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Jacob Norberg   

Samhällsbyggnad   

Luleå Tekniska Universitet   

Förord  
Detta arbete har genomförts under vårterminen 2019 och utgör ett samarbete 

mellan Ramboll Sverige AB och Luleå Tekniska Universitet. Rapporten/arbetet 

omfattar 7,5 Hp och skrivs som ett individuellt examensarbete för programmet 

Samhällsbyggnad. Den ska vara till hjälp för att underlätta projekteringen av 

busshållplatser för Ramboll i framtiden. 

  

Utan stöd och hjälp från ett antal olika personer, hade detta arbete inte blivit av. 

Jag vill därför tacka de som hjälpt mig att framställa denna rapport till vad den 

är idag. 

 

Peter Söderberg, Senior Consultant, Ramboll Luleå. 

Emma Hällgren, Consultant, Ramboll Umeå. 

 

Ett särskilt tack riktar jag till företaget Ramboll för att jag fått möjligheten att 

utföra mitt examensarbete hos dem.   

 

 

 

 

Luleå, april – juni 2019. 

 

Jacob Norberg 

Student, Luleå Tekniska Universitet. 
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Sammanfattning  
 

Större delen av världens befolkning har någon gång sett eller kommit i kontakt 

med en busshållplats. En busshållplats är där bussen svänger in för att plocka 

upp eller släppa av passagerare. Dessa hållplatser finns i flera olika former med 

olika attribut. 

 

Denna rapport riktar sig mot utformningen och projekteringen av 

busshållplatser. Det beskrivs här vilka busshållplatsens attribut är och vilka 

olika typer av busshållplatser det finns i infrastrukturen. Syftet med denna guide 

är att den ska vara lätt att förstå och ge en tydlig bild hur busshållplatser ser ut. 

Med hjälp av denna guide kan man som projektör eller bara intresserad i ämnet 

få insikt i hur arbetet kring busshållplatser fungerar.  

 

En busshållplats kan förekomma på ett statligt, kommunalt eller enskilt vägnät. 

Det finns hållplatser och hållplatslägen. En hållplats är alla hållplatslägen 

samlade inom ett område. Ett hållplatsläge är där bussen svänger in för på- och 

avstigning. Detta system används för att med enkelhet hålla reda på 

hållplatsernas data, då alla hållplatslägen har samma data när de befinner sig i 

samma hållplats.  

 

Busshållplatser skiljer sig åt i tätortsmiljö och landsbygdsmiljö. I tätorter 

används stopphållplatser. Dessa ger bussen ökad prioritet i trafiken och är 

utformade så att trafiken bromsas upp eller stannar när en skymmande buss står 

på hållplatsen. På landsbygden är det viktigt att trafiken kan passera buss på 

hållplats ostört och trafiksäkert. På landsbygden är hastigheten betydligt högre 

och därför måste vägarna utformas så att olycksrisken minskar och tryggheten 

ökar. 

 

Porsö Centrum hållplats tas upp som ett exempel av en närliggande och modern 

busshållplats. Denna hållplats ligger mitt mellan Luleå Tekniska Universitet och 

ICA Porsön. Ombyggnationen och omplaceringen av denna hållplats gjordes 

2018 och är därför aktuell i ämnet. 



 

  

  

  

Jacob Norberg   

Samhällsbyggnad   

Luleå Tekniska Universitet   
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Busshållplatser är de hållplatser längs en bussrutt, där bussen stannar för 

antingen på- eller avstigning av passagerare. De utrustas med en vägskylt och en 

busskur/vindskydd där det behövs. 

 

Fokuset i denna rapport kommer att vara att framställa en guide för projektering 

av busshållplatser. Denna guide beskriver vilka olika delar och attribut som 

ritningar för busshållplatser innehåller. Dessa förklaringar ska underlätta 

projekteringen och bidra till att effektivisera projekteringen av busshållplatser. 

Det är ganska vanligt är att en projektör jobbar individuellt och inte delar med 

sig av sina kunskaper inom företaget. Det delas då inte med till alla på företaget. 

Genom att istället låta alla få ta del av guiden får alla på projektörer samma 

utgångsläge, gammal som ny i branschen. För att förtydliga arbetet kommer en 

busshållplats på området Porsön att beskrivas och kopplas till guiden med olika 

bilder.       

 

1.2 Syfte  
Förväntningar av examensarbetet är att ge läsaren en enkel och effektiv bild av 

hur bra och godkända ritningar ser ut. Samt hur en del av projekteringen går till 

för busshållplatser och att underlätta arbetet vid projektering av busshållplatser. 

Hur ser ritningarna ut? Vilka olika ritningar använder man sig av? Vilka olika 

attribut/egenskaper ingår i en busshållplats?  

 

1.3 Mål 
Målet med detta arbete är att guiden ska vara lätt att förstå och ge en tydlig bild 

av hur busshållplatser kommer att se ut innan de byggs. Samt att komma fram 

till vad som är positivt eller negativt med busshållplatsen Porsö Centrum i 

Luleå. 

 

1.4 Resurser  
Resurser för detta arbete är de anställda på företaget som det kan ställas frågor 

till. Rapporten kan skrivas hemma såväl som på kontoret, då dator finns 

tillgänglig på båda platserna. Ramboll har tillgång till servrar som innehåller 

olika CAD-filer som kan vara till användning för att studera hur ritningarna är 

utformade. Trafikverket samt kommunen finns till hjälp via mail. VGU (Vägar 

och Gators Utformning) och AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) 

kommer att användas för att skapa guiden. Frågor kommer att ställas som rör sig 

inom projektering av busshållplatser. Olika program finns till användning via 
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Ramboll. Dessa program är Word, Autocad Civil 3D, Novapoint, Excel och 

Chaos. Rapporten kommer att skrivas i Word-format och sedan skickas in till 

ansvarig handledare för VFU.  

 

 

1.5 Avgränsningar  
Avgränsningar för detta examensarbete kommer att vara att rikta in sig på 

projektering för enbart busshållplatser. Examensarbetet kommer att rikta sig mot 

företaget Ramboll och Luleå Tekniska Universitet. Leveranstiden för 

examensarbetet är satt för datumet: 2019-06-07. Denna rapport kommer att 

bidra till egna utveckling inom området projektering av busshållplatser. Den 

kommer också att bidra med information till de andra i organisationen.  

 

2. Material och metod 
Detta arbete kommer att utföras med hjälp av anställda på Ramboll på plats i 

Luleå och via Skype från Umeå. De frågor som kommer att ställas som rör sig 

inom projektering av busshållplatser. Olika program finns till användning via 

Ramboll. Dessa program är Word, AutoCAD Civil 3D, Novapoint, Excel och 

Chaos. Rapporten kommer att skrivas i Word-format och sedan skickas in till 

ansvarig lärare för VFU. Information från trafikverket angående busshållplatser 

kommer att finnas tillgänglig via e-mail och VGU.   

 

3. Resultat 
 

3.1 Framtagning av innehåll och egenskaper 

När busshållplatser projekteras för Trafikverkets räkning finns Trafikverkets 

krav i Vägar och gators utformning (VGU). Gällande hållplatser så handskas 

Trafikverket inom NVDB-verksamheten mest med data gällande hållplatsens 

innehåll och egenskaper, exempelvis om det finns väderskydd eller bänk att sitta 

på. I Bygghandlingar 90. Del 7 kan namngivning av lager hittas, ett urval av 

dessa kan även hittas i dokumentet Regler för insamling och leverans av 

vägdata. Bygghandlingar 90 är en serie på åtta handböcker som beskriver hur 

olika bygghandlingar bör utformas utifrån den svenska byggsektorns 

rekommendationer. Övrigt hittas i VGU för krav och råd, kapitel 5. 

 

3.2 Busshållplatsens attribut  

En busshållplats kan se ut på flera olika sätt, vilket kan ses senare i rapporten. 

De varierar i plattformsyta, plattformslängd, plattformsbredd och 

plattformshöjd. Olika storlekar på sidofickan (där bussen kör in) förekommer. 

Vissa busshållplatser har enbart en hållplatsskylt och andra har de flesta 

attributen inkluderade såsom väderskydd/busskur, bänk att sitta på och tidtabell 

på antingen skärm eller tavla.  

 

http://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=3000&dokumentId=TDOK%202013%3a0381
http://trvdokument.trafikverket.se/Versioner.aspx?spid=3000&dokumentId=TDOK%202013%3a0381
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De olika busshållplatserna har egna beteckningar för att på ett lätt sätt kunna 

skilja på dem och göra det enkelt för passagerarna att veta var de befinner sig i 

relation till vad tidtabellerna säger. Hållplatsen kan förses med ledstråk i form 

av taktila plattor, för att de synskadade skall på lätt sätt kunna känna var 

påstigning sker. Kantremsan på plattformen ser ut på olika sätt. Helst ska 

kantremsan ha en lutning för att bussen inte skadas när den sänks ned vid på- 

och avstigning. 

 
Figur 1. Exempel på utformning av plattform.1 

 

 

                                                 
1 (Trafikverket, VGU, 2019) 
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3.3 Hållplatsläge  

En hållplats kan förekomma på ett statligt, kommunalt eller enskilt vägnät. 

Hållplatsen är gemensam för alla hållplatslägen inom aktuell hållplats. Den har 

en punktutbredning vars position ska motsvara en ungefärlig tyngdpunkt på 

bilnätet för alla hållplatslägen. Syftet med det är att alla hållplatslägen ska ha 

gemensamma data för respektive hållplats, istället för att varje hållplatsläge har 

eget data. Datan används i verksamheter som till exempel planering, drift och 

underhåll samt tydliggör det vilka hållplatser/hållplatslägen som är anpassad 

och justerad för personer med olika funktionsnedsättningar. En hållplats är 

gemensam för alla ingående hållplatslägen. Relationen mellan dessa två sker 

genom att de har samma värde i attributet Hållplats-ID.  

 

 

 
Figur 2. Översikt för Hållplats och dess Hållplatslägen 2 

 

Hållplats-ID och hållplatsnamn följer Samtrafikens unika nationella identiteter 

och namn och Samtrafikens hållplatsregister utgör underlag för samtliga 

hållplatser. De gör kollektivtrafiken smartare och smidigare. Samtrafiken skapar 

mervärde för hela verksamhetsområdet genom att koppla ihop landets offentliga 

och privata trafikaktörer, utveckla och hantera biljett- och betalstandarder samt 

koordinera hela landets kollektivtrafikdata. Samtrafiken skapar en möjlighet att 

kombinera både egna och andras reseutbud.  

 

Koordinatattributen X-koordinat och Y-koordinat motsvara hållplatsens 

ursprungliga position före vägnätsanknytningen och den anges i 

koordinatsystemet Sweref 99 TM, vilket är koordinaterna för Sverige. En 

projektör vill vid projekteringen veta koordinaterna för 

hållplatsen/hållplatsläget. Underlag hämtas hos dataleverantören och levereras 

                                                 
2 (Trafikverket - Dataproduktspecifikation – Hållplats, 2019) 
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vidare till Trafikverkets enhet för vägdata enligt vilka avtal och processer som 

kommits överens om. 

 

Hållplatsläge beskriver en markerad identifierad plats längs bilnätet som är 

skapad för på- och avstigande resenärer för bussar. Lokaliseringen av 

busshållplatsen ska utföras med utgångspunkt från bussresenärernas behov och 

möjligheterna att skapa goda gång- och cykelförbindelser till och från 

hållplatserna. Trafiksäkerheten i anslutning till hållplatserna ska prioriteras 

högst. Placering och hur hållplatserna ska utformas görs i samråd med 

trafikhuvudmannen som ansvara för kollektivtrafikens utförande. Om minst ett 

hållplatsläge ligger på till exempel en statlig väg ska alla hållplatslägen inom 

samma hållplats registreras. Om ett hållplatsläges attribut saknar värde 

(hållplats-ID) ska Trafikverket hämta värdet från den hållplats som 

hållplatsläget hör till. I de fall som en motsvarande hållplats inte finns ska 

värdet ”9999999” anges, vilket betyder att det är okänt.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 (Trafikverket, VGU, 2019) 
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3.4 Busshållplatstyper 

I VGU är det i första hand åtta olika hållplatstyper som beskrivs. Dessa är: 

 

 
Figur 3. Busshållplatstyper i VGU.4 

 

Alla dessa förekommer i tätorter. På landsbygd förekommer endast de fyra 

sistnämnda i figuren ovan. I tätortsmiljö väljs typen av hållplats utifrån 

trafikflöde, cykeltrafik och referenshastighet.  

 

Med stopphållplatser får busstrafiken ökad prioritet i trafiken när dessa är 

utformade så att trafiken bromsas upp eller stannar när en skymmande buss står 

på hållplatsen. En stopphållplats i brant lutning ökar risken föra att en 

stillastående buss blir påkörd vid halka. Max 2 % lutning rekommenderas. 

 

3.4.1 Hållplatser i tätortsmiljö 

För varje hållplats i tätort bör man undersöka om den kan utformas som en 

stopphållplats när det ökar trafiksäkerheten för alla gående. En sådan ombyggnad 

kan också få andra positiva effekter.5  

 

 

                                                 
4 (Vägverket, Busshållplatser - exempel, råd och detaljer, 2019) 
5 Se föregående fotnot 
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Dubbel stopphållplats kallas ofta för timglashållplats och den används i 

tätortsmiljö. Fordon från båda riktningarna måste stanna när en buss står på 

hållplatsen. Denna typ av hållplats kräver lite utrymme vilket gör att bussarna 

prioriteras. Dessa hållplatser gör det också lättare för bussarna att köra in i 

stopphållplatserna. Det finns gott om plats och det blir lätt att stiga på bussen för 

passagerarna på den höga plattformen. Trafiksäkerheten för de gående ökar 

dessutom. Därför bör dubbla stopphållplatser användas där många oskyddade 

trafikanter passerar.  

 

Hållplatstypen har en viss hastighetdämpande åtgärd. Detta är viktigt då 

väntande passagerare står så pass nära körbanan. Det får inte vara för många 

hastighetdämpande åtgärder eftersom det kan leda till olämpliga omkörningar 

av bussen mellan hållplatserna.  

 

En dubbel stopphållplats med bredden 

3,25 meter har en lugnande effekt på 

trafiken dåden inte lockar cyklister att 

försöka köra om bussen eller möta den. 

Pelare sätts ut för att tydligt visa var 

avsmalningen börjar. Då framgår det också 

tydligt på vintern på kantstöden är täckta 

med snö. Samt för snöröjningen för 

körfältet. 

Figur 4. Dubbel stopphållplats.6 

Här är den dubbla stopphållplatsen byggd 

bredare än 3,25 meter. Här ökas då risken 

för omkörningar och farliga möten.  

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Dubbel stopphållplats.7 

 

 

 

                                                 
6 (Vägverket, Busshållplatser - exempel, råd och detaljer, 2019) 
7 Se föregående fotnot 
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En enkel stopphållplats bromsar upp trafiken enbart i bussens körriktning. Den 

är lik den dubbla stopphållplatsen, men används mer och passar bättre i centrala 

tätortsmiljöer med mycket trafik. Där det är mycket trafik måste man kontrollera 

att det inte finns någon risk för att bilkön växer ut i korsande trafikled. Även här 

kan hastighetsdämpningen förstärkas utan att förarnas och passagerarnas 

komfort blir sämre.  

 

Här har en ramp byggts i närheten av den 

enkla stopphållplatsen för att sänka 

hastigheten. Cykelbanan ligger bakom 

busskuren vilket gör att konfliktrisken ökar. 

Detta är en viktig åtgärd att lösa på annat 

sätt.   

 

 

 

Figur 6. Enkel stopphållplats.8 

 

En klackhållplats blir allt vanligare i trafiken. Hållplatsen är utbyggd i trafiken. 

Hållplatsen ger god plats för resenärerna att stiga på och av bussen. Denna 

stopphållplats är ett bra alternativ för busslinjer i tätorter.  

 

Klackhållplatsen gör det möjligt för fler 

parkeringsplatser än vid andra 

stopphållplatser.  

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Klackhållplats.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 (Vägverket, Busshållplatser - exempel, råd och detaljer, 2019) 
9 Se föregående fotnot 
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Glugghållplatser är placerade vid körbanekanten används mest i tätortsmiljö. 

Dessa är ofta för korta för att bussen ska kunna komma in till gångbanan eller 

plattformen. Denna hållplats kan vara ett bra alternativ ifall till exempel om en 

klackhållplats har för stora negativa påverkningar på just den platsen.  

 

En glugghållplats med fin placering av 

busskuren. Denna hållplats placeras efter 

korsning för att underlätta för bussen att 

köra in. Annars har inte denna 

stopphållplats några andra fördela än låg 

kostnad för anläggning och drift. 

 

 

 

Figur 8. Glugghållplats.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 (Vägverket, Busshållplatser - exempel, råd och detaljer, 2019) 
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3.4.2 Hållplatser i landsbygdsmiljö 

I landsbygdsmiljö är det viktigt att trafiken kan passera buss på hållplats ostört 

och trafiksäkert. Så länge det finns hållplatser på vägar med höga hastigheter 

måste de därför utformas så att tryggheter ökar och olycksrisken minskar.  

 

Körbanehållplatser är förekommer ofta längs tvåfältsvägar på landsbygd. 

Bussen står då i körbanan och kan blockera eller störa trafik kommande bakifrån 

i körbanan. Detta är farligt på landsbygd med höga hastigheter och omfattande 

trafik. Användningen av körbanehållplatser kommer troligen att begränsas efter 

en revidering av VGU. En fickhållplats ska istället alltid övervägas, vilket är i 

synnerhet viktigt där barn ofta nyttjar hållplatsen. Körbanehållplatser på 

landsbygd bör också vara utrustade med plattform för att resenärerna ska med 

trygghet kunna vänta och stiga på och av bussen. På måttligt utnyttjade 

hållplatser i landsbygden kan det räcka med en kortare plattform. Där bussen 

stannar länga är en fickhållplats att föredra.11 

 

En körbanehållplats blir oftast bara ”en 

stolpe vid vägkanten”. 

 

En större mängd av hållplatser längs 

vägarna i landsbygden är som denna. En 

kort plattform skulle passa bra i detta 

exempel. 

 

 

Figur 9. Körbanehållplats.12 

 

En fickhållplats ligger skild från vägen i en ”ficka”. Hållplatsen är vanlig på 

landsbygden och är att föredra. Denna hållplats har plattform, vilket är särskilt 

viktigt för äldre, funktionshindrade och barn. Fickhållplatser på landsbygd 

kommer högst troligt att bli väl motiverade även vid litet utnyttjande och relativt 

låga hastigheter. Gränsvärden finns angivna i VGU för när fickhållplatser ska 

användas istället för körbane- och vägrenshållplatser, men detta kan komma 

ändras då fickhållplatser är bättre. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 (Vägverket, Busshållplatser - exempel, råd och detaljer, 2019) 
12 Se föregående fotnot 
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En fickhållplats i landsbygd ska ha rakt 

kantstöd enligt VGU. En lång plattform 

underlättar här för en god angöring. 

 

I denna bild har man satt upp stängsel i 

mittremsan för att hindra gående att 

passera över vägen vid hållplatsen och 

därav förhindra olyckor. 

 

Figur 10. Fickhållplats.13 

Vid vägar med höga hastigheter används 

vanligtvis djupa fickhållplatser.  

 

De kan kompletteras med kantstöd om det 

ses nödvändigt för passagerarnas trygghet 

och bekvämlighet. 

 

 

 

Figur 11. Djup fickhållplats.14 

 

Vägrenshållplatser kan användas främst på lågtrafikerade vägar med två 

körfält (13-metersvägar med liten busstrafik). Plattform saknas ofta vid dessa 

hållplatser, men kan som i tidigare fall förses om det anses behövligt för 

passagerna. 

 

Vägrenshållplatser som saknar plattform 

eller har plattform i samma nivå som 

vägen är mycket vanliga.  

 

En utbyggnad av plattformar även på 

landsbygd bidrar till målet för en 

användbar kollektivtrafik för resenärer 

med funktionsnedsättningar. 

 

Figur 12. Vägrenshållplats.15 

 

 

                                                 
13 (Vägverket, Busshållplatser - exempel, råd och detaljer, 2019) 
14 Se föregående fotnot 
15 Se föregående fotnot 
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Avskild hållplats är det enda möjliga alternativet av hållplats för motorvägar 

och mötesfria motortrafikleder. Här krävs då en planskild gång- och 

cykelförbindelse. Där barn ofta använder hållplatsen kan det vara lämplig att 

använda denna typ.  

 

Vid en avskild hållplats på motorväg 

måste det finnas avskiljande mitträcke 

eller staket. Staketet förhindrar 

gångpassage vid hållplatsen men har ingen 

skyddande effekt.  

 

Här används också en plattform för 

säkerheten. 

 

Figur 13. Avskild hållplats.16 

 

3.4.3 Andra hållplatslösningar 

Flexibilitet och öppenhet för andra alternativ, när inte standardlösningar passar 

in i verkligheten, är en bra egenskap hos en projektör. Här blir det extra viktigt 

att tänkta på trafiksäkerheten när andra hållplatslösningar prövas då 

projektören/planeraren och trafikanten kan göra felbedömningar. En beskrivning 

av vilka effekter hållplatsläsningen har är en bra sak att ta med.17 

 

Grunda klackhållplatser har till viss del samma för- och nackdelar som en 

fullt utbyggd klackhållplats. Denna typ av hållplats kan vara till en god 

kompromiss när hänsyn till gatubredd och trafik samt trafikens förväntade 

beteende har tagits. 

 

Här har ytan på den grunda 

klackhållplatsen försetts med en särskild 

beläggning. Denna typ har fördelar som 

till exempel mindre risk för hindrande 

felparkerade bilar i hållplatsområdet. 

 

 

 

 

Figur 14. Grund klackhållplats.18 

 

                                                 
16 (Vägverket, Busshållplatser - exempel, råd och detaljer, 2019) 
17 Se föregående fotnot 
18 Se föregående fotnot 
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Mitthållplats är en hållplats där bussen stannar vid en refug mitt i gatan. Denna 

hållplatstyp kan vara ett alternativ i tätort med omfattande trafik. En fördela är 

att mitthållplatsen inte blockerar annan trafik när bussen står vid hållplatsen. En 

nackdel är att utrymmet för busskur är begränsat och de väntande passagerarna 

kan hamna i ett utsatt läge.  

 

Här finns stopphållplatser i båda riktningar 

vid på samma plats. I bilden syns det hur 

dessa inte blockerar annan trafik. 

 

 

 

 

 

Figur 15. Mitthållplats.19 

 

Sneda fickhållplatser medför att högre kantstöd än 17 cm kan användas. En 

sned fickhållplats kräver större bredd men är lätt för bussen att köra in i när 

kantstödet är högt. Det medför dessutom bekvämlighet för passagerare att stiga 

på och av bussen.  

 

 

En fördel med sneda fickhållplatser är att 

gående och cyklister framför bussen 

upptäcks tidigare av den passerande 

trafiken. 

 

En nackdel är att busschauffören har sämre 

sikt bakåt då bussen står snett i hållplatsen. 

 

 

Figur 16. Sned fickhållplats.20 

 

 

 

 

                                                 
19 (Vägverket, Busshållplatser - exempel, råd och detaljer, 2019) 
20 Se föregående fotnot 
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3.5 Detaljer vid hållplatser 

Plattformen är en viktig detalj vid alla hållplatser. Den ska vara lätt för bussen 

att köra intill, vara bred och ha ett högt avrundat kantstöd med lutande sida. 

Tillgängligheten ska vara hög för både funktionshindrade så väl som alla andra 

resenärer. I VGU kan man läsa mycket om hur plattformen ska vara utformad. 

Vilka detaljer som ska ses till är hållplatsens längd, väderskyddets utformning 

och placering, räcken, hållplatsstolpar, belysning, gestaltning, lutningar, 

beläggningar, parkeringar vid hållplatsen, hastighetsdämpande farthinder i 

närhet till hållplats m.m. Några av dessa detaljer förklaras nedan.21 

 

Taktila plattor och ljushetskontrast är till stor 

hjälp för särskilt synskadade. Var påstigningen 

sker blir tydlig tack vara de vita plattor som 

läggs ut. 

 

 

 

 
Figur 17. Taktila plattor.22 

 

Hög plattform tillsammans med att bussen 

sänks ned till kantstödet ger en god 

tillgänglighet för de som har svårigheter att 

kliva på om det hade varit upphöjt. Kantstödet 

ska även ha en lutning så att inte bussens 

kaross tar skada vid nersänkning. 

 

 

Figur 18. Hög plattform.23 

En kortare plattform är ett bra alternativ när en 

hållplats utnyttjas mindre än i andra fall. Här 

kan av- och påstigning begränsas när 

plattformen är mindre. VGU rekommenderar 

cykelställ.  

 

 

 

Figur 19. Kort plattform.24 

 

 

                                                 
21 (Vägverket, Busshållplatser - exempel, råd och detaljer, 2019) 
22 Se föregående fotnot 
23 Se föregående fotnot 
24 Se föregående fotnot 



 

15 

 

Vid ombyggnad till dubbel stopphållplats, 

finns det ofta möjlighet till anläggning av 

gång- och cykelbanor bakom väderskyddet. 

Räcke är då rekommenderat.  

 

 

 

 

Figur 20. Dubbel stopphållplats.25 

 

Väderskyddet ska inte påverka genomfarten för 

gående och cyklister. Eftertänksamhet vid 

placering och anpassning av väderskyddet i 

förhållande till tomtmark ger ofta ett fint 

helhetsintryck. 

 

Den målade linjen uppmärksammar resenärer 

om kantstödet på längre sikt. 

Figur 21. Väderskydd.26 

 

Brunnar kan ofta förorsaka ofta sättningar 

vilket kan medföra att bussar lätt kan skadas 

där hållplatsen har hög plattform. Därför bör 

brunnarna inte vara utmed hållplatsen. 

Figur 22. Brunn vid hög plattform.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 (Vägverket, Busshållplatser - exempel, råd och detaljer, 2019) 
26 Se föregående fotnot 
27 Se föregående fotnot 
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Klackhållplatsens läge kan markeras med röd 

slitstark betong som förhindrar spårbildning 

och sättningar. 

 

 

 

 

 

Figur 23. Slitstark betong vid hållplats.28 

 

3.6 Från start till leverans 

 

Projektering brukar delas in i fyra olika faser: 

 

1. Förstudie 

Under förstudien undersöks det hur projektet ska genomföras och vad 

som behövs och är efterfrågat. Problem och möjligheter kollas upp. 

Analyser genomförs, t.ex. swot-analysen. 

 

2. Planering 

Planeringen måste vara noga genomförd för att spara på ekonomin då det 

är mycket enklare att ändra i planeringen istället för att ändra mitt i 

byggnationen. Här framställs tidplan, budget och projektbeskrivningar. 

Projektledare utses av styrgruppen. 

 

3. Genomföring 

Här utförs själva arbetet. Produkten tas fram. Arbetet delas in i etapper. 

 

4. Avslutning/leverans 

Efter att projektet är avslutat ska resultatet lämnas över till förvaltande 

organisation där resultatet utvärderas och projektorganisationen 

avvecklas. Köparen får sin produkt. Regler för leverans finns i Nvdb 

(Nationell vägdatabas). 

 

Nedan i figuren illustreras arbetsgången för projekteringen av en hållplats. Målet 

är att från start komma med en begäran med sakliga skäl om vad som behövs 

inom hållplatsen. Om det inte finns kommer arbetet att avbrytas. Nästa steg är att 

välja utformning och placering för hållplatsen. Detta val tar hänsyn till vilka 

behov som passagerarna har på området i fråga. Sedan granskas utformningen 

och ändring kan ibland behöva genomföras. Därefter fastställs den slutliga 

utformningen och placeringen och skickas sedan till hållplatsdatabasen.  

 

                                                 
28 (Vägverket, Busshållplatser - exempel, råd och detaljer, 2019) 
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Figur 24. Start och leverans av projekt.29  

 

En hel del projekt slutar med att beställare och leverantör har olika uppfattning om vad som 

ingick i projektet. Många projektledare får problem för att man tvingas gå med på sena 

tillägg, ofta på grund av otydligheter i kravspecifikationen eller i projektets mål. Därför är det 

viktigt medtydlig struktur på projektets leverans. 

Dessa problem går att lösa genom att noggrant definiera omfattningen av projektet. Att skapa 

struktur och definiera omfattningen gynnar inte bara projektledaren utan även organisationen 

som helhet. Vid rätt utförande kommer omfattningen att tydliggöra projektets bidrag till 

organisationens strategiska mål. Dessutom är omfattningen en del av grunden till varför 

projektet ska genomföras, och bör också användas för att kommunicera kring projektets 

betydelse. 

För att hålla ordning på data vid projekteringen av en busshållplats och för att underlätta 

sökning av data använder sig programmet Chaos av ”metadata”. Metadata består av ett antal 

attribut som beskriver en fil och används även av Windows och andra operativsystem. 

Exempel på sådana attribut är filstorlek, filnamn och ägare mm. För att kunna utläsa just den 

informationen som behövs i just projekt om busshållplatser har Trafikverket tagit fram en lista 

med attribut.  

                                                 
29 (Projektmallar.se, 2019) 
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Listan lyder: 

▪ Beskrivning  

▪ Projekteringssteg 

▪ Statusbenämning 

▪ Konstruerad av 

▪ Godkänd av 

Flera av dessa attribut är obligatoriska och skall anges för varje fil som skall levereras till 

Chaos. Exakt vilka attribut som skall anges varierar från dokumenttyp till dokumenttyp och 

från projekt till projekt. 

För komplett lista på vilka attribut som finns och en beskrivning av dessa hänvisas till 

Trafikverkets publikation 2003:54, Principer för digital informationshantering i vägprojekt.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 (Trafikverket, 2019) 
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3.7 Exempel av busshållplats 

Busshållplatsen som undersökts är Porsö Centrum som är lokaliserad bredvid 

gångtunneln mellan ICA Supermarket Porsön och Luleå Tekniska Universitet. 

Denna busshållplats är en modern hållplats som innehåller de flesta attributen.  

I bilagor i denna rapport finns ritningen av hållplatsen i PDF-format. Där kan 

man tydligt se vad som ingår i utformningen av hållplatsen och alla dess 

attribut. Med detta exempel kan man tydligt se vad projektörer illustrerar i en 

ritning. Vad som ska finnas med när ritningen levereras. Nedan finnas två bilder 

på vardera sida av hållplatsen.   

 

På denna sida ser man en 

fickhållplats med 

cykelställ, busskur, 

elektronisk 

informationstavla, bänk, 

tavla med busslinjer och 

dessutom taktila plattor 

för påstigning. Eftersom 

fickhållplatsen på denna 

sida har mer resenärer då 

den leder in till centrum, 

är denna försedd med fler 

attribut än den på andra 

sidan. 
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Detta är busshållplatsen 

på motsatt sida av 

vägen. Denna sida är 

endast försedd med en 

skylt för beteckningen 

av hållplatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hållplats har det som behövs i förhållande till resenärernas behov i 

området. Lokaliseringen av hållplatsen är grundad på var det färdas mest 

människor fram och tillbaka. Porsö Centrum hållplats ligger mellan LTU, ICA 

och större delen av studentlägenheterna på Porsön. Därför är valet av plats för 

hållplatsen optimalt.  

 

Ritningen av denna hållplats, som kan hittas i bilagor, är en 

granskningshandling. Vilka olika saker som går att läsa av i 

granskningshandlingen är koordinatsystemet, typ av ritning 

(granskningshandling), höjdsystem, skala, nummer på ritningen, datum, vem 

som ritat den, handläggare, vilket företag som tagit fram ritningen, beteckningar 

och anmärkningar. En viktig sak att få med vid projekteringen av hållplatsen är 

koordinaterna för områden där hållplatsen ligger. Det för att veta vilket data som 

ska föras in i NVDB för hållplatsen.  
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4. Diskussion 
 

Innan detta arbete var min kunskap om busshållplatser relativt låg till skillnad 

från vad jag kan nu. Att det finns så många olika busshållplatser var jag inte 

medveten om. Med hjälp av en guide som denna kan man som projektör eller 

bara intresserad i ämnet få insikt i hur arbetet kring busshållplatser fungerar.  

 

Svaren på mina frågor om hur ritningarna ser ut, vilka ritningar man använder 

sig av och vilka olika attribut/egenskaper som ingår i en busshållplats, kunde jag 

ta reda på i framförallt VGU. I dokumenten för Vägar och gators utformning 

(VGU) kunde jag hitta alla krav som ställs på projektering av busshållplatser. 

Detta är smidigt och enkelt, då alla projekt och arbeten måste följa samma krav 

enligt VGU. Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och 

Landsting tagit fram dessa bestämmelser, vilket jag tycker gör att det blir tydligt 

för allmänheten vad som gäller vid projektering. 

 

En slutsats jag kan se är att säkerheten kring busshållplatserna är väldigt hög. 

Det är väldigt positivt att hänsyn tas till handikappade och andra i behov. Jag 

tycker att alla resenärer, funktionshindrad eller inte, ska ha samma möjligheter 

till att färdas kollektivt. Jag kan efter detta arbete säga att infrastrukturen i 

Sverige håller hög klass i fråga om säkerhet, tillgänglighet och underhåll.  

 

Arbetsgången vid projektering av hållplatser tycker jag är väldigt tydlig och 

relativt enkel att följa. Som ny i ämnet finns det såklart mycket att lära sig och 

mest troligt kommer man aldrig att sluta lära sig nya saker i denna bransch. 

Detta gör att arbetet för konsulter och projektörer blir ofta varierande. Det 

uppskattas av många arbetare inklusive mig.  

 

Att ha fått se arbetet från denna synvinkel har gett mig en bra generell överblick 

av hur busshållplatser kan se ut. Därför tycker jag att detta examensarbete bör 

läsas om man känner sig ny inom ämnet. 

 

Enligt mig blev hållplatsen Porsö Centrum mycket bättre efter ombyggnationen 

och omplaceringen som nyligen gjordes. Jag bodde på Porsön tidigare då ena 

fickhållplatsen låg bortanför bron istället närmare söderut. Jag tycker att läget på 

busshållplatsen nu är mer passande. Om ett bussbyte vid hållplatsen skulle vara 

nödvändigt, behövde man tidigare gå betydligt längre än vad som behövs nu. 

Fickhållplatserna ligger nu mitt emot varandra, vilket är gör det mycket mer 

bekvämt för resenärerna.  
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