot har stationsläget inte medverkat till stadsutvecklingen.  

(Trivector Traffic AB, 2014) 
 

4.2 Analys referensstudie 
4.2.1 Falkenberg 
Studeras ritningarna som tillhandahållits av kommunen kan ses att Falkenberg station är uppbyggd 
av två stationsbyggnader på vardera sidan om järnvägsspåren. För att ta sig till vardera sidan har en 
tunnel anlagts under spåren där även bussarna kan angöra. På södra sidan finns en cirkulationsplats 
som bland annat används av bussen för att vända riktning när den ska köra resenärer från stationen 

till centrum. Parkering för bil och cykel återfinns på båda sidor om stationen, det gör även angöring 
för bil. Taxi kan angöra vid sidan av rondellen på södra sidan. Ritningarna återfinns i bilaga 10.2.1. 
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Utifrån ritningarna går det också att dra slutsatser gällande stationens tillgänglighet. Kommunen 

har lagt mycket fokus på snabba byten mellan transportslag och då främst mellan tåg och buss. Av-
ståndet mellan dessa transportslag har minimerats så mycket det går genom att bussarna kan stanna 
precis vid ingången till stationen, däremot är avstånden till andra transportslag längre. Angörings-

platsen på norra sidan är belägen en bit bort från ingången, vilket gör att resenärerna måste gå en 
bit för att komma till trappan upp till vänthallen. På södra sidan kan angöring ske vid cirkulations-
platsen vilket gör gångavståndet från fordonet till stationen mindre än på den norra sidan. Det har 
inte avlagts någon specifik yta för taxi, utan taxibilarna stannar till på samma yta som angörande 
fordon, vilket är i cirkulationsplatsen på den södra sidan. Placeringen av dessa ankomstfunktioner 
skulle vid mycket trafik kunna medföra att bussen hindras av förparkerade fordon i tunnelns ingång. 
Cykelparkeringen på den södra sidan av stationen är placerad så nära perrongen det går och via en 
kort trappa befinner man sig på per-
rongen (figur 23). På den norra sidan är 

parkeringen belägen på ett längre av-
stånd från stationen men är fortfarande 
en av de närmre ankomstfunktionerna. 
Överlag är stationen relativt tillgänglig, 
vissa ankomstfunktioner, som cykelpar-
kering och angöring för bil på norra si-
dan, hade kunnat läggas närmare stat-
ionsbyggnaden för att få tillgängligheten 
lika god på båda sidor. 
 

Falkenberg station var den som i slutändan besöktes ef-
tersom den ansågs vara en station som även hade kunnat 

byggas i Piteå där det inte heller förväntas finnas så stort 
kundunderlag. Besöket skedde onsdagen den 27 mars 2019 
kl: 09.50. Vänthallarna uppfattades som överdimension-
erade med tanke på hur många resenärer som befann sig 
på stationen under besöket, när man försökte föra en kon-
versation ekade det i hela hallen vilket kändes ganska otrev-
ligt. Frågan om vad vänthallarnas storlek var baserad på 
ställdes till J. Risholm på Falkenberg kommun (personlig 
kommunikation, 4 april 2019), han menade att kapaciteten 
är nödvändig för att möta antalet resenärer vid rusningstid, 
som vanligtvis är klockan 06.45 på morgonen. Han fortsatte 

med att förklara att det även fanns en arkitektonisk aspekt 
av hallarnas storlek vilket baserades på avståndet mellan 
trapporna och ingångarna till vänthallarna. Önskemålet 
vara att dessa skulle ligga så nära varandra som möjligt och 

på grund av tunnelns timglasform hamnade trapporna ganska långt ut åt sidorna, vilket resulterade 
i vänthallarnas avlånga form. Falkenbergs vänthall kan alltså ha gjorts en aning överdimensionerad 
för resenärsantalet för att behålla ett arkitektoniskt utseende, ena vänthallen kan ses i figur 24 ovan. 
Skyltningen bedömdes vara bra, i ingången till tunneln fanns en stor tavla som beskrev stationsom-
rådet med upphöjda ytor som förklarade platsen för de synskadade. Det fanns även en högtalare som 
var kopplad till en knapp, när man tryckte på knappen fick man information om nästa avgång och 

Figur 23 - Cykelparkering södra sidan 

Figur 24 - Vänthall Falkenberg station 
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ankomst från högtalaren. Detta underlättar för hörselskadade resenärer. Trots många parkeringar 

fanns en parkering som såg mera provisorisk ut, där stod bilar parkerade på rad efter en grusväg. 
Undersöks bilder på något av kartverktygen på internet kan samma parkering urskiljas på de bil-
derna som är några år gamla, så grusparkeringen har funnits på platsen under en längre tid. Det får 

en att fundera varför inte denna tagits bort när de mer permanenta parkeringarna anlades, eller 
varför den inte anlades i samband med dessa om kommunen hade för avsikt att ha den kvar.  
 
Det framgår tydligt att Falkenberg station har utformats för 
ökad trygghet. Bland annat genom vänthallarna med sina 
stora fönsterpartier som gör att resenärerna kan ha uppsikt 
över spåren och kan se när ett tåg ankommer till stationen. 
Detta skapar trygghet genom att resenären har en visuell 
bild över situationen på perrongen och spåren (Hemling & 

Lindqvist, 2017). En annan trygghetsåtgärd är, som nämnts 
tidigare, det högre antalet entréer som stationen har, vilket 
ger resenärerna möjlighet att välja väg och kan då också 
undvika potentiella hot eller otryggheter (Trafikverket, 
2013). I tunneln under spåren gjordes ett aktivt val att sätta 
in takfönster som ska fungera som ljussläpp för att ljusa 
upp tunneln (figur 25). Ett annat argument var för att 
kunna se himlen, vilket skulle göra tunneln mindre in-
stängd (Trivector Traffic AB, 2014). Genom att ljusa upp 
och göra utrymmet luftigare känns det tryggare att vistas 
där på grund av att sikten ökar (Trafikverket, 2013). Ett be-
hov som resenärer har är att det ska finnas bra med information och tydlig skyltning (Trafikverket, 

2013), vilket stationen uppfattas ha. På utsidan av stationen intill cirkulationsplatsen finns en skylt 
med en karta över stationsbyggnaden och spåren för att underlätta orienteringen på platsen. I vänt-
utrymmet hänger skärmar där tider för ankomster och avgångar av tåg och buss listas. Studeras 
planlösningarna över Falkenberg station kan ses att stationsbyggnaden endast består av toalett, städ-
skrubb och vänthall. Det finns ingen expedition eller liknande där biljetter säljs eller där annan in-
formation finns att tillgå. Stationen är således obemannad, vilket bidrar till minskad trygghet ef-
tersom det inte finns någon personal som man kan fråga och som har uppsikt över stationen 
(Trafikverket, 2013). Under besöket till stationen uppfattades en del skadegörelse främst i form av 
klotter men överlag verkade stationen ha varit ganska skonad från vandalisering. Under intervjun 
med J. Risholm på Falkenberg kommun (personlig kommunikation, 4 april 2019) fick han frågan om 
detta men tror inte att det hade blivit någon skillnad om stationen varit övervakad. Han menar att 

vandalisering ofta sker på sen kväll eller nattetid då eventuella verksamheter ändå varit stängda. 
Brist på aktiviteter kombinerat med det perifera läget gör istället att vandalister inte vill hålla till i 
området utan hellre är närmre centrum där det är mer liv och rörelse.   
 
I Falkenberg station fungerar vänthallarna som stationens nav, vilka de andra funktionerna samlas 
kring. Det skapas två sidor bortanför de båda vänthallarna och känslan är att stationsområdet liknar 
en cirkel som inte har något slut eller början. Ett cirkulärt samband är bra eftersom besökare till 
stationen kan röra sig fritt, detta upplevdes även under besöket till stationen. Det gick att röra sig 
över hela stationsområdet utan svårighet och det var enkelt att undersöka olika delar av området och 

Figur 25 - Takfönster Falkenberg station 
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gå mellan norra och södra sidan enkelt genom tunneln. Sambandsschemat för Falkenberg station 

kan ses i figur 26. 

 

 

4.2.2 Landskrona 
Via ritningarna från Landskrona kommun kan en 
uppfattning om stationen bildas. Resenärerna möts 
av de två rundade byggnaderna som inrymmer vänt-
hall och Pressbyrå. Mellan dessa finns ett släpp som 
gör det möjligt att fortsätta vidare till cykelparkering-
arna som är placerade i utrymmet mellan nybyggna-
den och den främre perrongen. Via en mindre trapp 
kommer man till den närmaste perrongen. För att nå 
den andra på motsatta sidan om spåren måste dessa 
korsas, det görs genom att gå en trappa ner genom 
en tunnel under spåren som kan ses i figur 27. Rit-
ningarna återfinns i bilaga 10.2.2. 

 
Transportslagen vid Landskrona station är inte lika sammanflätade som i Falkenberg, vilket också 
gör att tillgängligheten försämras (Hemling & Lindqvist, 2017). Buss och taxi har möjlighet att an-

göra precis utanför ingången och innanför stationsbyggnaderna finns ett torg med stora cykelparke-
ringar, trots lite längre gångavstånd kan byten mellan tåget och dessa transportslag ske relativt 
snabbt och smidigt. Resenärer som tagit bilen till stationen har längre att gå mellan transportslagen, 
ca 80 meter från stationen finns en parkering med 30 minuters begränsning där angöring kan ske. 
Det som kompenserar för det längre gångavståndet är att resenären på vägen passerar en matvaru-
butik och har möjlighet att gå in och handla på vägen till bilen. Negativt är att pendlarparkeringen 
och parkeringar till butikerna i närheten delar samma infart, det rör sig alltså mycket bilar i området 

Figur 26 - Sambandsschema Falkenberg station 

Figur 27 - Tunnel under spåren (MagasinA Arkiekter, 

2001) 
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som inte har ärende till stationen som kan vara i vägen. Ytterligare en bilparkering återfinns vid 

slutet av perrongen på stationens norra sida. Att dela upp parkeringarna till olika platser på stations-
området skapar närhet och tillgänglighet för resenärerna (Trafikverket, 2013), alla ska möjligtvis inte 
åt samma håll när de stiger av tåget och genom att dela upp parkeringarna kan det minimera gång-

avståndet. Det medför också att trafikstockning undviks när alla ska hem samtidigt.  
 

Tryggheten är tydligare bemött i planeringen av Fal-
kenberg station jämfört med Landskrona station. 
Den stora vänthallen på Landskrona station är belä-
gen vid ingången till stationen, ca 50 meter från spå-
ren. Visserligen finns stora glaspartier riktade mot 
spåren men avståndet är så pass långt att resenä-
rerna kan ha svårt att se spåren och vilket tåg som 

anländer. En mindre vänthall är belägen på per-
rongen till det bortersta spåret, där finns större möj-
ligheter till visuell kontakt på grund av närheten till 
spåren (perrongerna kan ses i figur 28 till vänster). 
Till skillnad från Falkenberg som velat erbjuda flera 

möjliga vägar till perrong och vänthall finns inte många alternativ att välja mellan på Landskrona 
station. För att komma till den bakre perrongen tvingas resenären gå genom en tunnel under spåren. 
Det kan skapa en otrygghet att inte kunna välja väg, och att enda vägen dessutom är genom ett 
instängt utrymme där det inte finns någon möjlighet att kringgå eventuella hot försämrar situationen 
ytterligare. På bilder tagna från stationen kan ses att det i vänthallen sitter flera skärmar där an-
komster och avgångar för tåg och buss finns listade. Även på utsidan av vänthallen sitter två större 
skärmar med information. Ena stationsbyggnaden inrymmer en större Pressbyrå, vetskapen om att 

det finns personal på plats som har uppsikt över stationen ger en viss trygghet för resenärerna 
(Trafikverket, 2013).  
 
Landskrona införde 2003 sin trådbusslinje som är helt eldriven. Även om det är ett ekologiskt håll-
bart transportsätt har det enligt B. Bunke på Landskrona kommun (personlig kommunikation, 3 
april 2019) både är fördelar och nackdelar för staden. Fördelen är att den skapar en förlängning av 
tågrälsen från stationen in till centrum och den stärker kopplingen mellan de två strukturerna. Där-
emot finns nackdelar med att den måste gå efter ett specifikt stråk, uppstår hinder på vägen kan 
bussen ha svårt att kringgå hindret eftersom flexibiliteten är begränsad. Trådarna begränsar också 
höjden på andra fordon som måste samsas om utrymmet av vägbanan med bussen, det har även 
uppstått problem med isbildning på trådarna. Andra problem har uppstått när trafikarbeten måste 

göras och strömmen behöver stängas av, då blir bussen stående och går inte att använda.  
 
 

Figur 28 - Perronger på Landskrona station 

(MagasinA Arkiekter, 2001) 
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Sambanden mellan funktionerna på 

Landskrona station bildar en struktur 
som delvis liknar den i Falkenberg. 
Vänthallen utgör även här tillsammans 

med kiosken de centrala delarna av stat-
ionsområdet. Nära navet skapas samma 
cirkelkänsla som i Falkenberg med cy-
kelparkeringar på ena sidan och angö-
ring för buss och taxi på den andra. Där-
emot har perrongerna i denna station 
inte lika många kopplingar till andra 
funktioner som i Falkenberg och blir 
ganska ensamma i utkanten av navet. 

Detta medför att det cirkulära samban-
det övergår till ett linjärt sådant som 
börjar med parkeringen i sydväst och 
slutar med den andra perrongen i nord-
öst. Sambanschemat visas i figur 29 här 
till vänster. Ett mer linjärt samband 

medför en begränsning av rörelsefriheten i området. Här är det mera uttänkt hur människor för-
väntas röra sig och det ges inte så många alternativa vägar att ta. I navet går det röra sig relativt fritt 
mellan vänthall, kiosk, cykelparkering och angöring för buss och taxi, men längre ut från navet kan 
man i princip bara gå i två riktningar; mot perrongen eller parkeringen. Det skapas en känsla av att 
Landskrona station, rörelsemässigt, har en tydlig början och ett tydligt slut.  
 

4.2.3 Söderhamn 
Söderhamns resecentrum inrymmer fler funktioner än de andra två stationerna, vilket går att upp-
fatta genom att studera ritningarna från Söderhamn kommun. Till skillnad från Falkenberg och 
Landskrona har stationen i Söderhamn en tydlig entré till stationsbyggnaden. Väl inomhus möts 
besökaren av ett öppet utrymme som inrymmer café och ingångar till andra lokaler i resecentrumet. 
Via en korridor från den öppna ytan nås byggnadens bakre del där toaletter finns, via en trapp upp 
kommer besökaren fram till vänthallen och vidare till perrongen. Vid toaletterna återfinns även en 
andra, något mindre ingång. I resecentrum inryms även lokaler för bussgods men dessa är inte nå-
bara för besökare. Ritningarna återfinns i bilaga 10.2.3.  

 
Vid stationen har varje transportmedel fått en specifik yta. Närmast ingången finns parkeringar 

gjorda för korta besök på max en timme där angöring kan ske. Även taxibilar kan angöra nära in-
gången. Lokaliseringslösningen av dessa ankomstfunktioner anses vara väl utförd, att man har lyck-
ats skapa närhet till entrén för så pass många funktioner samtidigt är bra gjort då alla kräver ett 
relativt stort ytbehov. Att också göra det enkelt för fordonen att köra ut och in till denna yta ses som 
positivt. Avser man att ta bussen är avståndet något längre, speciellt om man ska resa med bussen 
som går från hållplatsen längst bort som ligger ca 100 meter från entrén. Det är samtidigt svårt att 
placera en så pass stor ankomstfunktion inom ett kort avstånd från ingången utan att äventyra när-
het till andra funktioner. Med det i åtanke anses Söderhamn ha löst placeringen väl. Det har varit 
svårt att få resenärer att välja bussen som transportmedel till och från stationen istället för bilen 
(Trivector Traffic AB, 2014). Det kan tänkas bero på för få bussturer med liten turtäthet. Två ytor för 

Figur 29 - Sambandsschema Landskrona station 
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cykelparkeringar finns på stationsområdet, den ena återfinns inom 30 meter från entrén och har ett 

skärmtak för att skydda mot sol och regn. Den andra är belägen på ett längre avstånd från entrén 
intill den nordvästra fasaden under spåren, vilka hjälper till att skydda dem från vädret. Två bilpar-
keringar återfinns på vardera sidan om stationsbyggnaden, likt för de andra stationerna är det posi-

tivt att dela upp parkeringarna för att öka tillgängligheten. Detta hade varit en misslyckad åtgärd om 
inte den sekundära ingången funnits, så även om målet var att skapa en tydlig entré till resecentru-
met var det bra att den mindre ingången lades till för att kunna få ett flöde genom byggnaden.  
 
Söderhamn har inte aktivt arbetat med tryggheten men vissa åtgärder för ökad trygghet framträder. 
Vänthallen som är placerad mitt mellan spåren är inglasad på samtliga sidor vilket skapar en 360 
graders vy ut över spåren och omgivningen. Detta medför att resenärer kan ha bra översikt över 
spåren och kan känna sig trygga med att inte riskera att missa sitt tåg (Hemling & Lindqvist, 2017). 
Dessvärre är vänthallen placerad i ena änden av perrongen, så den som har en plats långt bak i tåget 

måste gå ca 200 meter för att komma till perrongens motsatta sida. Vänthallen kan nås från två 
ingångar och resenärerna erbjuds två alternativa vägar att gå, vilket också ökar tryggheten 
(Trafikverket, 2013). Den åtgärd som bidrar mest till ökad trygghet är att stationen är bemannad. 
Både personal till caféet och bussgods befinner sig i byggnaden och kan ha uppsikt över stationen, 
det inbringar en trygghetskänsla hos resenärerna när de vet att någon anställd finns på plats 
(Trafikverket, 2013).  
 
Ursprungligen var fler verksamheter tänkta att hålla till i resecentrumet. I lokalprogrammet över 
Söderhamns station kan ses att det är planerat för både resebyrå och café i resecentret men idag 
finns bara caféverksamheten kvar, andra verksamheter har stängt ner. Att verksamheter inte kan 
hålla sig kvar får en att fundera om någon analys av kundunderlaget gjordes i planeringsprocessen. 
D. Jansson på Söderhamn kommun (personlig kommunikation, 1 april 2019) fick frågan om detta 

under intervjun men kunde tyvärr inte ge något svar. Han svarade däremot på frågan om varför han 
trodde att verksamheter läggs ner att staden är liten och att detta skulle vara en orsak. Utifrån det 
svaret kan slutsatsen dras att kundunderlaget möjligen var för litet för verksamheterna redan från 
början, vilket en analys av kundunderlaget möjligtvis hade visat. Vidare fick han frågan om något 
hade kunnat göras annorlunda om resecentrumet utformats idag. På det svarade han det hade varit 
bra att arbeta mer med omgivningen runt omkring resecentrumet, exempelvis hade en livsmedels-
butik kunnat etableras för att underlätta vardagen för resenärerna och samtidigt minska bilanvänd-
ningen.  
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I Söderhamn är det istället entrén som 

är den mest centrala funktionen och 
bortanför ligger resten av funktionerna 
som i en linje med vänthallen längst 

bort, det resulterar i ett ännu mer linjärt 
samband än det för Landskrona station. 
Sambandsschemat kan ses i figur 30 till 
vänster. Val av nav beror på vad som 
önskas åstadkommas med stationen. I 
Söderhamn var det i början självklart att 
entrén skulle vara stationens centrum 
för att resenärer ska tvingas gå förbi alla 
verksamheter i resecentrumet, en ut-

formning som gynnar försäljningen. 
När verksamheter stängdes ner alltef-
tersom minskar behovet av detta och i 
dagsläget hade en mera cirkulär utform-
ning likt den i Falkenberg möjligtvis va-
rit bättre för att öka tillgängligheten och 
tryggheten till och från vänthallen. 
 

4.3 Slutsatser referensstudie 
Till Resecentrum Lomtjärn bör gena och separata gång- och cykelstråk gå för att tillgängligheten och 
tryggheten ska vara så stor som möjligt, så att resenärer ska vilja använda dessa transportsätt fram-

för bilen. Söderhamn har i en ny översiktsplan planerat att stärka kopplingen mellan centrum och 
resecentrumet med hjälp av nya gång- och cykelstråk (D. Jansson, personlig kommunikation, 1 april 
2019). Stråk av den karaktären kan alltså bidra till att föra centrum och resecentrum närmare 
varandra vilket är viktigt när resecentrum ligger i ett perifert läge så att resenärer och invånare 
fortfarande känner att det är en del av staden. 
 
Falkenberg gjorde en taktisk åtgärd genom att acceptera det saknade kundunderlaget och vända si-
tuationen till någonting bra. Söderhamn försökte att trots liten efterfrågan skapa ett resecentrum 
med ett brett utbud men det som händer är att verksamheter successivt läggs ner, troligen på grund 
av utebliven vinst. Det slutar med att lokaler står tomma och idén om ett resecentrum med samlade 
funktioner uppnås inte. Detta kan i sin tur medföra att området även blir mer otryggt eftersom det 
liv och rörelse om planerades att uppstå utifrån verksamheterna uteblir. Däremot är en helt obe-

mannad station som i Falkenberg inte heller att föredra på grund av den minskade uppsikten, vilket 
kan leda till en ökning av skadegörelsen och otryggheten. Det bästa är möjligtvis att följa Landskro-
nas exempel som har en kiosk på stationsområdet, då har resenärerna nära till att köpa med sig 
tilltugg på tåget och det skapar trygghet att någon arbetar på stationen som kan ha uppsikt över att 
den fungerar som den ska. Förslagsvis kan kiosken i Resecentrum Lomtjärn vara av samma storlek 
som den vid Landskrona station på ungefär 100 kvm hastigt beräknat från ritningen i bilaga 10.2.2. 
 
När stationen har lite till inget service- och verksamhetsutbud passar ett cirkulärt samband mellan 
stationens funktioner bäst, på så sätt kan tillgängligheten och tryggheten främjas och det är där fokus 
bör ligga om stationen inte är inriktad mot försäljning. Det verkar som att när perrongen ligger i 

Figur 30 - Sambandsschema Söderhamn resecentrum 
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utkanten av alla funktioner så är det lättare att ett linjärt samband skapas likt i Landskrona och 

Söderhamn. Falkenberg har istället perrongen i mitten, vilket gör det lättare att samla funktioner 
runt denna och bilda ett cirkulärt samband. Perrongen är också målet för alla resenärer eftersom det 
är där som tågen anländer samt av- och påstigning sker, och det känns logiskt att en så central 

funktion bör vara en del av stationens nav. 
 
När det gäller vänthall i Resecentrum Lomtjärn kommer den försöka läggas så nära spåren det går 
för att resenären ska kunna vänta inomhus i en varm miljö och samtidigt ha uppsikt över spåren. 
För att kunna se långt bör det också finnas fönster av större storlek, vilket alla referensstationer har 
arbetat med. Söderhamn har glasat in hela vänthallen för maximal sikt medan Falkenberg och Lands-
krona väljer att ha glaspartier på vänthallarnas långsidor. Falkenberg och Söderhamn lyckades pla-
cera vänthallen i direkt anslutning till spåren. Söderhamn valde dock att placera den i perrongens 
ena ände, vilket resulterar i ett långt gångavstånd för resenärer som ska till de bakre vagnarna. Fal-

kenberg har istället sin placering av vänthallen i mitten av perrongen så att avståndet till vardera 
kortsidan blir lika långt. Målet med vänthallen i Resecentrum Lomtjärn är att försöka efterlikna Fal-
kenbergs utformning av den aspekten och samtidigt skapa mycket glaspartier som Söderhamn gjort 
i sin vänthall.  
 
Storleken på vänthallen kan uppskattas genom att jämföra pendlarantalet i kommunerna med Piteås 
pendlarantal på 5400 in- och utpendlare. Falkenbergs 10 038 in- och utpendlare är nästan dubbelt 
så mycket som Piteå. Söderhamn har 3680 in- och utpendlare, vilket är hälften av Piteås pendlaran-
tal. Landskrona har ett betydligt större antal på 15 675 in- och utpendlare. Jämför man sedan arean 
på referenskommunernas vänthallar som grovt kan beräknas utifrån ritningarna i bilaga 10.2.1–
10.2.3 kan ses att Falkenbergs vänthall på ca 2x164 kvm är betydligt större än de andra. Den inglasade 
byggnaden avsedd som vänthall i Söderhamn har en area på ca 133 kvm men en stor del av denna 

upptas av trapp och rulltrappa, själva väntutrymmet uppskattas vara ungefär hälften av vänthallens 
totala yta, alltså ungefär 67 kvm. Med tanke på förhållandet mellan pendlarantalen i Falkenberg, 
Söderhamn och Piteå bör vänthallen i Piteå vara ungefär hälften så stor som i Falkenberg, alltså 164 
kvm, men ca 1,5 gånger större än Söderhamns vänthall, alltså ca 100 kvm. Trots det större pendlar-
antalet vid Landskrona station är vänthallen relativt liten i förhållande till Falkenberg, vilket går att 
urskilja om stationernas ritningar jämförs. Även vid besöket till Falkenberg station gav vänthallen 
ett intryck av att vara överdrivet stor. Med tanke på att Falkenbergs vänthall kan vara en aning över-
dimensionerad utifrån pendlarantalet bör vänthallen i Resecentrum Lomtjärn vara något mindre än 
denna. Dimensioneringen bör istället baseras på Söderhamns vänthall, vilket skulle resultera i en 
vänthall på ca 100 kvm i Resecentrum Lomtjärn.  
 

Toaletter är något som bör finnas på stationen för att kunna erbjuda resenärerna servicen att kunna 
gå på toaletten medan de väntar. Landskrona har totalt två toaletter i anslutning till vänthallen, en 
handikapptoalett och en vanlig toalett. Även Falkenberg har två toaletter, en i vardera vänthallen. 
Dessa är båda handikapptoaletter, vilket är nödvändigt om den enda toaletten ska vara tillgänglig för 
alla. Söderhamn har tre toaletter i resecentrum, en handikapptoalett och två vanliga. Dessa är inte 
anslutna till vänthallen utan ligger på nedre plan mellan uppgången till vänthallen och cafét. Det 
större antalet toaletter kan ha installerats för att även kunna täcka behovet från besökare till rese-
centrumet som inte är resenärer, exempelvis kunder till fiket. I Resecentrum Lomtjärn, som inte 
kommer ha något kommersiellt utbud förutom kiosk är två toaletter likt i Landskrona passande. 
Detta är dock bara ett antagande som inte baseras på något resandeunderlag. 
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Bussanslutning till Resecentrum Lomtjärn ansågs i Resecentrumplanering för kustjärnvägen Umeå-
Haparanda (ÅF-Infraplan, 2006) vara svårt att lösa och det planerades att inte flytta busstationen 
om denna lokalisering väljs. Däremot framkom i litteraturstudien att en del i definitionen för ett 

resecentrum är att det ska vara en samlingspunkt för olika transportslag, däribland regional- och 
lokalbuss. Tas möjligheten för regionalbussarna att angöra resecentrum bort tappar stationen en del 
av sin karaktär som ett resecentrum och syftet med stationen bleknar en aning. Det anses av studen-
ten vara möjligt att lyckas väva in även regionalbusstrafiken i Resecentrum Lomtjärn och därför 
bortses förslaget från Resecentrumplanering för kustjärnvägen Umeå-Haparanda. Söderhamn Rese-
centrum är den enda stationen som även har lokaler för bussgods i stationsbyggnaden, lokalen be-
räknas vara ca 130 kvm. Bussgods lokaler i Piteå utgör idag en liknande yta på ca 100 kvm enligt en 
anställd vid bussgods i Piteå (personlig kommunikation, 15 april 2019). Kapaciteten av godsfrakt med 
buss antas inte öka nämnvärt på grund av flytten från centrum till Resecentrum Lomtjärn och därför 

behålls samma yta som innan på 100 kvm. 
 
Landskronas trådbuss ansågs i början av studien vara ett bra alternativ till den vanliga bussen med 
hållbara fördelar eftersom den körs på el. Men efter intervjun med kommunen framkom en del pro-
blem och det som oroar mest är problemet med isbildning på trådarna. Landskrona som ligger långt 
nere i södra Sverige har ett betydligt varmare klimat än uppe i Norrbotten, om de har problem med 
isbildning där kommer det problemet troligtvis vara ännu större i norr. Även Falkenberg funderade 
i planeringsskedet på att låta en trådbuss stå för den kollektiva transporten till och från stationen. 
Ett argument var, likt Landskrona, att få en fast förbindelse mellan stationen och centrum, en för-
längning av järnvägen. Men kommunen valde att avstå dels på grund av en bristande ekonomi, men 
också för att trådbussen ansågs vara för rigid (J. Risholm, personlig kommunikation, 4 april 2019).  
 

Resecentrum Lomtjärn kommer att behöva många olika funktioner för ankomst likt de tre station-
erna ovan. När det gäller parkeringar kan det vara bra att följa referensstationernas exempel och 
dela upp både cykel- och bilparkeringarna för att öka tillgängligheten. Det är viktigt att cykelparke-
ringar placeras nära ingången så att ett snabbt byte mellan transportslag kan ske. En ökad tillgäng-
lighet bidrar också till en större chans att resenären väljer cykeln än om det hade varit krångligt att 
ta sig fram. Både Falkenberg och Söderhamn, men främst Landskrona har lyckats med stationsnära 
cykelparkeringar. På Landskrona station är cykelparkeringarna placerade så nära perrongen det bara 
går men lokaliseringen påverkar andra ankomstfunktioner som på grund av detta inte kan ha samma 
närhet. Angöring för bilar och taxi bör också placeras i anslutning till ingången, vilket Söderhamn 
har lyckats med bäst av alla referensstationerna som har angöring precis vid entrén. Utformningen 
av dessa ankomstfunktioner vid Resecentrum Lomtjärn kommer att inspireras av lösningarna vid 

Söderhamn Resecentrum.  
 
I ritningsmaterialet som tillhandahållits från kommunerna finns ingen information om antalet han-
dikapparkeringar eller placeringen av dessa, men studeras stationsområdena på något av de digitala 
kartverktygen på internet kan ses att Söderhamn Resecentrum har två handikapparkeringar place-
rade vid korttidsparkeringen precis vid entrén. På Landskrona station finns en handikapparkering 
vid korttidsparkeringarna och på Falkenberg station finns totalt tre handikapparkeringar varav en 
på södra sida och två på den norra, vilket gör Falkenberg till den stationen med flest handikappar-
keringar. Jämförs pendlarantalet med antalet handikapparkeringar kan ses att Landskrona har för 
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få jämfört med sina 15 675 pendlare. Eftersom Piteå har ett pendlarantal på ungefär hälften av Fal-

kenbergs behövs ca 1-2 handikapparkeringar i Resecentrum Lomtjärn, eftersom Piteås pendlarantal 
inte skiljer sig lika mycket från Söderhamn som det gör från Falkenberg kan antas att två handikap-
parkeringar även kan täcka behovet i Resecentrum Lomtjärn. Detta är dock bara ett antagande ef-

tersom ingen studie om beläggningen har gjorts.   
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5 

5. Platsanalys 

Platsanalysen är baserad på Kevin Lynch fem element. Analysen gjordes först på ett större område 
där både Backen-området och Piteås stadskärna ingick, detta för att kopplingen mellan centrum och 
stationsområdet ska kunna analyseras. Sedan smalnades området av till bara Backen-området för 
att få en mer detaljerad analys. Workshopen med deltagare från kommunens samhällsplaneringsav-
delning resulterade i ett antal justeringar, framför allt inom elementen områden, knytpunkter och 
landmärken. Dessa justeringar har lagts till i den analys som redovisas i rapporten och som kommer 
ligga till grund för konceptförslaget. I analysen av det detaljerade perspektivet har elementen mins-
kat i skala, objekt och plaster från denna tas inte med i det översiktliga perspektivet eftersom storle-

ken på dessa är för små i jämförelse med objekten och platserna som inkluderas i det översiktliga 
perspektivet. Analyserna börjar på nästa sida. 
 

  

KAPITEL 
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5.1 Översiktligt perspektiv 
5.1.1 Stråk 
Stråken som ansågs vara av större vikt var gång- och cykelvägarna. Dessa kan bidra till att bilanvän-
dandet till och från stationen minskar om de är utformade för att öka tillgängligheten och tryggheten. 
Busslinjerna ansågs också vara viktiga eftersom bussarna kan transponera resenärer och andra med 
ärenden till området. Det nuvarande järnvägsstråket Piteåbanan bör enligt Lynch (1960) också be-
aktas. Även kanalen utgör ett stråk, fast i vattnet. I figur 31 nedan redovisas alla stråken med gång- 
och cykelvägar i vitt, busslinjer i gult, kanalen i blått och befintlig järnväg i svart. 
 

 
Figur 31 – Stråk, översiktligt perspektiv 

5.1.2 Barriärer 
Barriärerna i det översiktliga perspektivet ansågs bestå av tätortens större vägar: E4:an, Norra 
ringen, Timmerleden och delar av Sundsgatan. Även den norra fasaden av Smurfit Kappa Kraftliner 
som vetter mot Timmerleden betraktades som en barriär eftersom den förhindrar sikten ut över 
Inrefjärden. Kustlinjerna inkluderades också eftersom de skapar en barriär mellan vatten och land. 
Samtliga barriärer kan ses i figur 32 nedan. 
 

 
Figur 32 – Barriärer, översiktligt perspektiv 
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5.1.3 Områden 
Områdena är indelade utifrån den huvudsakliga struktur som råder i området, och kan därför inne-
hålla strukturer som inte stämmer överens med området men som existerar i en mindre utsträck-

ning. De olika områdestyperna i tätorten är villaområde, industriområde, handelsområde, stads-
kärna, kulturområde, skola och flerbostadshus. Intill det angivna stationsområdet ligger två villaom-
råden, Smurfit Kappas industriområde samt Backens externa handelsområde. Resecentrum är ett 
centrum för resande och för att det ska framgå behövs en centrumlikande atmosfär, eftersom Rese-
centrum Lomtjärn inte kommer ha mycket verksamheter i stationsbyggnaden behövs närhet till nå-
got område som kan hjälpa till att skapa en sådan centrumkänsla. Villaområdena förväntas inte 
kunna bidra till detta, inte heller industriområdet. Backen-området som redan innehåller en del han-
del kan tillsammans med stationsområdet bilda ett externt centrum som gör att stationen i det peri-
fera läget inte känns för avsides. Områdena redovisas i figur 33 nedan. 
 

 
Figur 33 – Områden, översiktligt perspektiv 
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5.1.4 Knytpunkter 
Kriteriet för att en plats skulle bli märkt som en knytpunkt var att den skulle vara en samlingsplats 
för människor på något sätt. Där finns en dragpunkt och i denna kan krafttag göras för att locka 

människor till stationsområdet. Tio olika knytpunkter identifierades i tätorten, dessa består av: Mu-
sikhögskolans campusområde, där samlas studenter, lärare, gästföreläsare och andra kopplade till 
universitetet från hela Sverige. LF-arena, Piteås isstadion dit lag från olika städer samlas i sportsliga 
sammanhang både inom fotboll, hockey och friidrott. Noliaområdet, ett område där Noliamässan 
anordnas vartannat år. Vid tidpunkten för mässan samlas människor från hela Piteå kommun och 
andra kommuner. Intill området finns en aktivitetspark med bland annat skateramp där många 
yngre samlas. Busstationen, till Piteå busstation anländer många resenärer som åker med Länstrafi-
kens bussar och den är det första intrycket av Piteå om det transportsättet används. Piteås två torg 
Byxtorget och Rådhustorget är två naturliga samlingsplatser längsefter gågatan. Här anordnas olika 
uppträdanden eller event, utöver dessa samlas många för att sitta ute i solen och se på förbipasse-

rande. På Strömbackaskolan som är Piteås enda gymnasium samlas elever från kommunens alla 
olika håll. Till sist återstår de tre stora matbutikerna i Piteå som är samlingsplatser för alla som vill 
handla livsmedel. Det finns en förskjutning i knytpunkterna mot centrum, vilket är logiskt eftersom 
det ofta sker mest aktivitet kring stadskärnan. Knytpunkterna kan ses i figur 34 nedan. Utanför tä-
torten finns två andra stora målpunkter dit många människor dras, dessa är tätorten Öjebyn i väst 
och turistanläggningen Pite Havsbad i sydöst (vilka inte syns i figuren). 
 

 
Figur 34 – Knytpunkter, översiktligt perspektiv 
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5.1.5 Landmärken 
Piteå har ett antal landmärken i tätorten av varierande storlek, de flesta är byggnader. Linerfabriken 
Smurfit Kappa ligger nära centrum och är ett landmärke som kan ses på långt håll. I centrum finns 

fyra olika byggnader som sticker ut i Piteås skyline: Kust Hotell/Trädkronan, Piteå kyrka, Stadstor-
net; Pitebos bostadshus för hyresrätter, samt Piteå Älvdals Sjukhus. Längre mot Backen-området 
skymtas det gamla vattentornet ovanför trädtopparna. Även obelisken ovanpå konserthuset Studio 
Acusticum är ett av Piteås större landmärken som kan ses på långt håll från platsen. Landmärkena 
är främst lokaliserade kring stadskärnan, i övrigt är de rätt utspridda och av de tre som inte är pla-
cerade i centrum är det endast obelisken ovanför Studio Acusticum som medvetet skapats för att 
specifikt fungera som ett landmärke. Vattentornet och Smurfit Kappa har inte medvetet skapats för 
att vara landmärken i Piteå och dessa är därför inte av lika stor betydelse som de andra. För att väga 
upp denna förskjutning kan ett landmärke av större behövas i väster. Landmärkena ses i figur 35 
nedan. 

 

 
Figur 35 – Landmärken, översiktligt perspektiv 
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5.2 Detaljerat perspektiv 
5.2.1 Stråk 
Stråken är ett av elementen som inte har förändrats från den övergripande analysen. Gång- och 
cykelstråk samt kollektivtrafik är även viktiga för Backen-området då det är hit som resenärer och 
övriga besökare ska vilja transportera sig. Ett viktigt stråk som framträder på Backen är det som 
skapas av gatorna Fläktgatan och Batterigatan. Eftersom bussen går efter detta stråket antas det vara 
av vikt och att människor huvudsakligen befinner sig utefter detta när det rör sig i området, annars 
hade en annan linjedragning troligtvis gjorts. Även gång- och cykelstråken på Backen och jämsides 
med Sundsgatan över E4 är intressanta. Dessa är de gång- och cykelvägar som ligger närmast det 
utpekade stationsområdet och mest troligt kommer att vara involverade när gång- och cykeltrafiken 
ska ledas till Resecentrum Lomtjärn. Utanför Backen-området är Sundsgatan ett viktigt stråk ef-
tersom vägen är den enda som korsar E4 och skapar en väg över till andra sidan. Även här utgörs 

gång- och cykelvägarna av de vita strecken, medan busslinjerna symboliseras av gula streck och den 
befintliga järnvägen av svarta streck. Se figur 36 nedan. 
 

 
Figur 36 - Stråk, detaljerat perspektiv 
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5.2.2 Barriärer 
Barriärerna kring området består även här av de stora vägarna E4 och Sundsgatan då det är svårt 
för fotgängare och cyklister att korsa dessa vägar. Sundsgatan är lite speciell för samtidigt som den 

utgör en barriär i sig är det också den enda vägen över E4 i området. Detta gör den till en avbrytare 
av barriären som utgörs av E4. Även en stor del av Industrigatan är en barriär då den endast går att 
korsa på ett ställe vid den mindre cirkulationsplatsen. Andra barriärer är Lomtjärns strandkant, 
gränsen till det obebodda bostadshuset på Backen och några plank som inhägnar några av industri-
erna i området. Granskas figur 4 i kapitel 1.1.4 kan ses att den ursprungliga placeringen av Resecent-
rum Lomtjärn var lägre söderut mellan Timmerleden och avfarten från E4 till cirkulationsplatsen, 
men här kan ses att det området omringas av barriärer i alla väderstreck vilket gör att det inte är 
lämpat för en struktur som kräver god tillgänglighet för att människor ska kunna använda den. Bar-
riärerna kan ses i figur 37 nedan. 
 

 
Figur 37 - Barriärer, detaljerat perspektiv 
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5.2.3 Områden 
Det flesta av handeln är placerad på Backens norra sida, det är också där man enligt Piteå kommuns 
planprogram för Backen-området vill samla all handel medan industrierna istället samlas på den 

södra sidan. Därför delas Backen in på samma sätt som i kommunens planprogram med ett område 
i norr för handel samt ett område i söder för industri, vilket kan ses i figur 38 nedan. Det framträder 
då en tydlig uppdelning och det kan tänkas att människor som besöker området främst är där för att 
handla, dessa kommer alltså mestadels befinna sig på Backens norra sida. Vill man föröka locka 
människor till stationsområdet är Backen det närmaste området att göra detta från och då främst 
från den norra sidan. 
 

 
Figur 38 - Områden, detaljerat perspektiv 
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5.2.4 Knytpunkter 
Vid bestämning av knytpunkterna i området behövdes först definitionen av en knytpunkt i det de-
taljerade perspektivet fastställas. Knytpunkter är enligt Lynch samlingsplatser för människor och i 

detta perspektivet kan det tänkas vara entréer till butiker i området, där människor möts då de går 
in och ut. Vid vissa butiker rör sig ett större antal människor än vid andra och det är vid dessa som 
de större knytpunkterna skapas. Utifrån studentens egen preferens har ett urval av de populäraste 
butikerna i området skett, vilka resulterade i knytpunkterna i figur 39 nedan. Livsmedelsbutiken på 
Backen som också utgjorde en knytpunkt i det översiktliga perspektivet finns med även här och kan 
betraktas som den största dragpunkten i området. Ska fokus läggas på att försöka införliva någon av 
knytpunkterna på Backen med Resecentrum Lomtjärn på något sätt så bör fokus ligga på denna. 
 

 
Figur 39 - Knytpunkter, detaljerat perspektiv 
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5.2.5 Landmärken 
Ett landmärke har lokaliserats på Backen-området i form av en hög skorsten placerad på Piteå Ener-
gis förrådsområde. I direkt anslutning till Backen finns i den större cirkulationsplatsen träskulpturen 

Fägnad som utmärker sig på platsen, dessa kan ses i figur 40 nedan. För att försöka locka människor 
till området och inte minst till Resecentrum Lomtjärn behövs något i den större storleken som syns 
på ett längre avstånd och som får människor att bli nyfikna.  
 

 
Figur 40 - Landmärken, detaljerat perspektiv 

5.3 Slutsatser platsanalys 
Barriärerna som omringar det tänkta stationsområdet kommer medföra stora problem när det gäller 
tillgängligheten till området. Att det är invecklat att ta sig till resecentrum kan i sin tur medföra att 
tågresenärer istället väljer andra transportsätt som är mer bekväma och lättillgängliga, då försvinner 
också syftet med en station i Piteå. Eftersom det finns planer på att utveckla handeln på Backen-
områdets norra del, samtidigt som korridoren för den Kustnära sträckningen av Norrbotniabanan 
går på västra sidan om E4 känns det logiskt att istället placera resecentrumet så nära Lomtjärn som 
möjligt för att kunna knyta ihop stationen med handeln på Backen. För att en mera nordlig placering 

ska kunna fungera måste däremot barriärerna som omringar området elimineras så att tillgänglig-
heten kan öka, det är en förutsättning för att människor ska vilja ta sig till området. Även barriärer 
innanför området bör tas bort.  
 
Livsmedelsbutiken anses vara en viktig dragpunkt och därför är närheten till denna viktig. Även i 
referensstudien framkom att det är vanligt att använda livsmedelsbutiker just för att locka männi-
skor att använda tåget som transportmedel, genom att göra det lättillgängligt att handla exempelvis 
när man kommer hem från arbetet. Intill Landskrona station ligger ett flertal livsmedelsbutiker och 
på väg till en av bilparkeringarna passerar resenärerna ingången till en av dessa. Även D. Jansson, 
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planingenjör på Söderhamn kommun (personlig kommunikation, 1 april 2019) nämnde att en livs-

medelsbutik hade varit bra för att göra funktioner mera tillgängliga för resenärerna. Därför kan det 
vara bra att försöka främja en koppling mellan livsmedelsbutiken och Resecentrum Lomtjärn.  
 

Ett viktigt stråk som framkommer både i planprogrammet och platsanalysen är Fläktgatan, vilken 
den flesta handeln är belägen utefter idag. Det är även en av ingångarna till området idag. Stråket 
kan användas för att transportera människor in i området. Fläktgatan och Fabriksgatan bör utvecklas 
till finare stråk vilket också kommunen anser i planprogrammet. Sundsgatan framkom som ett spe-
ciellt stråk eftersom den i sig är en barriär mellan Backen och Annelund, området norr om Sundsga-
tan, samtidigt som den fungerar som en barriärbrytare över E4. Den senare egenskapen bör utveck-
las och för att funktionen av Sundsgatan inte ska bli motsägelsefull bör den omvandlas till en lugnare 
gata med lägre hastighet som fotgängare och cyklister kan korsa utan problem så att barriären för-
svinner.  

 
Det framkom även ett behov av ett landmärke i området för att få jämvikt i tätortens landmärken. 
Det skulle samtidigt behövas något som signalerar för trafikanter på E4 att de befinner sig i Piteå när 
de passerar, en typ av ingång till Piteå. Det kan i nuläget vara lite svårt att veta att Piteå passeras om 
man inte är från Piteå och har kännedom av staden, eftersom det inte finns någon tydlig infart till 
centrum. Förslagsvis skulle själva stationsbyggnaden kunna utformas med båda dessa funktioner, 
den fungerar inte bara som ett resecentrum utan också som ett landmärke och den norra porten till 
Piteå.  
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6 

6. Resultat 

6.1 Lokalprogram och sambandsschema 
I tabell 1 på nästa sida redovisas lokalprogrammet som redogör för de olika funktionernas ytbehov, 
det ingår även en kort beskrivning om varje funktion för ytterligare förståelse om hur värdena har 
framkommit. Vissa funktionsvärden kommer från källor som diskuteras i litteraturstudien, när detta 
är fallet listas källan som informationen kommer ifrån längst till höger. Andra funktionsvärden ana-
lyserades fram i referensstudien, vid dessa listas inte någon källa. 
  

KAPITEL 
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Tabell 1 - Lokalprogram 

 
FUNKTION AREA  LÄNGD  BREDD  BESKRIVNING KÄLLA 

    [kvm] [m] [m]    

S
E
R

V
IC

E
F
U

N
K

TI
O

N
E
R

 

Vänthall 100  - -  Baseras på analys av re-

ferensstationernas vänt-

hallar. 

- 

Kiosk 100  10 10 Inkluderar ytor för försälj-

ning, personalrum, per-

sonaltoalett och lager. I 

denna ingår även in-

formation och biljettför-

säljning. 

- 

Toaletter 6  3 2 En handikapptoalett och 

en vanlig toalett. 

- 

Bussgods 100 10 10 Samma ytbehov som vid 

dagens busstation.  

Personlig 

kommunikat-

ion, 15 april 

2019 

A
N

K
O

M
S
TF

U
N

K
TI

O
N

E
R

 

Långtidsparkering  1309 38,5  34   50 platser. - 

Korttidsparkering 564 28 20 10–15 platser, 2 rader, 

uppställning 60°.  

Structor, 2011 

Pendlarparkering 

väst 

1408 54,5 34 70 platser, uppställning 

90°. 4 rader, ca 17 plat-

ser/rad. 

Structor, 2011 

Pendelparkering öst 792 37 34 40 platser, uppställning 

90°. 4 rader, ca 13 plat-

ser/rad. Båda pendel-

parkeringarna ger en to-

tal på 2200 kvm och ca 

110 platser. 

Structor, 2011 

Handikapparkering 184  5 4,6  2 platser/parkering. 

Bredd och längd gäller 

för en ruta. 

- 

Cykelparkering 2x175 10 19,5 Yta som reserveras till cy-

kelparkering. Yta tas till 

för eventuell expande-

ring. Delas upp jämlikt 

på vardera sidan om E4. 

Totalt 125 platser. 

Structor, 2011 

Angöring för buss 1134  42 27  Innefattar både busstra-

fik och bussgodshante-

ring. 

- 

Angöring för bil och 

taxi 

95  5 2,5 5 platser. Bredd och 

längd gäller för en ruta. 

Structor, 2011 

 

Perrong 3443 255 12 Plattformslängd för reg-

ionaltåg. Bredden är ett 

sammansatt mått för 

olika funktioner kopp-

lade till tågets hastighet 

och antal personer på 

perrongen samtidigt.  

Trafikverket, 

2013 
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I figur 41 till vänster illustreras hur funktionerna är 

tänkta att vara länkade till varandra. Ett cirkulärt 
samband likt i Falkenberg eftersträvas eftersom detta 
anses ge ökad tillgänglighet och trygghet på grund av 

att stationens besökare kan röra sig fritt, samt att 
återvändsgränder undviks. I referensstudien fram-
kom att ett linjärt samband lättare skapas om per-
rongen är placerad i utkanten av stationen. En strä-
van är därför att placera perrongen centralt i samban-
det. Även vänthallen, som resenärer önskar ligger så 
nära perrongen som möjligt, får automatiskt en cen-
tral placering. Redan i detta skede finns en strävan att 
försöka koppla ihop stationen med Backen-området 

eftersom det möjliggör för skapandet av ett cirkulärt 
samband. Utan den kopplingen tar stationsområdet 
slut vid perrongen, vilket medför att perrongen läggs 
i utkanten av stationen och det finns risk att ett linjärt 
samband skapas. Genom att skapa tillgång till rese-
centrum från två håll kan resenärer och besökare 
röra sig från ena sidan stationsområdet till den andra, 
likt vad tunneln vid Falkenberg station möjliggjorde. 

Principen här är alltså den samma. Det finns även en strävan att förbättra tillgängligheten genom att 
låta vissa funktioner som parkering ha flera samband i olika delar av schemat.  
 

6.2 Dispositionsskiss 
Utifrån alla de ovan gjorda studierna och analyserna har ett förslag tagits fram för hur Resecentrum 
Lomtjärn skulle kunna utformas. För att kunna koppla ihop resecentrumet med Backen och fram-
förallt livsmedelsbutiken i området behöver barriären E4 försvinna och resenärer bör kunna ta sig 
från ena sidan av vägen till den andra, det måste även gå att korsa järnvägsspåren på något sätt 
eftersom de också kommer utgöra ett hinder om dessa anläggs. Detta sker enklast genom att rese-
närerna kan transportera sig över eller under spåren och vägen på något sätt. En tunnel under spå-
ren likt på Landskrona station hade kunnat fungera men kan lätt skapa otrygghet då det är ett relativt 
långt avstånd mellan resecentrumet och Backen, tunneln skulle därför bli lång och kunna öppna upp 
för fler brottstillfällen då det blir ett utrymme som inte syns utifrån. Ett annat sätt att ta sig över är 
en typ av gångbro över spåren och E4, vilket ansågs vara ett bättre alternativ eftersom det inte känns 
lika instängt som i en tunnel samtidigt som fotgängaren är mera synlig. Höjden gör också att passa-

gen kan fungera som ett landmärke för Piteå. Lösningen med gångbron arbetades vidare på och 
utvecklades till en rumslighet istället för en öppen bro, inspiration hämtades från Umeå Östra station 
som har en typ av inglasad passage över spåren. När passagen var framställd handlade resten av 
utformningsarbetet om att samla alla övriga funktioner som behöver ingå i resecentrumet kring 
denna.  
 
För att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om hur utformningen av Resecentrum Lomtjärn 
skulle kunna se ut har tre ritningar gjorts, den ena är en situationsplan över stationsområdet där alla 
resecentrums funktioner ingår. Den andra visar, i grova drag, stationsbyggnadens planlösning, me-
dan den tredje föreställer en enkel fasadritning som illustrerar passagen över järnvägsspåren och E4 

Figur 41 - Sambandsschema Resecentrum Lomtjärn 
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från sidan för att läsaren ska kunna få en känsla för dess storlek och höjd. Dessutom gjordes en 

moodboard där inspirationsbilder till förslaget samlades för att tillsammans hjälpa till att skapa den 
känsla som stationsområdet är planerat att förmedla. Situationsplanen, planlösningen, fasad-
ritningen och moodboarden kan ses i skala i bilaga 10.3, i figur 42 nedan kan situationsplanen utan 

skala ses. Hur tankarna har gått gällande utformning och placering av funktionerna kan läsas mer 
om nedan.   
 

 
Figur 42 - Situationsplan ej skalenlig 

 

6.2.1 Funktioner för ankomst 
Ankomstfunktionerna korttidsparkering samt angöring 
för bil och taxi har starkt influerats av lösningarna från Sö-
derhamn Resecentrum eftersom detta ansågs vara ett bra 
sätt att samla många funktioner som kräver närhet till en-

trén på liten yta. Parkeringarna snedställs för att bilister 
smidigt ska kunna ta sig in och ut ur parkeringsrutorna. 

En närbild på funktionerna kan ses i figur 43. Pendelpar-
keringen delas upp på vardera sidan om E4 för att resenä-
rer ska kunna närma sig Resecentrum Lomtjärn från båda 
hållen, det största antalet pendelparkeringsplatser place-
ras dock på samma sida som Resecentrum Lomtjärn ef-
tersom denna sida antas vara den mest trafikerade. På 
Backen-sidan förväntas mycket transport ske med cykel, Figur 43 - Närbild korttidsparkering och angö-

ring 
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gång eller kollektivtrafik. Men genom att erbjuda parkeringsplatser nära livsmedelsbutiken, vilket 

ger möjlighet att handla direkt vid hemkomst, kan det locka fler pendlare till att ta tåget. Även cykel-
parkeringarna delas upp för att tillgängligheten vid båda ingångarna ska vara lika stor.  
 

Antalet parkeringsplatser och storleken på parkeringarna har 
försökts efterlikna de värden som framkom i Resecentrumut-
redning för Luleå, Piteå och Skellefteå (Structor, 2011). I rap-
porten nämns inte några värden för långtidsparkering, trots 
detta anses några parkeringsplatser behöva avvaras för 
längre resor så att även dessa resenärer känner sig represen-
terade på stationen. Ett antagande har därför gjorts att ca 
häften så många parkeringar som pendelparkeringarna, 
alltså ca 50 platser, bör läggas till för långtidsparkering. 

Denna sammanfogas med pendelparkeringen där de sista 13 
platserna är avsedda för parkering över en längre tid. Cykel-
parkeringar har ritats in 
på hela behovsytan, 

däremot nämndes att hela ytan inte behöver exploateras på en 
gång. I det inledande skedet kan ett mindre antal parkeringar 
anläggas för att sedan fyllas på, men för att visualisera hur två 
fullt utbyggda parkeringar kan se ut ritades alla plaster in i för-
slaget. Vardera cykelparkeringen kan ses i figur 44 och 45. I re-
ferensstudien bestämdes att totalt två handikapparkeringar be-
hövdes på hela stationsområdet, men detta ansågs vid framta-
gandet av ritningarna vara för lite. Istället ritades två handikap-

parkeringar in på vardera av stationens parkeringar för att 
kunna erbjuda en plats oavsett vilket ärende man har till stat-
ionen, både vid korta besök eller längre sådana.  
 
 
 

Bussterminalen är utformad likt en dockningsstation. Denna 
uppställningstyp valdes eftersom den är vanligast vid icke ge-
nomgående trafik som förekommer vid till exempel stationer 
som denna. Det faktum att även bussgods planeras att flyttas 
till stationen påverkade beslutet då bussarna måste kunna 

lastas på och av vid terminalen. Denna kan ses i närbild i figur 
46. I rapporten Resecentrumutredning för Luleå, Piteå och 
Skellefteå (Structor, 2011) antogs bussterminalens yta uppgå 
till ca 3000 kvm, vilket är en mycket större yta jämfört med 
terminalen i konceptförslaget. I rapporten beskrevs däremot 
uppställningstypen lamelluppställning och det kan tänkas att 
denna behöver mer utrymme än dockningsuppställningen, 
vilket resulterar i det större ytbehovet. Tanken med place-
ringen av dockningshållplatserna var att de skulle ligga så 

nära stationsbyggnadens entré som möjligt för att tillgängligheten skulle vara god, utan att inkräkta 

Figur 44 - Närbild bussterminal 

Figur 44 - Närbild cykelparkering väst 

Figur 45 - Närbild cykelparkering öst 
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på andra ankomstfunktioner. Eftersom alla hållplatser är samlade och angränsar till gångytan mellan 

bussterminalen och korttidsparkeringen är det lättare för resenären att få en överblick över termi-
nalen, vilket gör det lättare att hitta rätt buss. 
 

Terminalen är inte alltför olik Piteå busstation idag, som också har en dockningsuppställning. 
Samma antal hållplatser finns kvar eftersom trafiken inte förväntades öka eller minska på grund av 
järnvägens införande. Terminalens placering har delvis att göra med placeringen av bussgods lokaler 
som måste ligga i direkt anslutning till terminalen, men det sågs också till att terminalen inte place-
rades mellan två målpunkter för att undvika spring på körytan vilket kan innebära en säkerhetsrisk. 
Tanken är att hela körytan inhägnas för att i möjligaste mån undvika fotgängare i körområdet.  
 

6.2.2 Mobilitetslösningar 
Med tanke på att sträckan förbi Piteå idag saknar finan-
siering antas det dröja innan bygget av Norrbotniabanan 
och dess resecentrum i Piteå står färdigt, ett färdigstäl-
lande antas ligga minst 10 år framåt i tiden. Valet av den 
innovativa transportlösningen har gjorts utifrån detta an-
tagande. I Trafikverkets studie Tillgänglighet Kiruna 

(2018) föreslogs för framtid 2030 Bus Rapid Transit som 
kollektivt transportmedel. Med tanke på att 2030 ligger 
ungefär 10 år framåt i tiden och att Kiruna också är en 
mindre kommun likt Piteå känns det inte omöjligt att en 
sådan lösning även skulle kunna fungera i Piteå kommun. 
Därför har denna lösning föreslagits i det här förslaget 

som en transport mellan Resecentrum Lomtjärn och cent-
rum. Tanken är att den ska vara integrerad i det övriga transportnätet i centrum och vid Backen, 
medan den mellan dessa områden ska vara något mer fristående så att högre hastigheter kan hållas. 
Positivt är att BRT kan behålla flexibiliteten samtidigt som den kan hålla en högre hastighet. Håll-
platserna för BRT kan ses i närbild i figur 47. 
 
Utvecklingen går framåt och mycket har hänt inom området hållbara transporter sedan den senaste 
utredningen om korridorvägarna granskades. En hållbar transportlösning kan hjälpa till att knyta 
ihop Resecentrum Lomtjärn med Piteå centrum, vilket skulle kunna medföra att detta alternativ åter 
blir aktuellt i beslutet gällande Norrbotniabanans sträckning genom Piteå. Som tillägg till BRT kan 

cykelpooler installeras på en del av ytan för cykelparkering, eftersom hela denna inte behöver an-
vändas till cykelparkeringar i det inledande skedet. Man samlar då också alla cyklar på samma ställe. 

 

Figur 45 - Närbild BRT-hållplatser 
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6.2.3 Stationsbyggnaden och dess funktioner 
Passagen utgör stationsbyggnadens huvudsakliga 
struktur, den är 115 meter lång och tillsammans med de 

båda ingångarna blir stationsbyggnaden 145 meter 
lång. Bredden valdes till 5 meter för att passagen inte 
ska kännas för trång, vilket är en risk när den är så pass 
lång. Valet att använda sig av en upphöjd passage över 
spåren underlättade även åtkomsten till perrongen. Ef-
tersom perrongen ligger mellan två spår uppstod utma-
ningar gällande hur resenärerna skulle transportera sig 
till och från denna. Detta löstes genom att införliva ett 
trapphus med hiss från passagen ner till perrongen och 

på så sätt skapades en planfri passage till perrongen (detta kan ses i figur 48). Mitt emot trapphuset 

lades ett utrymme till för toaletter, även denna struktur sträcker sig hela vägen ner till perrongen 
men toaletterna placeras i det övre planet i nivå med passagen, underdelen kan lämnas som ett tomt 
skal eller användas till andra funktioner som exempelvis förråd eller el-central.  
 
I referensstudien framkom att ca 100 kvm i stationsbyggnaden bör reserveras till vänthall, men på 
grund av stationsbyggnadens utformning finns ingen tydlig rumslighet avsedd för vänthall. Istället 
utgör hela passagen vänthallen och efter stråkets sidor kan bänkar placeras ut där resenärer kan sitta 
och vila medan de väntar. Genom att använda passagen som vänthall fås även en utmärkt vy över 
spåren som passerar precis under, vilket ansågs vara ett viktigt behov hos resenärer.  
 
En kiosk lades till främst för att skapa trygghet för resenä-

rerna genom att göra stationen bemannad. Detta gör att 
någon har översikt över stationen samtidigt som det finns 
någon att fråga och köpa biljetter av, vilket ansågs vara 
viktigt hos resenärer. Kiosken erbjuder även ett litet kom-
mersiellt utbud i nära anslutning till perrongen, vilket kan 

vara bekvämt för resenärerna. För att inte frångå den 
långa och smala huvudstrukturen som utgörs av passagen, 
samt för att inte skapa väggar och andra hinder i passagen 
som skymmer sikten, placerades kiosken vid den västra 
entrén precis innan passagens början. Detta kan ses i figur 
49 till höger. Även en placering vid den östra entrén hade 
varit möjlig, anledningen till att den västra placeringen valdes var närheten till perrongen och spå-

ren. Kioskens yta bestämdes till ca 100 kvm inkluderat personalrum och lagerutrymme. Ytan avsedd 
för handel utgör ca 54 kvm. Personalrum och lagerutrymme är beläget i det mindre utrymmet mellan 
kiosken och bussgods lokaler, vilket gör att personalen från båda verksamheterna kan nyttja perso-
nalrummet.  
 

6.2.4 Tillgänglighet till och från stationen 
På grund av stationsområdets storlek fanns inte möjlighet att få med dess anslutning till det övriga 
vägnätet till fullo i ritningen i bilaga 10.3.1, och fortfarande kunna använda en sådan skala som mer 
detaljerat beskriver området. Därför görs här ett försök att i text beskriva denna anslutning.  
 

Figur 46 - Närbild trapphus till perrong 

Figur 47 - Närbild kiosk 
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Den väg som går från Resecentrum Lomtjärn planeras att anslutas mot Sundsgatan i en tre-

vägskorsning. Längst med Sundsgatan över den befintliga bron som korsar E4 går idag en cykelväg, 
väl över på E4:ns västra sida planeras denna att korsa Sundsgatan via en gång- och cykelvägstunnel 
för att sedan ansluta till cykelvägen som går från Resecentrum Lomtjärn. I planprogrammet för 

Backen-området nämndes att nya cykelvägar kan anläggas bredvid gator för fordonstrafik och detta 
förslag genomfördes i konceptförslaget på båda sidor om E4. På samma sida som Resecentrum Lom-
tjärn går cykelvägen i inledningsskedet parallell med bilvägen för att sedan vid cirkulationsplatsen 
separeras från denna och gå mot cykelparkeringen. En cykelväg planerades även in på östra sidan 
om E4 som går parallellt med Fabriksgatan, gatan förlängs även mot Resecentrum Lomtjärns östra 
ingång och bussfickor för BRT placeras mitt emot parkeringen till livsmedelsbutiken. 
 

6.2.6 Placering och lokalisering 
Tillgänglighet visade sig tidigt i arbetet vara en av de viktigaste faktorerna för att lyckas väl med en 
järnvägsstation, en bristande tillgänglighet kunde medföra ett minskande av kollektivtrafikanvänd-
ningen och i värsta fall ett minskat antal resenärer. Därför låg fokus i resten av arbetet mycket på att 
Resecentrum Lomtjärn skulle vara tillgängligt och ett sätt att uppnå god tillgänglighet var att skapa 
en god kontakt mellan stationen och livsmedelsbutiken på Backen, den största knytpunkten i områ-
det. Det underlättar för pendlarna som kan gå och handla då de kommer hem från jobbet. Kopplingen 

med Backen och stationsområdet kan även medföra att människor från det externa handelsområdet 
lockas till stationen och så småningom övergår till tågresande när de ska besöka andra orter. Därför 
placerades stationen så nära livsmedelsbutiken som möjligt, detta gjorde också att barriärerna vid 
den ursprungliga placeringen undveks.  
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7 

7. Analys och diskussion  

7.1 Konceptförslag 
7.1.1 Gestaltning 
Som tidigare nämnts placerades Resecentrum Lomtjärn så nära butiken som möjligt för att skapa en 
koppling mellan stationen och handeln på Backen. Att skapa en stark koppling ansågs kunna främja 
båda sidorna på olika sätt. Försäljningen på Backen ökar av att resenärer från stationen enkelt kan 
ta sig till området, och Resecentrum Lomtjärn får fler besökare och resenärer av kunderna från han-
delsområdet. Ett annat alternativ som länge avvägdes var att placera resecentrumet söder om tjär-

nen. Kopplingen till Backen-området finns även med denna placering men resecentrumet ligger då i 
utkanten av Backen, vilket gör att kopplingen försvagas. Även tillgängligheten minskar i en sådan 
placering på grund av att avståndet mellan Backen och stationen ökar, framförallt avståndet mellan 

stationen och livsmedelsbutiken som anses vara den största dragkraften av människor i området. På 
grund av dessa argument valdes därför placeringen närmare livsmedelsbutiken. 
 
En negativ aspekt med den valda placeringen är dock att Lomtjärn i så fall delvis måste fyllas igen, 
vilket betyder att det ekosystem som finns i och omkring tjärnen idag påverkas. Beslutet om place-
ringen blir en avvägning mellan främjandet av stadsutvecklingen i Piteå stad och främjandet av mil-
jön och djurlivet i Lomtjärn. Framförallt är det faktum att området är ett centrumnära friluftsområde 
som är betydande när det gäller beslut om att behålla Lomtjärn eller inte, djurlivet påverkas inte 
alltför mycket. Oavsett resecentrums placering måste delar av tjärnen fyllas igen om den Kustnära 

sträckningen väljs eftersom spåren i så fall kommer korsa en del av den, vilket också kunde ses i 
Piteå kommuns översiktsplan, även om det i denna handlade om tjärnens södra del istället för norra. 
Detta kommer att störa ekosystemet i och omkring tjärnen. I konceptförslaget har en kompromiss 
försökts skapas som både främjar Piteå stad och naturen vid Lomtjärn, genom att lämna tjärnens 
södra del öppen får ekosystemet en chans att återhämta sig samtidigt som kopplingen mellan stat-
ionen och Backen främjas. Tjärnen bidrar även till en vacker vy i området och skapar en anknytning 

till de aktiviteter som tidigare fanns på platsen.  
 

KAPITEL 
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7.1.2 Genomförbarhet 
Hur pass genomförbart förslaget för Resecentrum Lomtjärn är i verkligheten är en annan viktig 
aspekt att reflektera över, eftersom Piteå kommun vill kunna använda förslaget som hjälp i deras 

utredningar om Norrbotniabanan. Under utformningen har projektet försökts hållas så verklighets-
förankrat som möjligt, men på grund av projektets storlek och alla parametrar som beror av 
varandra har det varit svårt vid vissa tillfällen. Ett exempel på detta har att göra med spårens place-
ring i höjdled, en järnväg får bara luta en viss promille per kilometer och Norrbotniabanan kommer 
bli ca 27 mil lång, vilket betyder att spårens höjd vid Lomtjärn kommer vara beroende av höjder 
längre bak och längre fram i sträckningen. Några banhöjder har ännu inte bestämts i Piteås närom-
råden och det är därför omöjligt att veta på vilken höjd banan kommer ligga vid Lomtjärn. För att 
kunna skapa ett fungerande förslag var banhöjden vid Lomtjärn tvungen att väljas. Denna baseras 
på höjden av den bro som idag korsar över Piteåbanan, eftersom även Norrbotniabanan måste pas-
sera där över om den Kustnära sträckningen väljs. Skulle en annan höjd bli aktuell när hela sträck-

ningen planeras kan det påverka förslagets genomförbarhet.  
 
På- och avfarter till E4 kommer också att påverkas av järnvägens framfart. I utformningen av Rese-
centrum Lomtjärn antas de regionala bussarna, som kommer angöra stationen vid bussterminalen, 
ta sig mellan stationsområdet och E4 via på- och avfarter utanför stationsområdet. Däremot är det 
osäkert om detta är genomförbart eftersom sträckningen även kommer att påverka på- och avfar-
terna på E4:ans västra sida. Skulle den Kustnära sträckningen väljas finns ett behov att göra om på- 
och avfarterna så att tågen kan passera under dem. Det är alltså inte säkert att dessa kommer finnas 
kvar där de är belägna idag, vilket utgör ytterligare en osäkerhet i konceptförslaget eftersom det 
försvårar för bussarna att transportera sig till Resecentrum Lomtjärn.  
 

Det finns en annan osäkerhet kopplad till trafiken och det gäller den innovativa mobilitetslösningen. 
Teknikutvecklingen går hela tiden framåt och därför är det svårt att i nutid förutspå vilka typer av 
transporter som kommer finnas i framtiden. BRT-lösningen är endast en förutspådd framtida trans-
port baserat på hur utvecklingen har varit hittills, men det går inte säga med säkerhet att denna 
skulle vara den bästa om det perifera resecentrumet skulle byggas. Vid den tiden kan nyare teknik 

ha utvecklats som gör det ännu enklare att transportera sig mellan stationen och centrum, vilket gör 
BRT inaktuell. Det är svårt att i nuläget veta vilka innovationer som kommer utvecklas och detta bör 
hållas i åtanke när förslaget granskas. 
 
En annan osäkerhet återfinns i värdena som listas i lokalprogrammet. De värden som har analyserats 
fram går inte att förlita sig på till fullo eftersom dessa endast bygger på antaganden och jämförelser 
med referensstationerna. Men det finns också osäkerheter med de värden som kommer från andra 

utredningar. Många funktioners värden kommer från rapporten Resecentrumutredning för Luleå, 
Piteå och Skellefteå (Structor, 2011) där ytbehov för olika funktioner i Piteås planerade resecentrum 
angavs. Däremot riktar sig inte utredningen till den specifika platsen vid Lomtjärn, utan snarare 
syftar den på en placering likt i Centrumsträckningen. Det är inte säkert att samma ytbehov skulle 
krävas om en ny utredning, som istället var kopplad till stationsområdet vid Lomtjärn, skulle genom-
föras. Eftersom konceptförslaget till stor del baseras på värdena från denna utredning finns en risk 
att utformningen skulle komma att förändras om en ny utredning med fokus på det perifera stat-
ionsområdet genomfördes.  
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7.1.3 Perifert resecentrum - fördelar och nackdelar  
Det bör också reflekteras över fördelarna och nackdelarna med ett perifert resecentrum, då valet 
mellan en perifer eller centrumnära station är en fråga som kommer påverka kommunens val gäl-

lande sträckningsalternativen. Den största nackdelen med en perifer station har framkommit vara 
den minskade tillgängligheten. Problemet går att reducera med hjälp av olika åtgärder, som exem-
pelvis smidiga och regelbundna transporter mellan centrum och stationen. Men känslan av att kliva 
av tåget i stadens pulserande mitt kan tyvärr aldrig uppnås. Det framkom även en oro att den perifera 
stationen kan skapa en förskjutning av centrumkärnan, vilket i många fall inte är önskvärt. 
 
Däremot finns nackdelar även för en central station. Det framkom redan i Lynch beskrivning av de 
fem elementen att en järnväg är ett exempel på en barriär i stadsrummet. Skulle rälsen dras genom 
Piteå stad skapas en stor barriär mellan Sörfjärden, med dess fina vattenspegel, och centrumkärnan. 
Med hjälp av placeringen av Resecentrum Lomtjärn undviks denna barriär i centrum och flyttas 

istället intill E4 där den inte gör lika mycket skada, eftersom E4 redan utgör en barriär i det området. 
En förskjutning av centrum förväntas inte heller ske i detta fallet eftersom Resecentrum Lomtjärn 
inte har några verksamheter i stationsbyggnaden som kan skapa en förskjutning. I förslaget har inte 
heller några fler butiker planerats in på Backen-området, därför förväntas inte handeln öka till en 
sådan gräns att en förskjutning kan vara möjlig. Centrum förväntas fortfarande stå för den huvud-
sakliga handeln i Piteå. Det perifera läget behöver alltså inte endast ses som en begränsning för Piteå, 
båda lägena har för och nackdelar som måste vägas in i beslutet.  
 

7.2 Metodval 
7.2.1 Litteraturstudie 
Tidigt under litteraturstudien hittades relevanta examensarbeten av andra studenter som användes 

främst som sökväg till andra källor. Det visade sig vara ett bra första steg i sökandet eftersom det 
ledde till en del huvudkällor som har används regelbundet genom hela rapporten, till exempel Tra-
fikverkets Stationshandbok (2013) som varit användbar i flera kapitel och avsnitt.  En bit in i arbetet 
framkom nya källor som hade varit behövliga i tidigare skeden när huvudstrukturen för litteratur-
studien komponerades ihop. Ganska snabbt gjordes sökningar av olika vetenskapliga artiklar utan 
vetskap om att det fanns mycket information kopplad till järnvägen på svenska statliga verk, som 
Trafikverket. I slutet av arbetet när texter skulle revideras hittades fler källor som hade kunnat an-
vändas för förståelse och möjligen som bättre grund än de som initialt användes. Ett exempel är 
TRAST Underlag till handbok av Sveriges Kommuner och Landsting (2015). I det inledande skedet 
borde en grundligare undersökning av källor gjorts, inte för att de använda källorna är av dålig kva-
litet utan för att få en djupare förståelse om ämnet innan skrivandet började, detta hade i slutändan 

sparat tid. 
 

7.2.2 Referensstudie 
I referensstudien drogs slutsatser om huruvida olika funktioner hos referensstationerna var bra eller 
dåligt placerade, utförda och så vidare. Litteraturstudien låg till grund för klassificeringen av funkt-
ionerna och ett objektivt synsätt försökte hållas. Däremot är det inte säkert att resultatet av referens-
studien blivit detsamma om någon annan utfört analyserna. Det har till viss del att göra med hur 
informationen från litteraturstudien tolkas, samt hur argumenten för om funktionen är ”bra” eller 
”dålig” läggs fram. Med ett annat synsätt av en annan person hade kanske slutsatserna från refe-
rensstudien varit annorlunda.  
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I det inledande skedet planerades arbetet med referensstudien ta mycket mindre tid än vad den i 
slutändan gjorde, mycket på grund av att studenten aldrig genomfört en sådan typ av studie tidigare 
och därför inte var medveten om tidsbehovet. Det fanns inte heller någon känd metod för hur en 

sådan typ av studie skulle kunna genomföras, vilket medförde att en metod var tvungen arbetas fram 
som resulterade i mer tidsförlust. Detta gjorde att moment i arbetet som var inplanerade efter refe-
rensstudien försköts framåt i tiden, vilket resulterade i viss tidsbrist i slutet av arbetet. Tyvärr är det 
svårt att säga vad som hade kunnat göras annorlunda för att undvika situationen eftersom det inte 
fanns annat liknande material att vända sig till för vägledning. 
 
Ett moment som ingick i referensstudien var intervjuerna av kommunerna till referensstationerna. 
Genom dessa framkom mer information som gav ett djup i analysen, vilket resulterade i bättre för-
ståelse som underlättade arbetet. Det var svårt att vid första kontakten veta vem som hade kunskap 

om stationen och vem som eftersöktes, därför kopplades man runt till olika tjänstemän tills någon 
som varit inblandad i projektet eller hade kännedom om stationen påträffades. Däremot märktes att 
respondenterna utgick mycket från egna preferenser och åsikter när de svarade på intervjufrågorna. 
Hade andra tjänstemän på kommunerna intervjuats kan svaren ha blivit annorlunda, så frågan är 
hur mycket man egentligen ska förlita sig på respondenternas svar och hur stor plats de ska ta i 
analysen. Svaren på intervjufrågorna är därför en osäkerhet i referensstudien.  
 

7.2.3 Platsanalys 
Inför platsanalysen undersöktes flera olika metoder för genomförandet innan slutligen delar av me-
toden Staden som mental karta (Lynch, 1960), då speciellt de fem elementen, valdes. Nu i efterhand 
när analysen har gjorts anses det vara ett korrekt val eftersom metoden underlättade analysen av 

platsen och gjorde så att relevanta slutsatser kunde dras. Däremot var vissa element mer relevanta 
än andra och bidrog olika mycket till analysen. Exempelvis visade sig elementet Områden inte bidra 
lika mycket till slutsatserna som de övriga. Det elementet hade kanske inte behövt ta lika mycket 
plats i analysen som de andra, så att mer fokus hade kunnat läggas på de element som bidrog med 
mest information till studien. 
 

7.2.4 Övriga metoder 
Ritningarna till konceptförslaget planerades i det inledande skedet att göras i ett CAD-program, men 

under arbetets gång resonerades att dessa inte kommer användas som underlag för byggnation eller 
liknande och kräver därför inte en sådan exakthet. Att rita i ett datorprogram skulle samtidigt vara 
mycket mera tidskrävande på grund av kunskapsbrist hos studenten, och eftersom tidplanen redan 
var förskjuten på grund av referensstudien valdes därför ett ritningsarbete för hand med stöd av 

bildredigeringsprogram. Detta anses i efterhand ha varit ett bra beslut då ritningarna lyckas för-
medla det som önskas trots att de är handritade, beslutet sparade också in en del förlorad tid som 
gjorde att tidsbristen i slutet av arbetet minskade.  
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7.3 Förslag på fortsatt forskning 
Under arbetets gång har funderingar och frågor uppkommit kopplade till arbetet, men på grund av 
studiens avgränsningar och tidsbegränsningen har dessa inte kunnat undersökas. Däremot skulle 
dessa frågor kunna ge inspiration till andra examensarbeten och uppsatser på liknande teman och 
är därför värda att nämna.  
 

 Den första handlar om Centrumsträckningen av Norrbotniabanan genom Piteå. För att ge 
rättvisa åt både den Kustnära sträckningen och Centrumsträckningen, så att ett medvetet 
beslut kan tas gällande vilken som är bäst lämpad i Piteå kommun, bör en likande studie som 

denna göras för Centrumsträckningen. Även om Centrumsträckningen överlag är mer ut-
redd än den Kustnära sträckningen har inte en studie med så stort omfång som denna ge-
nomförts för sträckningen genom centrum.  

 
 För att kunna skapa ett trovärdigt och fungerande förslag för Resecentrum Lomtjärn som 

kan arbetas vidare på, bör en ny utredning gällande behovet av olika funktioner vid resecent-
rum genomföras, som riktar sig specifikt till stationsområdet vid Lomtjärn. Det handlar om 
utredningar kopplade till kundunderlag, resandeunderlag och ytbehov. 

 
 Det skulle även vara intressant att studera förutsättningarna för en ombyggnation av 

Backen-området och hur detta i så fall på bästa sätt skulle kunna kopplas ihop med stations-
området på andra sidan E4. Ett gediget gestaltningsförslag för Backen finns inte idag och 
skulle behöva tas fram innan/om den Kustnära stäckningen och den föreslagna lokali-
seringen för resecentrum i denna studie väljs.  

 

 En av osäkerheterna med konceptförslaget är den innovativa mobilitetslösningen eftersom 
teknik inom det området hela tiden utvecklas. Det hade varit intressant att undersöka hur 
stationen skulle kunna utformas så att den kan anpassa sig till förändringar inom transporter 
över tiden. Inom 10 år kanske en lösning är aktuell medan det efter 20 år tagits fram en ännu 
bättre, hur kan stationen utformas för att möjliggöra ett byte av anknytande transportmedel 
på ett smidigt sätt?   
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8. Slutsatser  

I detta kapitel är frågeställningen i avsnitt 1.2 tänkt att besvaras. De funktioner och lösningar som 
har framkommit kan göra ett resecentrum bättre har redan inkluderats i konceptförslaget och har 
därför redan beskrivits ingående. Slutsatserna kommer därför bli något av en upprepning från re-
sultatdelen och kortas därför ner likt en sammanfattning av det som beskrevs i kapitel 6.  

 

8.1 Social hållbarhet 
Tillgänglighet visade sig tidigt i arbetet vara en av de viktigaste faktorerna för att lyckas väl med en 
järnvägsstation. Att fokusera mycket på tillgänglighet anses ha varit en betydande faktor till att 
kunna skapa ett fungerande utformningsförslag för den specifika platsen. Passagen över järnvägs-
spåren och E4 ses som den viktigaste åtgärden för att öka tillgängligheten i området. Denna bryter 
barriären som utgörs av E4 och skapar tillgång till stationen från två riktningar. Med passagen löstes 
även svårigheten med att transportera sig till och från perrongen. Andra åtgärder som bidrar till 
ökad tillgänglighet är uppdelningen av pendel- och cykelparkeringarna till vardera sidan om E4, som 
gör att resenärer kan närma sig Resecentrum Lomtjärn från olika riktningar. Även kopplingen mel-
lan stationen och livsmedelsbutiken på Backen ses som en främjande tillgänglighetsåtgärd. Det un-

derlättar för pendlarna som kan gå och handla då de kommer hem från jobbet, och medför att män-
niskor från handelsområdet lockas till stationen.  
 
Även god trygghet ses som viktigt i framtagandet av en publik plats såsom en station. Beslutet att 
välja en upphöjd inglasad gångbro som passage istället för en tunnel under marken anses ha varit 

positivt för förslaget, tryggheten ökar eftersom det inte känns lika instängt samtidigt som fotgänga-
ren är mera synlig. Valet att hålla passagen öppen och inte tillföra något hinder som skymmer sikten 
anses också ge trygghet eftersom det inte finns några gömda vrår där någon kan gömma sig. Även 
det faktum att hela passagen utgör vänthall ger trygghet eftersom det möjliggör utmärkt vy över 
spåren, vilket ansågs vara ett viktigt behov hos resenärer. En annan trygghetsåtgärd var att lägga till 
en kiosk, denna införlivar trygghet genom att någon har uppsikt över stationen samtidigt som det 
finns någon som arbetar på stationen att prata med vid frågor eller annan händelse.  

 

8.2 Ekologisk hållbarhet 
En åtgärd som är kopplad både till ekologisk hållbarhet och tillgänglighet är transporten mellan stat-
ionen och centrum. Denna bidrar till ökad tillgänglighet till och från stationen genom att skapa en 
effektiv färdväg mellan områdena samtidigt som den är elektrisk, vilket är bättre för miljön jämfört 
med fossila bränslen. Samma sak gäller för tillförandet av fler gång- och cykelvägar, dessa ökar både 
tillgängligheten och främjar miljön. 
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En lösning som inte har mycket att göra med varken social eller ekologisk hållbarhet, men som ändå 

tros kunna vara betydande för Piteå stad är passagens höjd. Detta gör att den kommer synas på 
längre håll och bilda ett landmärke i nordväst. Det blir samtidigt en ingång till Piteå via en förlängd 
arm som gör att staden når ut ända till E4. På så sätt kan förbipasserande på E4 bli varse om att de 

passerar Piteå, och förhoppningsvis bli nyfikna på staden.   
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10. Bilagor 

10.1 Intervjufrågor 
10.1.1 Falkenberg 

1. Stationen har ett mera perifert läge nu jämfört med den gamla stationen, vad gjorde att 

just den placeringen valdes? 

 

2. Fanns det några platsspecifika egenskaper som påverkade utformningen av stationen? 

Följdfråga: Besökte stationen nyligen, tyckte det luktade illa från omgivningen, kan sådant 

påverka? 

 

3. Ett större service- och verksamhetsutbud valdes i planeringsskedet bort, hur gick 

resonemanget när detta gjordes. 

 

4. Ett minskat utbud och en obemannad station kan bidra till minskad trygghet för att färre 

människor överblickar platsen. Har några åtgärder gjorts för att fortfarande behålla en hög 

trygghetskänsla trots detta? Följdfråga: Diskuterades andra åtgärder som inte 

genomfördes? 

 

5. Istället för ett stort utbud av service och verksamheter lades mycket vikt i att stationen 

skulle vara tillgänglig och att snabba byten mellan transportslag ska kunna ske, vilka 

åtgärder har gjorts för att öka tillgängligheten? Följdfråga: Diskuterades andra åtgärder 

som inte genomfördes? 

 

6. Idag ligger fokus mycket på att minska bilanvändandet i världen för att samhället ska bli 

mera hållbart. Ni har ett större antal resenärer som tar bilen till stationen och parkeringen 

har byggts ut flera gånger. Har ni försökt vidta några åtgärder för att minska 

bilanvändandet? 

 

7. Bussar står för den kollektiva transporten till och från stationen, har ni någon gång 

funderat på andra alternativ till bussen eller var det självklart att buss skulle vara det bästa 

transportsättet? 

 

8. Jag har faktiskt besökt stationen nyligen och blev fundersam kring vänthallarna, jag tyckte 

att de upplevdes som väldigt stora med tanke på mängden resenärer som befann sig på 

stationen under tiden jag var där. Vet du vad storleken på dessa baseras på? Har det gjorts 



 II 

någon analys eller liknande av resenärsunderlaget som resulterade i volymerna? 

 

9. Jag såg en del skadegörelse på stationen, speciellt klotter. Har ni haft mycket problem med 

skadegörelse på stationsområdet? Varför tror du att skadegörelse uppkommer? 

Följdfråga: Tror du det hade varit någon skillnad ifall stationen hade varit bemannad?  

 

10. Har medborgarna i kommunen kommit med synpunkter på stationen? Finns det något de 

tycker är extra bra eller något som är mindre bra?  

 

11. Om ni hade utformat resecentrumet idag vad hade ni gjort annorlunda?  

 

12. Finns det något annat som jag bör veta om stationen som kan vara till hjälp i mitt arbete? 

 

10.1.2 Landskrona 
1. Stationen har ett mera perifert läge nu jämfört med den gamla stationen, vad gjorde att 

just den placeringen valdes? 

 

2. Fanns det några hinder/svårigheter med utformningen på platsen?  

 

3. Idag ligger fokus mycket på att minska bilanvändandet i världen för att samhället ska bli 

mera hållbart. När stationen flyttades till det nuvarande läget ökade bilresandet, hur ser det 

ut idag? Är det fortfarande lika många som tar bilen till stationen?  

 

4. Om det är oförändrat/sämre: Har ni försökt vidta åtgärder för att minska 

bilanvändningen? Vilka? 

 

5. Om det blivit bättre: Vilka åtgärder har vidtagits? Diskuterades andra åtgärder? Varför 

valdes dessa bort?  

 

6. När jag har läst om stationen så stod det att gång- och cykeltrafik görs i blandtrafik och jag 

tänker att det kan bidra till otrygghet och minskad tillgänglighet, tror ni att bilanvändandet 

skulle kunna minska om separata GC-vägar skulle anläggas?  

 

7. Ni har en trådbuss som går mellan stationen och centrum, hur gick resonemanget som 

tillslut ledde fram till att denna lösning valdes?  

 

8. Övervägdes andra alternativ än trådbussen och i så fall, varför valdes dessa bort? 

 

9. Några år efter stationen anlades gjordes en tillbyggnad med vänthall och kiosk, varför?  

 

10. Hur resonerade ni när innehållet i och placeringen av nybyggnaden valdes? 

 



 III 

11. Om ni hade utformat resecentrumet idag vad hade ni gjort annorlunda? 

 

12. Finns det något annat som jag bör veta om stationen som kan vara till hjälp i mitt arbete? 

 

10.1.3 Söderhamn 
1. Stationen har ett mera perifert läge nu jämfört med den gamla stationen, vad gjorde att 

just den placeringen valdes? 

 

2. Fanns det några hinder/svårigheter med utformningen?  

 

3. Idag ligger fokus mycket på att minska bilanvändandet i världen för att samhället ska bli 

mera hållbart, där spelar kollektivtrafiken en viktig roll. Ni har tidigare haft svårt att få 

människor att välja bussen som transportmedel, hur ser det ut idag? 

 

4. Om det är oförändrat/sämre: Har ni någon teori om varför det är så? Har ni försökt vidta 

åtgärder för att minska bilanvändningen? Vilka? 

 

5. Om det blivit bättre: Vilka åtgärder har vidtagits? Diskuterades andra åtgärder? Varför 

valdes dessa bort?  

 

6. Har ni någon gång funderat på andra alternativ till bussen som kanske hade kunnat locka 

fler människor att åka kollektivt, eller var det självklart att buss skulle vara det bästa 

transportsättet? 

 

7. Det var planerat för ett större antal verksamheter i resecentrumet, men vissa har med 

tiden lagts ner, vilket får mig att fundera: Gjordes någon analys av kundutbudet i 

planeringsskedet? 

 

8. Varför tror du att verksamheter en efter en läggs ner? 

 

9. Finns några verksamheter i resecentrumet idag? 

 

10. Om ni hade utformat resecentrumet idag vad hade ni gjort annorlunda? 

 

11. Finns det något annat som jag bör veta om stationen som kan vara till hjälp i mitt arbete? 
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