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Sammanfattning 

Kollektivtrafik är något som är viktigt som transportsätt i dagens samhälle. I Stockholms län sker 

stora förändringar inom kollektivtrafik, på grund av befolkningsökningen som sker i länet. På 

många platser i kollektivtrafiksystemet möts flera kollektivtrafikslag, vilket gör att det på dessa 

platser måste finnas en fungerande stationsmiljö.  

Detta arbete syftar till att svara på frågeställningarna om hur funktionerna tillgänglighet, trygghet, 

användbarhet och jämställdhet samt barns behov bemöts i planeringsskedet av stationer och hur 

dessa sedan i byggd miljö uppfyller dessa funktioner.  

Den teoretiska grunden i detta arbete inkluderar en omfattande litteraturstudie där funktionerna 

tillgänglighet, trygghet, användbarhet och jämställdhet studerades i relation till planering och 

upplevelse av stationer och deras närmiljöer. Den praktiska delen av arbetet har bestått av 

fallstudier av tre stationer i Stockholms län, samt en undersökning av de planeringsförutsättningar 

som råder i länet.  

Fallstudierna har bestått av dokument- och fältstudie. Dokumentstudien gjordes av 

planeringsdokument till respektive station. Fältstudierna bestod av platsbesök på varje station. 

Dokumenten och de fysiska miljöerna undersöktes med hjälp av ett antal planindikatorer, som 

kommit utifrån resultat av litteraturstudie. Planindikatorerna användes för att systematiskt kunna 

bedöma hur funktionerna tillgänglighet, användbarhet, trygghet och jämställdhet upplevs i 

stationsmiljön samt beskrivs i dokumenten. Varje planindikator har beskrivits i förhållande till 

hur den påverkar de olika funktionerna och behoven.   

Arbetet resulterade i en större redogörelse för planindikatorerna inom stationerna i fallstudierna, 

med utvärdering av dokumenten samt statiska fakta om stationernas fysiska miljöer. Dessa 

resultat analyserades sedan i ett nästa steg, där varje kategori av planindikator fick ett eget avsnitt. 

Från analysen visar slutsatserna att stationerna till stor del uppfyller funktionerna och behoven 

genom att de i planindikatorerna upplevs representera till största del positiva egenskaper.  
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Abstract 

Public transport is an important mode of transportation in today’s society. In Stockholm county 

large changes are occurring within public transport, because of the population rise that is 

happening in the county. In many places within the public transport system, a multiple of 

different types of public transport are meeting. In these places, there has to exist functional 

station environments.  

This thesis aims to answer the research questions about how the functions accessibility, safety, 

usability and equality, together with children’s needs, are treated in the planning phase of stations 

and how these functions in the built environment are fulfilled.  

The theoretical foundation of this thesis includes an extended literature review, where the 

functions were studied in relation to physical planning and the perception of station and the 

environments surrounding them. The practical part of this thesis has consisted of making case 

studies of three stations in Stockholm county, and to research the preconditions of planning that 

exist in the county.  

The case studies have consisted of document and field studies. The document study was to 

analyse planning documents for each station. The field studies were made in each station’s real 

environment. The documents and the physical environments were reviewed with the tool of 

using representative indicators, that were decided from the results of the literature review. The 

indicators were used to systematically assess how the functions were experienced in the station 

environment and how they were described in the documents. Each indicator is defined in relation 

to how it affects the different functions and needs. 

The thesis work resulted in a larger account for each indicator within the stations in the case 

studies. This by assessing the planning documents and to state facts about the physical 

environments of the stations. These results were analysed, where each indicator category had its 

own segment. The analysis landed in the conclusion that the stations in large parts fulfilled the 

functions and needs, because the indicators were believed to represent largely positive traits. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Stockholm växer kraftigt. Stockholms läns befolkning ökar med cirka 40 000 personer per år, 

samtidigt som det redan idag är trångt på vägar och i kollektivtrafik. Det sker därför en utbyggnad 

av spårtrafik i länet, för att det ska gå att bygga fler bostäder på nya platser med bra 

kommunikationer i kollektivtrafiken (Nya tunnelbanan - frågor och svar, 2019). 

Tunnelbanesatsningen sker utifrån den så kallade Stockholmsförhandlingen. Denna förhandling 

gjordes mellan fyra kommuner – Järfälla kommun, Solna Stad, Nacka kommun och Stockholms 

stad – i Stockholms län, Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm) och regeringens 

förhandlare år 2013. De fyra kommunerna kom överens om fyra nya tunnelbanesträckningar och 

ett löfte om att bygga cirka 80 000 nya bostäder. Under de kommande tio åren kommer 

tunnelbanan byggas ut i tre etapper. I södra delen av länet kommer den blå linjen att dras till 

Nacka, Södermalm och Söderort. I norra delen förlängs blå linje till Barkarby samtidigt som en ny 

gul linje skapas till Arenastaden i Solna. Resultatet av denna utbyggnad blir två mil nya spår och 

elva nya stationer (Nya tunnelbanan - om oss, 2019). 

På många platser i kollektivtrafiknätet möts dess olika trafikslag – tunnelbana, pendeltåg, 

tvärbana, buss – vilket gör att byten blir möjligt. Det är därför viktigt att säkerställa att dessa 

mötes- och bytespunkter fungerar bra för de människor som använder dem. Resenärerna i sig är 

ingen enhetlig grupp, utan deras önskemål och behov varierar beroende på bland annat ålder, 

kön, familjesituation, inkomst, biltillgång och funktionshinder (Hydén, 2008).  

1.2 Syfte & frågeställning 

Examensarbetets syfte var att undersöka planering av stationsmiljöer utifrån ett 

användarperspektiv och hur stationsmiljöer i Stockholms län ser ut för resenärerna idag. 

Arbetet ska bidra till att framtidens stationsmiljöer utformas på ett sätt som passar alla grupper av 

människor och därmed kunna bidra till ett ökat kollektivtrafikanvändande i Stockholmsregionen. 

Det ska också bidra till att planeringsprocessen blir mer systematisk gällande resenärers behov 

och hur de bemöts i utformningen av stationer.  

För att kunna undersöka planeringsprocessen och begreppen har följande frågeställningar valts:  

• Vad innebär begreppen tillgänglighet, trygghet, jämställdhet, användbarhet och barns 

behov inom kollektivtrafik i transportsystemet? 

• Hur behandlas funktionerna tillgänglighet, trygghet, jämställdhet och användbarhet samt 

barns behov i planeringsskedet för stationsmiljöer och anslutningar till dessa? 

• Hur uppfylls dessa funktioner och behov i de slutgiltiga stations- och närmiljöerna?  

Frågeställningarna har studerats med hjälp av utökade litteraturstudier, studier av styrande 

dokument, forskning kring stationer och kollektivtrafik samt fallstudier som innefattar fältstudier 

av tre stationer och deras närmiljöer.  

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete har i första hand fokuserat på att beskriva och analysera användarfunktioner i 

stationsmiljöerna som finns i bytespunkter. Användarfunktionerna baseras på de 

transportpolitiska målen som beskrivs inom funktionsmålet tillgänglighet – tillgänglighet, 
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användbarhet, jämställdhet och trygghet, samt barns behov. Arbetet behandlar dessa funktioner i 

ett vidare begrepp, med primärt fokus på stationens inre och närliggande fysiska miljöer. Den 

huvudsakliga metoden är användning av planindikatorer, som utifrån litteraturstudier ansågs vara 

ett lämpligt tillvägagångssätt för att studera funktionerna i relation till användarna. Metoden 

inkluderade inte intervjuer och liknande med resenärer, utan har istället fokuserat på identifierade 

planindikatorer utifrån tidigare studier och dokument. I arbetets del med fallstudier har arbetet 

begränsats till att inkludera endast tre stationer.  

1.4 Disposition  

Kapitel 1. Inledning 

Bakgrunden till arbetet beskrivs tillsammans med genomgång av syfte, frågeställningar och 

avgränsningar.  

Kapitel 2. Teori 

Beskriver grundläggande teori bakom val av forskningsfråga och ämne.  

Kapitel 3. Metod 

Redogör typ av forskningsmetod som examensarbetet grundats i, tillsammans med metoder för 

datainsamling,  

Kapitel 4. Funktioner och planindikatorer för bytespunkter 

Beskriver forskning kring användarfunktionerna i stationsmiljön, tillsammans med forskning och 

fakta om bytespunkter och hur de traditionellt fungerar.  

Kapitel 5. Planeringsförutsättningar för kollektivtrafikens bytespunkter i Stockholmsregionen 

Beskriver de planeringsdokument- och förutsättningar som finns för att bedriva kollektivtrafik i 

Stockholmsregionen. Inom detta har fokus legat specifikt på stationsmiljöerna i sig och hur 

utformningen av dessa beskrivs i riktlinjer, policys och liknande.  

Kapitel 6. Resultat från fallstudier 

Redovisning av upplevelser av stationer samt planeringsdokument om dessa, i relation till 

planindikatorer från kapitel 4.  

Kapitel 7. Analys av studerade stationer 

Redovisning av resultat av fallstudier och analys av dessa.  

Kapitel 8. Slutsatser 

Sammanfattande slutsatser kring arbetet och dess olika delar.  

Kapitel 9. Diskussion 

Diskussion av kunskapssammanställningen, planeringsförutsättningarna i Stockholm och 

resultatet av fallstudierna. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning och slutsatserna för 

arbetet.   

Kapitel 10. Referenser 

Sammanställning av alla källor inom litteratur som använts i arbetet.  

Bilagor 

Bilagor till arbetet, i form av tabeller för planindikatorer, större dokument, bildmaterial och 

liknande.  
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2 Bakgrund 

2.1 Funktionsmålet Tillgänglighet 

Regeringen presenterade år 2008 prepositionen Mål för framtidens resor och transporter. Denna antogs 

år 2009 av riksdagen. Det övergripande målet för transportpolitiken beskrivs vara ”att säkerställa 

en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 

näringslivet i hela landet”. För att uppnå detta har två jämbördiga mål lyfts fram – funktionsmålet 

Tillgänglighet samt hänsynsmålet Säkerhet, miljö och hälsa.  

Funktionsmålet Tillgänglighet beskrivs sammanfattande:  

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande 

tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet 

ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.” (Prop 

2008/09:93 mål för framtidens resor och transporter, 2009)  

Funktionsmålet Tillgänglighet har ytterligare preciserats i flera delmål:  

• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 

• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 

konkurrenskraften. 

• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra 

länder. 

• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett 

jämställt samhälle. 

• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med 

funktionsnedsättning. 

• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i 

trafikmiljöer ökar. 

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 

Dessa formuleringar ger sammanfattningsvis följande funktioner att fokusera på när det kommer 

till användarna av transportsystemet: tillgänglighet, trygghet, jämställdhet och användbarhet. De 

visar även på betydelsen av att titta mer på barns behov i transportsystemet. Som del i det här 

examensarbetet har stor vikt lagts vid att förstå funktionerna ur flera perspektiv och att applicera 

dem i ett stationssammanhang.  

De transportpolitiska målen i sig följs emellanåt upp, senaste gången det gjordes var 2016 i en 

rapport av Trafikanalys. I rapporten utvärderas hur utvecklingen inom transportområdet ser ut i 

förhållande till de transportpolitiska målen (Trafikanalys, 2016b).  

För funktionsmålet tillgänglighet har varje delmål i sig utvärderats. När det gäller det första 

delmålet om tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet bedöms tillståndet vara i stort sett 

oförändrat sedan målen antogs, dock för en halv miljon fler invånare. Prognosen för det femte 

delmålet om användbarhet för personer med funktionsnedsättning pekar mot att målen enligt 

den nationella transportplanen nås. Detta tack vare att hållplatser och stationsområden i det 

prioriterade kollektivtrafiknätet har fortsatt åtgärdats för personer med särskilda behov i en bra 

takt. Det sjätte delmålet handlar om barns möjligheter att säkert använda transportsystemet och 

vistas i trafikmiljöer. Förutsättningarna för barn bedöms i rapporten vara oförändrade. Hos 

transportmyndigheterna tycks det vara en lågt prioriterad fråga och få av de regionala 
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trafiksörjningsprogrammen berör frågor runt specifikt barns resande. För det sista delmålet om 

förutsättningar för att välja kollektivtrafik, gång och cykel pekar en sammanvägning av de tre 

färdsätten på förbättrade förutsättningar att välja dem. Det sker en kontinuerlig ökning av 

kollektivtrafikutbud och det är en tung faktor i den positiva bedömningen, trots prisökning under 

de senaste åren (Trafikanalys, 2016b). 

2.2 Bytespunkt 

Platser där resenärer kan göra byten är viktiga knutpunkter i trafiksystemet. Bytespunkter i 

kollektivtrafiken lokaliseras till dessa viktiga knutpunkter (Hydén, 2008). För att fler resenärer ska 

vilja använda kollektivtrafiken måste miljöerna resenärerna vistas i ha en funktionell och vacker 

utformning med hög kvalitet. Miljön ska kunna locka många, både resenärer och människor som 

rör sig i närmiljön. Kollektivtrafiken måste också erbjuda täta avgångar och korta väntetider, 

vilket kräver effektiva bytespunkter. Om utformningen är bra kan tiden i en bytespunkt bli en 

positiv upplevelse (Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket, 2012).  

Grundläggande för en bytespunkt är att den måste hålla länge och vara anpassningsbar och 

flexibel för att klara av att möta förändringar i framtiden (Sveriges Kommuner och Landsting & 

Trafikverket, 2012).  

3 Metod 

3.1 Generellt angreppssätt 

En forskningsdesign kan ses som den övergripande formgivningen av ett forsknings-, uppsats- 

eller utredningsprojekt, och ambitionen är att formge ett projekt på ett sätt som på bästa vis 

tjänar ändamålet, det vill säga besvarar de frågor man ställer (Ahrne & Svensson, 2011).  

• Vilken är min forskningsfråga? 

• Vilket eller vilka fenomen i världen handlar denna forskningsfråga om? 

• Vad för typ av data kan fånga detta eller dessa fenomen? 

• Vilken eller vilka metoder kan ge mig (eller producera) dessa data?   

Detta examensarbete har använt ett kvalitativt angreppssätt, vilket har inneburit att arbetssättet 

har varit framväxande och integrerat med datainsamling och analys i växelverkan (Kvalitativ 

metod - uppslagsverk - NE.se, 2019). Ett kvalitativt angreppssätt skapar en förståelse och djup 

kunskap i ett sammanhang. Metoden har bestått av kvalitativa data och i många fall även 

subjektiva data i en subjektiv insamling, vilket har inneburit att analysen av dessa också till viss del 

kommer att vara subjektiv. 

Fokus i detta examensarbete har legat på att analysera hur funktionerna tillgänglighet, trygghet, 

jämställdhet och användbarhet samt barns behov bemöts i planeringsskedet för stationsmiljöer i 

specifikt bytespunkter. För att kunna genomföra denna analys har litteraturstudier gjorts kring 

begreppen och forskning om dem i relation till brukare i befintliga miljöer och i 

planeringsprocessen. Litteraturstudierna följs av en genomgång av planeringsförutsättningar för 

kollektivtrafik i Stockholms län samt av fallstudier av tre stationer i regionen. Fallstudier har valts 

som metod för att det ibland kan vara mer fruktbart att undersöka ett flertal miljöer för att på så 

vis kunna jämföra dem med varandra (Ahrne & Svensson, 2011). Fallstudierna är tänkta att dels 

analysera planeringsprocessen i vilken målen för det som ska uppnås i de framtida 

stationsmiljöerna beskrivs, dels systematiskt kunna analysera stationsmiljöerna i sig.   
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I arbetet har också själva skrivandet en central roll. Ofta är skrivandet en del av själva tanke- och 

idéarbetet, vilket innebär att skrivandet kommer in tidigt i arbetsprocessen, kanske innan man 

egentligen vet vad det är man ska göra med sitt projekt (Ahrne & Svensson, 2011).   

3.2 Litteraturstudie 

Stor del av detta examensarbete har byggts upp av en litteraturstudie i ämnet, för att samla de 

kunskaper som finns i nutida forskning och planering. Litteraturen i detta forskningssammanhang 

avser i stort sett allt tryckt material: böcker, artiklar, rapporter, uppsatser, essäer m.m. (Ejvegård, 

2009). Även information från hemsidor på internet har inkluderats i denna kunskapsinsamling.  

I litteraturstudien har även granskning av tillgängliga styrande dokument gjorts, på olika nivåer av 

planeringskedjan. De styrande dokumenten utgörs av regionalt trafikförsörjningsprogram och av 

flera typer av strategier, som exempelvis trafikstrategi och strategi för hållbar utveckling.   

3.2.1 Litteratursökning och nyckelord 

Till största del har databasen Google Scholar använts för att hitta svenska rapporter, avhandlingar 

och uppsatser. Engelsk litteratur har hittats via den översiktliga sökfunktionen i flera databaser 

som tillhandahålls via Universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet. De främst använda 

databaserna har varit Scopus och Web of Science. För böcker har databasen Libris använts. 

Information letades främst under februari och mars år 2019.    

Nyckelord som har använt i sökningar har varit bland annat ”trygghet”, ”kollektivtrafik”, 

”stationsmiljö”, ”bytespunkt”, ”användbarhet”, ”tillgänglighet”, ”barn”, ”planering”, ”station”. 

3.3 Fallstudie 

En fallstudie går att använda i de flesta vetenskapliga undersökningar. Fallstudien ses som en 

alternativ forskningsväg tillsammans med andra metoder. Syftet är att ta en liten del av ett stort 

förlopp och via det specifika fallet beskriva verkligheten och säga om fallet i sig får representera 

verkligheten (Ejvegård, 2009). I detta examensarbete har fallstudier gjorts av tre separata stationer 

i Stockholms län, för att de tillsammans ska kunna ge en bild över hur stationsmiljöer inom 

Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) kollektivtrafik har planerats och hur de miljöerna upplevs i 

dagsläget. Fallstudierna i sig är delade i två delar. Först görs en dokumentstudie av de dokument 

som tagits fram vid planering av respektive stations nybyggnation eller ombyggnation. En 

utvärdering görs av de beskrivna förutsättningar och mål som finns i dessa dokument. 

Dokumentstudien efterföljs av en fältstudie där platsbesök görs på stationerna. Upplevelsen av 

stationen mäts i fältstudien genom att använda ett antal planindikatorer som tagits fram utifrån 

litteratur och forskning om de eftersökta funktionerna (se mer i kapitel 4.8).  

Stationer som kan vara intressanta att analysera har tagits fram i förhållande till transportslag de 

trafikeras av, antal resenärer och nyligen genomförd ombyggnation eller nybyggnation av station. 

Vid urvalsprocessen har också förslag från yrkesverksamma personer inom trafik- och 

samhällsplanering på ÅF Infrastructure AB samt diskussion med handledare haft betydelse. Ett 

urval av olika slags stationer var eftersträvat, för att få en bredare representation av stationer 

inom Stockholms län.   
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Tabell 1 - Ursprungligt stationsurval utifrån SL:s info över olika stationer och bytespunkter (Tidtabeller, kartor och annan reseinformation - SL, 

2019) 

Station Transportslag Antal resenärer per dygn 
(AB Storstockholms Lokaltrafik, 2017) 

  Påstigande Avstigande Totalt 

Gullmarsplan Tunnelbana (grön linje), spårväg (Tvärbanan), 
buss 

79 500 82 000 161 500 

Odenplan Tunnelbana (grön linje), pendeltåg, buss 40 900 43 700 84 600 

Sundbybergs 
centrum 

Fjärrtåg, tunnelbana (blå), pendeltåg, spårväg 
(Tvärbanan) 

30 800 31 600 62 400 

Liljeholmen Tunnelbana (röd, grön), spårväg (Tvärbanan), 
buss 

57 400 49 100 106 500 

Barkarby Pendeltåg, buss, framtida tunnelbana 6 300 7 000 13 300 

Slussen Tunnelbana (röd, grön), lokalbana 
(Saltsjöbanan), buss 

138 700 136 400 275 100 

Solna station Pendeltåg, spårväg (Tvärbanan), buss 21 700 21 600 43 300 

Flemingsberg Fjärrtåg, pendeltåg, buss 12 500 11 900 24 400 

Tekniska 
högskolan 

Tunnelbana (röd), lokalbana (Roslagsbanan), 
buss 

50 300 50 800 101 100 

Ropsten Tunnelbana (röd), spårväg (Lidingöbanan), 
buss 

38 700 35 900 74 600 

Alvik Tunnelbana (grön), spårväg (Nockebybanan + 
Tvärbanan), buss 

38 100 36 400 74 500 

Märsta Fjärrtåg, pendeltåg, buss 14 500 14 800 29 300 

 

Tabell 2 - Sekundärt stationsurval 

Station Transportslag Antal resenärer per dygn 
(AB Storstockholms Lokaltrafik, 2017) 

  Påstigande Avstigande Totalt 

Gullmarsplan Tunnelbana (grön linje), spårväg (Tvärbanan), 
buss 

79 500 82 000 161 500 

Odenplan Tunnelbana (grön linje), pendeltåg, buss 40 900 43 700 84 600 

Sundbybergs 
centrum 

Fjärrtåg, tunnelbana (blå), pendeltåg, spårvagn 
(Tvärbanan) 

30 800 31 600 62 400 

Liljeholmen Tunnelbana (röd, grön), buss, spårväg 
(Tvärbanan) 

57 400 49 100 106 500 

Barkarby Pendeltåg, buss, framtida tunnelbana 6 300 7 000 13 300 

 

Först identifierades stationer där något slags byte kan ske mellan transportslag. I tabell 1 ovan ses 

det första urvalet av tolv stationer i Stockholms län. Utifrån dessa görs ett ytterligare urval av fem 

stationer i tabell 2, för att till sist komma fram till tre stycken stationer. Anledningen till att antalet 

blev tre är bland annat tidsaspekten att hinna genomföra arbetet, men också att kvaliteten kan bli 

högre om fokus kan få riktas mot färre objekt. Helena Hjertstrand Sandberg och Hanna Aandahl 

på ÅF Infrastructure nämnde båda två att de mest intressanta stationer att analysera vidare är 

Gullmarsplan, Liljeholmen och Barkarby.  
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Kriterierna till att just dessa tre stationer valdes var att ett urval som täckte in flera typer av 

trafikslag - såväl tunnelbana, tvärbana, buss som pendeltåg. Det var också viktigt att välja 

stationer som relativt nyligen (under de senaste 30 åren) hade genomgått ny- eller ombyggnad. 

Detta för att ha större chans att hitta relevanta planeringsdokument. En annan viktig aspekt var 

att dessa stationer hade en roll i den framtida utvecklingen av Stockholms kollektivtrafik.  

Gullmarsplan valdes för att den redan idag utgör en viktig bytespunkt utanför Stockholms 

innerstad och att den i framtiden ska byggas ut och anslutas till även den blå linjen (Gullmarsplan 

- nya tunnelbanan, 2019). Liljeholmen valdes för att den i framtiden kan komma att ha en viktig 

roll i en ny tunnelbanelinje som kopplar samman Älvsjö med Fridhemsplan (Pressmeddelande: 

Avtal undertecknade för historisk kollektivtrafik- och bostadssatsning | sverigeförhandlingen, 

2017). Barkarby valdes för dess roll i den nya Barkarbystaden som framtida bytespunkt mellan 

pendeltåg, buss, tunnelbana och eventuellt regionaltåg (Kommunikationer - barkarbystaden, 

2019). Barkarby har också en strategisk placering längs Mälarbanan, vilket gör att även pendling 

utanför Stockholms län kan bli aktuellt med alla resenärer detta medför (Mälarbanan, 

Tomteboda–Kallhäll - trafikverket, 2019).  

Fallstudierna består av två delar – först en dokumentstudie som sedan följs av fältstudie av 

respektive station. Kartanalys har också gjorts av varje stations närområde, för att uppnå en större 

förståelse för det geografiska sammanhanget stationen befinner sig i.   

3.3.1 Dokumentstudie 

För att kunna utvärdera hur planeringsprocessen har sett ut vid planering av stationer inom AB 

Storstockholms Lokaltrafik har kontakt med trafikförvaltningens registrator skett både via mail 

och telefon. 

3.3.2 Datainsamling 

Data för att undersöka planeringen av stationerna kommer från Stockholms stads hemsida för 

detaljplaner, Järfälla kommuns hemsida för detaljplaner, kontakt med personal på 

trafikförvaltningen och Region Stockholm samt från Region Stockholms hemsida.  

Stockholms stad: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/  

Järfälla kommun: https://jarfallakartan.jarfalla.se/spatialmap?  

Kontakt med trafikförvaltningen har först tagits via den allmänna ingångspunkten 

registrator.tf@sll.se. På trafikförvaltningen har sedan kontakt förts med personal på avdelningen 

Teknisk dokumentation och Strategisk utveckling. Kontakt har även förts med personal på 

Region Stockholms kansli. 

3.3.3 Fältstudie 

Stationerna Gullmarsplan, Liljeholmen och Barkarby har besökts under flera tillfällen och 

miljöerna har dokumenterats med kamera, penna och papper. Stationerna analyserades utifrån ett 

antal planindikatorer som tagits fram via litteratur och forskning. Fältstudierna har genomförts 

under flera datum, med kompletterande besök. Studierna har gjorts under dagtid på såväl för- 

som eftermiddag. De första fältstudierna genomfördes 27 mars 2019 av stationerna Gullmarsplan 

och Liljeholmen. Fältstudie för Barkarby station gjordes 8 maj 2019, tillsammans med ett 

kompletterande besök på Gullmarsplan. 

Under fältstudierna har många bilder tagits på de varierande stationsmiljöerna – utemiljö, 

innemiljö och miljö på plattform. Plattformsmiljöerna utgörs av tunnelbaneplattform, 

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/
https://jarfallakartan.jarfalla.se/spatialmap
mailto:registrator.tf@sll.se
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Tvärbaneplattform, bussterminal samt plattformar på busshållplatser intill station. Varje besök 

dokumenterades också i text, med tankar om hur de upplevdes i förhållande till de identifierade 

planindikatorerna. Sammanfattande text gjordes också till respektive bildserie, där varje station 

gicks igenom framför dator efter gjorda besök. Utöver de bestämda fältstudierna på specifika 

datum besöktes också stationerna i privat resande, för att få en bild över hur miljöerna upplevdes 

i ett verkligt resenärsperspektiv.  

4 Funktioner och planindikatorer för bytespunkter 

4.1 Tillgänglighet 

Tillgänglighet - inom geografi möjligheter att ta del av något eftersträvansvärt. För en bestämd 

person beror dessa möjligheter exempelvis på hennes fysiska rörlighet och den geografiska 

närheten till det eftersökta (Tillgänglighet - uppslagsverk - NE.se, 2019).  

4.1.1 Definition av tillgänglighet 

I Trafik för en attraktiv stad – underlag till handbok (2015) sägs tillgänglighet skapas av bebyggelse och 

trafiksystem i samverkan. Tillgänglighet är dock ett komplext begrepp (Book, Henriksson, Levin, 

& Svensson, 2016), vilket gör att det idag ses och analyseras ur många olika perspektiv. På 

makronivå innebär tillgänglighet den lätthet med vilken medborgare och näringsliv kan nå olika 

aktiviteter i samhället (Hydén, 2008). Sett ur mikroperspektiv är det istället en beskrivning av 

relationen mellan individens kapacitet och miljöns krav (Hydén, 2008).  

De som lyfts upp i tidigare forskning är de olika begreppen geografisk tillgänglighet, fysisk 

tillgänglighet och sociala aspekter på tillgänglighet (Book et al., 2016; Larsson, Anders, Elldér, & 

Vilhelmson, 2014). Gilboa Runnvik, 2014) belyste i sin avhandling att fysisk tillgänglighet ges 

stort utrymme i planering medan den sociala tillgängligheten är ett frånvarande tema vid 

utformningen av järnvägsstationen. Hon nämnde också att resenärer uttrycker ett behov av att 

stationsmiljön ska vara utformad så att samtliga resenärer ska uppleva miljön som positiv, genom 

att planeringen utgår från kunskap om vad som gör att en miljö upplevs som trivsam (Gilboa 

Runnvik, 2014). 

När det kommer till kollektivtrafik och stationsmiljöer omfattar tillgänglighetsbegreppet många 

aspekter. Trafikering, resenärens egenskaper samt den fysiska placeringen och utformningen 

måste samverka för att tillsammans uppnå god tillgänglighet för resenären (Trafikverket, 2013). 

På individnivå definieras tillgänglighet som mötet mellan individens funktionella kapacitet och 

den fysiska miljöns krav eller utformning. Tillgänglighet ses som objektiv och utgår från normer 

och riktlinjer. För att bedöma tillgänglighet är kunskap om och analys av både person och miljö 

nödvändig, vilket gör tillgänglighet till ett relativt begrepp (Hydén, 2008).    

Geografisk tillgänglighet 

En annan definition av tillgänglighet är geografisk tillgänglighet – lättheten med vilken individer kan 

nå ett bestämt mål (Bondemark, 2017; Larsson, Anders et al., 2014). Denna definition av 

tillgänglighet handlar alltså om var och på vilka platser dessa mål är lokaliserade. Geografisk 

tillgänglighet beror även av utbredning av nätverk för transport och kommunikation (Larsson, 

Anders et al., 2014).  Tillgängligheten för individerna kan av samhället på olika sätt förbättras och 

beroende på vilket sätt som väljs fördelas tillgängligheten olika (Bondemark, 2017). 
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Fysisk tillgänglighet 

Fysisk tillgänglighet handlar ofta i forskning om grupperna äldre och funktionsnedsatta, med 

fokus på hur fysisk tillgänglighet på fordon och hållplatser upplevs av dessa grupper (Book et al., 

2016). Bissell (2009) har i sin tur tittat närmare på hur resenärers olika mobilitet upplevs vid 

järnvägsstationer. När en resenärs kropp sammanlänkas med till olika objekt, till exempel bagage, 

cykel eller rullstol förändras, ens upplevelse av mobilitet. Detta kan enligt Bissell (2009) göra att 

den relativa tillgängligheten till stationsmiljön ändras beroende på hur denna sammanlänkande 

kropp ser ut. Detta kan i sin tur göra att biljettspärrar bildar barriärer, genom att vara för smala 

och inte öppna under nog lång tid för varje typ av resenär. Detta sker enligt Bissell (2009) på 

grund av att de är anpassade efter den ”ideala” resenären vars kropp inte sammanlänkas med 

några objekt.  

Sociala aspekter på tillgänglighet 

Social tillgänglighet inkluderar bemötandet från personalen och andra resenärers uppträdande 

(Book et al., 2016). Det är därför väldigt nära relaterat till trygghet inom tillgänglighetsbegreppet.  

4.1.2 Tillgänglighet i kollektivtrafik  

Tillgänglighet i kollektivtrafiken i stort beror också på olika system som måste samverka. En stor 

del är den fysiska placeringen och utformningen, som innefattar planeringskedjan från 

lokalisering till konkret utformning av anläggningen. En annan del som hör till är hur 

trafikeringen ser ut, vilket reseutbud det finns och vilken turtäthet som råder. Utöver dessa är det 

viktigt att titta till resenärens egenskaper, vad den har för behov och krav (Hydén, 2008).  

Myndigheten för delaktighet har genom sin undersökningspanel Rivkraft fått svar på en 

enkätundersökning om kollektivtrafik och även färdtjänst. Panelen består av personer som har en 

eller flera funktionsnedsättningar (Myndigheten för delaktighet, 2018) 

De främsta bristerna i den fysiska miljön som lyftes fram är att hållplatser inte matchade fordon, 

det är långa avstånd på stationer eller i samband med byten, nivåskillnader och trappor, ej 

fungerande hissar, brist på toaletter, brist på sittplatser i väntsalar, bristande skyltning som 

försvårar orienterbarhet samt bullrig miljö (Myndigheten för delaktighet, 2018). 

4.1.3 Att mäta tillgänglighet 

Att begreppet tillgänglighet kan innefatta olika perspektiv gör också att det kan mätas på olika 

sätt. I en studie av Bondemark (2017) definieras och mäts tillgänglighet på tre sätt: 

infrastrukturbaserade, personbaserade och nyttobaserade.  

Ett infrastrukturbaserat mått mäter tillgänglighet genom status på infrastruktur. Detta genom att 

till exempel mäta hur trångt det är på tågen. Dessa mått är relativt lätta att konstruera och mäta 

(Bondemark, 2017).  

Ett personbaserat mått består av två komponenter. Det ena är hur lätt det är för en person att 

röra sig i rummet, ett mått på motstånd. Den andra är vilka möjligheter som rörelsen i rummet 

låser upp. Sammanfattningsvis beskriver det personbaserade måttet potentialen för en person att 

nå olika målpunkter i rummet (Bondemark, 2017).  

Ett nyttobaserat mått har egenskaper som bygger på att tillgänglighet kopplas till nyttan. 

Egenskaperna medför att värdet av olika förbättringar beror på människors preferenser, att 

målpunkter av olika typer är olika betydelsefulla, att det är möjligt att beskriva hur ytterligare 

alternativ förbättrar totala tillgängligheten och att det går att beskriva hur en minskning av 



 

10 
 

resekostnaden till ett alternativ påverkar den totala tillgängligheten. Sammanfattningsvis 

undersöker det nyttobaserade måttet möjligheten att dra fördel av resurser med en given plats i 

rummet (Bondemark, 2017).  

Tillgänglighet är ett relativt begrepp och därför går det ej att uttala sig om en miljös tillgänglighet i 

generella termer, frågeställningen ”tillgänglig för vem” måste finnas med i den slutgiltiga 

bedömningen. För att mäta tillgänglighet behövs därför information om både personkomponent 

och miljökomponent. Kunskap om miljökomponenten skaffas genom inventeringar av den 

fysiska miljön som ska bedömas. Inventeringen ska vara objektiv och utgå från förutbestämda 

variabler (Hydén, 2008).  

4.2 Användbarhet 

användbarhet, mått på den utsträckning en användare upplever att en produkt uppnår specifika mål 

på ett ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt (Användbarhet - uppslagsverk - NE.se, 

2019). 

4.2.1 Definition av användbarhet 

Användbarhet är kopplad till brukaren av transportsystemet och involverar därmed den 

individuella dimensionen (Hydén, 2008) Det är ur användarens perspektiv ett mått på effektivitet, 

tillfredsställelse och nöjdhet (Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket, & Boverket, 

2015). Användbarhet är därför till sin natur subjektivt och beskriver människors egna 

bedömningar hur väl önskade aktiviteter kan utföras i en miljö (Hydén, 2008). En miljö kan 

därför per definition vara tillgänglig utan att den för den skull vara användbar (Hydén, 2008).  

4.2.2 Användbarhet i de transportpolitiska målen 

I de transportpolitiska målen finns delmålet att transportsystemet ska utformas så att det är 

användbart för personer med funktionsnedsättning. Trafikanalys har i en studie följt upp detta 

mål och även målen att förutsättningarna för att välja kollektrafik ska förbättras, att resorna ska 

förbättras genom ökad bekvämlighet, samt att barns möjligheter att själva på ett säkert sätt 

använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ska öka (Trafikanalys, 2016b). Många 

funktionsnedsättningar har behov av tydlighet i miljön och anpassningar i den fysiska miljön som 

förenklar framkomlighet, vilket kan leda till anpassningar som medför förbättrad allmän 

användbarhet för resenärer utan nedsättningar såväl som barn (Trafikanalys, 2016a).  

Användbarhet i kollektivtrafik har definierats som graden av uppfyllnad av vissa grundläggande 

egenskaper som ska finnas i olika resemoment och miljöer, för att en person med en viss 

funktionsnedsättning ska kunna företa en resa på egen hand utifrån de egna förutsättningarna 

(Trafikanalys, 2016a). Den fysiska miljön på stationer utgör del av dessa grundläggande 

egenskaper (Trafikanalys, 2016a).  

I en studie av Trafikanalys gjordes djupintervjuer med representanter från 

funktionshinderorganisationer för att kunna identifiera variabler som kan ingå i en indexmodell 

för användbarhet. Funktionsnedsättningar- och diagnoser representeras i studien av nio olika 

grupper - hörselnedsättning/dövhet, mag-/tarmsjukdom, astma/allergi, rörelsenedsättning, 

synnedsättning/blindhet, utvecklingsstörning, ADHD, ångest/oro samt dyslexi (Trafikanalys, 

2016a). Resultaten i studien visade att resemomentet Station/hållplats uppvisade en användbarhet 

med delindex mellan 26-30 på en skala från 0-100 (Trafikanalys, 2016a). Detta i relation till 

resemomentet Planering av resa med ett delindex mellan 83-92 respektive resemomentet Avstigning 

med ett delindex mellan 12-15 (Trafikanalys, 2016a).  
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4.3 Jämställdhet  

jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom 

alla områden i livet (Vad är jämställdhet - jämställdhetsmyndigheten, 2019). 

4.3.1 Jämställdhet i politiska mål 

Jämställdhet är något som finns såväl i ett separat fält inom politik som i en specifik del av 

transportpolitiken. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska 

ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv (Regeringens skrivelse 2016/17:10 makt, mål 

och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, 2016). Detta mål har år 2006 

ytterligare preciserats i de sex jämställdhetspolitiska delmålen:  

1. Jämn fördelning av makt och inflytande 

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att 

forma villkoren för beslutsfattandet.  

 

2. Ekonomisk jämställdhet 

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger 

ekonomisk självständighet livet ut.  

 

3. Jämställd utbildning 

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller 

utbildning, studieval och personlig utveckling 

 

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få 

omsorg på lika villkor.  

 

5. Jämställd hälsa  

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt 

erbjudas vård och omsorg på lika villkor.  

 

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra  

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 

integritet.  

4.3.2 Jämställdhet i de transportpolitiska målen    

Inom funktionsmålet tillgänglighet i de transportpolitiska målen finns ett delmål om jämställdhet 

som lyder ”arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett 

jämställt samhälle”.  

Delmålet om jämställdhet finns nu inom funktionsmålet Tillgänglighet i propositionen Mål om 

framtidens resor och transporter (Prop 2008/09:93 mål för framtidens resor och transporter, 2009), 

efter att tidigare funnits som ett eget delmål inom transportpolitiken. Detta kan enligt Gilboa 

Runnvik (2014) tolkas på olika sätt. En tolkning är att integrering av jämställdhet inte prioriteras 

lika högt i transportsystemet. En annan tolkning är att preciseringen av jämställdhet fastställer 

genomförandet, arbetsformerna och resultaten av hur transportpolitiken medverkar till ett 

jämställt samhälle genom både kort- och långsiktiga åtgärder (Gilboa Runnvik, 2014). Larsson et 

al. (2014) utvecklade vidare att planeringen och transportsystemet i sig själva inte ska vara 
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jämställda, utan att planeringens och transportsystemets uppgift är att hjälpa människor att leva 

jämställda liv (Larsson, Anita & Jalakas, 2008). Friberg et al. (2004) menade också att ett 

jämställdhetsperspektiv inom transportsektorn måste vidgas till att omfatta hela 

förflyttningssträckan samtidigt som det är gränsöverskridande och omfattar villkoren som såväl 

kvinnor och män lever under (Friberg, Brusman, & Nilsson, 2004). För att åstadkomma en ökad 

jämställdhet i samhället krävs en planering som utgår från olika erfarenhetsvärldar, för att kunna 

bryta dagens könsmönster (se kompletterande Figur 1 nedan) (Larsson, Anita & Jalakas, 2008). 

 

 

Figur 1 - Diagram om planering och jämställdhet (Larsson, Anita & Jalakas, 2008)  

4.3.3 Jämställdhet i planering 

Många gånger finns uttalade politiska målsättningar om jämställdhet, bland annat att 

jämställdhetsperspektiv ska integreras i det ordinarie arbetet (gender-mainstreaming alternativt 

jämställdhetsintegrering, jämtegrering) (Friberg & Larsson, 2002; Friberg et al., 2004). Trots detta 

hamnar frågor som berör jämställdhet lätt på sidan om, tappas bort eller upphör när ett 

minimimål uppnåtts (Friberg et al., 2004). Det kan på statlig myndighetsnivå bero på för många 

uppdrag och perspektiv, för litet avsatta resurser inom myndigheten samt svårigheter att 

konkretisera vad jämställdhetsperspektiv innebär för verksamheten – planeraren måste ha klart 

för sig vad som ska integreras (Faith-Ell & Levin, 2012; Friberg & Larsson, 2002). 

Jämställdhetsmålet kan i vissa fall inte uppfattas som ett relevant mål bland transportsektorns 

yrkesaktiva, samtidigt som kunskaper om genus och jämställdhet saknas (Book et al., 2016). 

Försök att konkretisera jämställdhetsmål på transportområdet karaktäriseras av expertis eller 

expertstyrning snarare än politisk målstyrning (Faith-Ell & Levin, 2012).  

Historiskt har män haft större möjligheter än kvinnor att forma transportpolitik. Eftersom 

kvinnor också i högre grad än män använder kollektiva färdmedel blir åtgärder inom 

kollektivtrafik en viktig angelägenhet för dem (Friberg et al., 2004). Utifrån detta ligger 

tyngdpunkten på att lyfta fram det som kvinnor fäster stor vikt vid (Friberg et al., 2004).  
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I boken Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv (2008) nämnde författarna att fysisk 

planering gärna beskriver sig som könsneutral. Det är tänkt att tolkas som positivt i och med att 

alla människor då behandlas lika oavsett ålder, kön, etcetera (Larsson, Anita & Jalakas, 2008). 

Könsneutralt kan dock också bli synonymt med könsblindhet, där mäns och kvinnors olika 

erfarenheter och liv inte uppfattas. Detta leder i sin tur ofta till att kvinnors erfarenheter 

försummas (Larsson, Anita & Jalakas, 2008).  

Forskning pekar också på att den fysiska planeringen har varit dominerad av ett manligt 

perspektiv. Detta genom att yrkespersoner inom planering oftast varit män och att det i 

planeringsskeden funnits ett präglat fokus på mäns perspektiv. I samråd har män ofta också varit 

överrepresenterade. Detta har gjort att representationen inom både planering och allmänhet i 

största del bestått av män. Sällan har det gjorts specifika könsriktade utredningar gällande män, 

medan desto fler utredningar som enbart ska kolla på kvinnors perspektiv finns. Detta visar på att 

gruppen kvinnor inte är norm vid planering, utan snarare ett undantagsfall. Jämställdhet handlar 

därför också om hur planering för inkludering sker i planeringsprocessen. Det kan innebära 

riktade möten som fokuserar specifikt på kvinnors perspektiv, för att de annars inte kommer till 

tals i samtals- och samverkansmiljöer som involverar ”starka” mansröster (Listerborn, 2002). Hos 

många planerare lever också föreställningen om att planeringsidealet är den mobile manlige 

resenären. Grupper som småbarnsföräldrar, funktionshindrade och äldre kvinnor görs istället till 

undantag (Henriksson, 2014). Inom stadsplanering och fysisk planering visade studier också att 

kvinnor som framfört sina perspektiv mötts av härskartekniker som förlöjligar och osynliggör 

dem (Gilboa Runnvik, 2014).  

4.3.4 Implementering av jämställdhet i planering 

Jämställdhet verkar inte automatiskt involveras i planeringsprocessen. Friberg och Larsson (2002) 

lyfte fram möjliga orsaker till detta i sin avhandling om jämställdhet Steg framåt. De främsta var att 

jämställdhet inte hade ingått i planerarnas uppdrag, att de inte funnit frågan angelägen, att de inte 

hade kunskap om ämnet, att de saknade verktyg samt att de var ovana att föra dialog med 

organiserade grupper av kvinnor utanför etablerade partier eller organisationer (Friberg & 

Larsson, 2002). Halling, Faith-Ell och Levin (2016) utvecklade resonemanget med jämställdhet 

där de lyfte upp att det inte finns något etablerat verktyg för att analysera hur en förändring 

påverkar kvinnor och män. De såg metoden för social konsekvensbeskrivning som en 

processorienterad paraplymetod, under vilken flera aspekter ingår som var och en är 

expertområden med specifika analysmetoder. De ansåg jämställdhet vara ett expertområde och 

att jämställdhetskonsekvensbeskrivning (JKB) är den analysmetod som saknas i 

transportplaneringen.  

Levin et al. (2011) menade att integrering av jämställdhet innebär att sätta perspektiv på 

grupperna kvinnor och män och att därmed beakta både kvinnors och mäns perspektiv. Ett mål 

var därför att kvinnors och mäns deltagande och flytande ska fördelas jämnt i samråd med 

allmänheten samt med organisationer som berörs av projekt inom kollektivtrafik.  

Ett av de huvudsakliga målen för transportpolitiken är att finna åtgärder som stödjer en ökad 

jämställdhet – att såväl kvinnors som mäns intressen tillgodoses. Historiskt kan ses att män har 

haft större möjlighet än kvinnor att forma transportpolitiken (Friberg et al., 2004). När det gäller 

just kollektivtrafik använder kvinnor i högre grad än män dessa, vilket gör att åtgärder inom 

kollektivtrafik blir en viktig angelägenhet för kvinnor (Friberg et al., 2004).  
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4.4 Trygghet  

4.4.1 Definition av trygghet och otrygghet 

Trygghet i sig är ett mångdimensionellt och komplext problemområde (Berglund, Lindqvist, 

Robertson, & Schmidt, 2006). Trygghet upplevs subjektivt, vilket innebär att hur trygghet 

definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket sammanhang det sker (Levin & Faith-Ell, 

2011). En definition av trygghet är att det är den subjektiva upplevelsen av att känna kontroll 

över en situation och tillit till människor man möter i den givna situationen (Banverket & Sweco, 

2010; Bjerkemo & Serder, 2011). Detta gör det allt viktigare att förstå människors personliga 

upplevelser av trygghet (Levin & Faith-Ell, 2011). Känslor av otrygghet inom kollektivtrafik 

kopplas exempelvis till upplevda risker och oro för att bli utsatt för besvärande situationer, hot 

eller våld (Alm & Lindberg, 2004).  

Trygghet används ofta synonymt med subjektiv (upplevd) risk. Subjektiv risk i sig består av två 

komponenter: en emotionell och en kognitiv. Den emotionella handlar om rädsla, otrygghet och 

bekymmer över att en olycka ska ske, medan den kognitiva beskriver upplevd sannolikhet av att 

en olycka ska inträffa (Hydén, 2008). 

Otrygghetsproblem och rädsla är i ett upplevelseperspektiv alltid plats-, tidpunkts- och 

situationsrelaterade (Listerborn, 2002). Rädsla för rum är rädslan som bärs med mentalt, som 

byggs upp av rykten, individens tidigare erfarenheter, personliga relationer och föreställningen om 

att vissa områden är farliga (Listerborn, 2002). Rädsla beroende av sociala maktrelationer kan vara 

faktiska möten som sker där människor tolkar varandra utifrån det som kroppsligen 

representeras, respektive de möten som aldrig sker genom att grupper undviker att möta varandra 

(Listerborn, 2002). Rädsla i rummet är i sin tur det materiella, betydelsen av den fysiska miljön vid 

specifika tidpunkter och platser. Känslan av sårbarhet är situationsbunden och hänger samman 

med hur miljön tolkas. Den hänger även samman med hur platsen är utformad vad gäller olika 

egenskaper, såsom ljus och mörker, siktlinjer, ödslighet och liknande (Listerborn, 2002). De 

åtgärder som genomförs för att minska otrygghet i resemiljön kan därför vara kopplade till någon 

eller samtliga tre upplevelser av rädsla (Berglund et al., 2006).  

4.4.2 Trygghet och säkerhet 

Att känna sig säker som trafikant är inte alltid synonymt med att känna sig trygg (Boverket, 2010). 

Det är därför viktigt att skilja säkerhetsinsatser i trafiken från de åtgärder som genomförs för att 

uppnå ökad trygghet för kvinnor och män (Boverket, 2010). I vissa fall kan till och med åtgärder 

för ökad trafiksäkerhet leda till att otrygga platser skapas (Boverket, 2010).  

4.4.3 Kriterier för trygghet 

I Boverkets skrift Plats för trygghet (2010) finns gemensamma kriterier för platser som upplevs 

trygga. De kriterier som lyfts fram är platser som går att överblicka, ger kontakt med 

omgivningen, består av många människor och är orienterbara. Andra kännetecken för en trygg 

hållplats är att den har god tillgänglighet, saknar skymmande buskage och har god överblick 

(Boverket, 2010).  

I sin avhandling Trygg stad undersöker Listerborn (2002) med feministiskt perspektiv förhållandet 

mellan föreställningar om rädsla och trygghet samt hur projekt för att minska rädsla och öka 

trygghet utformas i det offentliga stadsrummet. Något hon har noterat var att det fanns brister i 

översättningen mellan teori och praktik när det gäller trygghet.  
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4.4.4 Trygghet och resemiljöns fyra nivåer 

I studien Trygghet i storstädernas transportsystem (2006) beskriver författarna resemiljön i fyra nivåer: 

Bebyggelse och stadsmiljö, Trafikmiljö och infrastruktur, Transportslag och fordon samt 

Människor och deras upplevelser (Berglund et al., 2006).  

Detta har gjorts för att tydligare kunna koppla orsaker till upplevd otrygghet till de åtgärder som 

kan genomföras för att förbättra trygghetssituationen (Berglund et al., 2006). Indelningen 

tydliggör också kopplingar mellan planering och implementering av åtgärder till involverade och 

ansvariga aktörer i samhället (Berglund et al., 2006).  

Nivå 1 påverkar trygghetsläget i resemiljön genom stadsplanering samt drift och underhåll. I dessa 

processer kan orsaker till otrygghet undvikas, genom exempelvis placering och utformning av 

parker respektive underhåll av parker och grönområden (Berglund et al., 2006).  

Nivå 2 handlar om utformning, drift och underhåll av trafikmiljöer och tillhörande infrastruktur. 

För kollektivtrafikresenärer är den fysiska miljön – hållplatser, stationsmiljöer och dess 

närliggande miljöer – av betydelse för trygghet (Berglund et al., 2006; Kottenhoff & Byström, 

2010). Det kan även handla om information, belysning, övervakningskameror och tydlig skyltning 

(Alm & Lindberg, 2003; Berglund et al., 2006; Kottenhoff & Byström, 2010).  

Dålig belysning på vägen till hållplatser och stationer samt i miljön kring hållplatserna och 

stationerna har visat sig bidra till högre nivåer av otrygghet (Alm & Lindberg, 2003). Kottenhoff 

et al. (2010) lyfter vidare fram att miljön runt kollektivtrafiken, vägen till och från stationer 

respektive hållplatser, upplevs som mer otrygg än kollektivtrafiken i sig.  

Faktorer som bidrar till otrygghet i miljöerna runt kollektivtrafiken är bland annat att gå ensam, 

gå igenom tunnel och gå igenom en park eller ett skogsparti (Alm & Lindberg, 2003). Åtgärder 

som positivt påverkar trygghetskänsla är ljusa, rena och överskådliga stationer så att resenärer får 

en bra överblick (Kottenhoff & Byström, 2010).  

Nivå 3 av resemiljön innefattar transportslag och fordon. Inom detta arbete ligger dock fokus 

främst på de tre andra nivåerna, varav detta ämne inte kommer behandlas vidare.  

Nivå 4 fokuserar på människor och vad de upplever. Trygghet i kollektivtrafiken beror på 

medresenärer och andra människor i omgivningen, vilket gör att en frånvaro av människor kan 

bidra till en större känsla av otrygghet och ensamhet. Närvaro av störande personer kan dock 

istället ha negativ påverkan på känslan av trygghet (Berglund et al., 2006) 

Hur attraktiv kollektivtrafiken är påverkas av den upplevda tryggheten och komforten. Detta 

gäller inte enbart i fordon och stationsmiljöer utan även för anslutande resor till kollektivtrafik 

med andra färdsätt. Det blir alltså viktigt att fokusera på de faktorer som bidrar till att 

kollektivtrafikens miljöer och anslutning till dessa upplevs trygga och attraktiva (Dickinson & 

Wretstrand, 2015).  

I vissa fall beror rädsla hos människor inte enbart på den byggda miljön i sig, istället kan den bero 

på samspelet mellan sociala relationer och plats (se exempel i Tabell 3) (Hydén, 2008).  
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Tabell 3 - Sociala och fysiska egenskaper i rum som upplevs som skrämmande (Hydén, 2008)  

  Det sociala rummet 

  Tomt Befolkat 

D
e
t 

fy
si

sk
a
 r

u
m

m
e
t 

Ö
p

p
e
t 

Skogar, parker, 
rekreationsområden, planer, 
gator, torg, öppna platser  

Stationer, terminaler, 
köpcentrum, gator, torg, 
öppna platser, restaurangers 
entréer (köer), taxiköer 

S
lu

te
t 

Tunnlar, fotgängartunnlar, 
broar, slutna köpcentrum, 
parkeringshallar, källare 

Restauranger, dansplatser, 
diskotek, cafeterior 

 

4.4.5 Känslan av trygghet och otrygghet 

Det finns tydliga skillnader mellan kön när det kommer till känslor av otrygghet (Alm & 

Lindberg, 2003). Kvinnor uppgav i högre utsträckning fler faktorer som bidrog till otrygghet i 

kollektivtrafiken (Alm & Lindberg, 2003). Faktorerna för otrygghet som nämndes är bland annat 

mörk utemiljö, avsides belägen hållplats och dålig belysning när de gick till hållplats för respektive 

reste med kollektiva transportmedel (Alm & Lindberg, 2003). Gångtunnlar är en anläggning som 

kvinnor ofta uppgav vara problematiska, medan de av männen som fattat beslut om dem sågs 

som lösningen på ett problem (Friberg et al., 2004) 

Känslan av trygghet berodde bland annat på personlig sårbarhet, fysisk styrka och föreställning 

om allvaret i konsekvenserna (Hydén, 2008). När det kom till personlig sårbarhet kunde det 

handla om fysisk sårbarhet och social sårbarhet. Inom fysisk sårbarhet spelade faktorer som ålder, 

kön, och funktionsvariation in, medan det inom social sårbarhet kunde handla om sexuell 

läggning och var i världen en person kom ifrån.  

4.5 Barns behov i kollektivtrafik  

Kollektivtrafikens resenärer består av många olika typer av grupper, en av dessa grupper utgörs 

av barn i varierade åldrar (Johansson, S. & Siotis, 2009). Under de första åren är barn beroende av 

en förälder eller annan vuxen, vilket gör att föräldrar och andra vuxna påverkar barnets kontakt 

med och erfarenhet av kollektivtrafik (Siotis, 2012). 

Barnets framtida resebehov kommer också att bero på dess föräldrar, vilket fokus legat på i en 

studie av Johansson (2006). I studien har föräldrars sätt att välja transportsätt för barn undersökts 

i en HEI-modell (Human-Environment Interaction modell). I denna modell finns fyra steg i en 

grundläggande känslomässig process: fysisk miljö, social miljö, individuella föräldrafaktorer och 

egenskaper hos barnet (Johansson, M., 2006). I den fysiska miljön är det trafikmiljön som har 

starkast koppling till attityder kring val av transportsätt. Trafikmiljö med få bilar, låga hastigheter, 

gångpassager och tunnlar var kopplade till ett mer individuellt resande för barnet. Föräldrar med 

hög tillit till den fysiska miljön har visat sig vara mer positiva till att barnet får resa på egen hand 

(Johansson, M., 2006).  

Om barnet anses vara moget är det större chans att barnet får resa på egen hand och kan genom 

det bli mindre beroende av att exempelvis bli skjutsad av förälder i bil (Johansson, M., 2006). I 

barnets mognad ingår såväl kognitiv som social mognad. I kognitiva delen hör en förståelse för 

kollektivtrafiken, uppmärksamhet och förmåga att inte distraheras. Social mognad i sin tur 
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innebär att barnet på ett tryggt och bra sätt kan skaffa sig informationen den behöver, till 

exempel genom att prata med personal inom kollektivtrafiken (Siotis, 2012). 

Det är viktigt med insikten att barnen och föräldrarna tillsammans i ett par väljer transportsätt för 

barnet (Johansson, S. & Siotis, 2009). Föräldern förhåller sig till barnets mognad, såväl som till 

hur de upplever tryggheten för barnet i respektive resesituation (Johansson, M., 2006; Johansson, 

S. & Siotis, 2009). Byte av transportsätt kan exempelvis ses som ett svårt och eventuellt riskabelt 

moment, vilket i sin tur kan upplevas som otryggt för den förälder som i slutändan bestämmer 

barnets transportsätt. Bytet kan bli riskabelt om barnet tvingas ut i trafiken under själva bytet, 

men det finns också byten som går väldigt smidigt utan konfrontation med övrig trafik 

(Johansson, S. & Siotis, 2009).  

Faktorer som gör att barn upplever resor som svårare än standardresan är när resan görs ensam, 

när det är mörkt, när byte av färdmedel krävs och när resan sker mellan städer (Johansson, S. & 

Siotis, 2009). 

4.6 Bytespunkt 

4.6.1 Definition av bytespunkt 

De platser där byten kan ske är traditionellt knutpunkter i trafiksystemet. Knutpunkter kan också 

vara platser på resan där uppehåll görs för exempelvis inköp, service eller vård. Bytespunkter i 

kollektivtrafiken lokaliseras till dessa viktiga knutpunkter (Hydén, 2008). Till begreppet 

bytespunkt innefattar varje nod i trafiknäten där byte av färdskett sker, kan eller förutsätts ske 

(Bjerkemo, 2011). En bytespunkt ska inneha en miljö som lockar många, både resenärer och 

övriga. Den bör ha lång hållbarhet och vara anpassningsbar och flexibel inför kommande 

förändringar (Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket, 2012).  

Bytespunktens utformning och tillgänglighet har blivit allt viktigare inom kollektivtrafik. Detta 

innefattar såväl accessvägar, samspel med andra trafiknät, närhet till målpunkter, omgivande 

stadsmiljö och integration med övriga stadsfunktioner. Trygghet och upplevelse under resan lyfts 

också som viktigt inom bytespunktens utformning (Bjerkemo, 2011).  

4.6.2 Smidiga byten 

Utformningen av bytespunkten ska underlätta och uppmuntra till att nyttja de plattformar som 

ger de smidigaste och snabbaste bytena (Bjerkemo & Serder, 2011; Sveriges Kommuner och 

Landsting & Trafikverket, 2012). Byten tvärs över plattform eftersträvas, men även byten längs 

samma plattform är bra. Tågen ska också kunna stanna i ett läge vid plattformen så att 

resenärernas gångsträckor kan minimeras. Bekväma byten, som är korta och snabba, minskar 

resenärens upplevda restidsuppoffring (Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket, 

2012). Detta tillsammans med viljan att minimera ytbehov ger i vissa fall lösningar i flera nivåer, 

med exempelvis busstrafik i annan nivå än spårbunden trafik (Sveriges Kommuner och Landsting 

& Trafikverket, 2012). 

I en studie av Iseki & Taylor visade det sig att resenärer föredrog att vänta korta och förutsägbara 

stunder i miljöer som är enkla och trista jämfört med långa väntestunder i en välutformad och 

vacker bytesmiljö, särskilt om de känner sig otrygga. De viktigaste faktorerna som påverkar 

resenärer som byter transportslag är främst tidspassning, men det följs av faktorerna tillräcklig 

trygghet under dagen, enkelheten att röra sig i en byggnad och bra vägvisning. Slutligen verkar 

bekväma, informativa och vackra bytespunkter kunna göra kollektivt resande mer behaglig, men 
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det resenärerna främst vill ha är säker, frekvent och tillförlitlig kollektivtrafik (Iseki & Taylor, 

2010). 

4.6.3 Tillgänglig för alla 

En bytespunkt som är tillgänglig för alla måste ge särskild hänsyn till personer med 

funktionsnedsättningar. Detta innebär att kvaliteten på beläggning, plana ytor, viloplatser, tydliga 

markeringar och anvisningar måste vara hög (Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket, 

2012).  

4.6.4 Trygg bytespunkt 

För att en bytespunkt ska vara användbar även under kvällar och helger behöver den utformas så 

att den upplevs som trygg. Generellt ses en trygg bytespunkt som en plats där människor vistas 

(Boverket, 2010; Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket, 2012). De mest effektiva 

trygghetsåtgärderna anses därför vara att platsen lockar till sig såväl resenärer som andra. Känslan 

av trygghet kan också öka genom en omsorgsfull utformning, med god överblick och 

högkvalitativ belysning (Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket, 2012).   

Passiv övervakning kan också bidra till en tryggare bytespunkt. Detta kan vara att uppsikt över 

bytespunkten fås från exempelvis fönster, balkonger, terrasser och entréer (Sveriges Kommuner 

och Landsting & Trafikverket, 2012).  

Kännetecken för en trygg hållplats är att den inte har några skymda vrår, är lokaliserad i 

anslutning till bebyggelse, är nära viktiga målpunkter, saknar skymmande buskage och har god 

ljussättning (Levin & Faith-Ell, 2011). 

4.6.5 Angöring och trafikmiljö 

Vid stationer och bytesplatser uppstår ofta en intensiv och tät trafikmiljö (Friberg et al., 2004). 

Platsen kring bytespunkten utvidgar sig bortom väntplatser, perronger, busskurer och vindskydd 

(Friberg et al., 2004). Till platsen kring bytespunkten räknas också cykelställ, biljettautomater, 

övergångsställen, gångtunnlar och liknande. Dessa utgör tillsammans en hel trafikplats som måste 

fungera med varandra i en helhet (Friberg et al., 2004). Angöring till bytespunkten är därför också 

en viktig aspekt att titta på vid utformning. Cykelparkeringar ska finnas i nära anslutning, för att 

cyklister som angör bytespunkten ska ha god tillgänglighet (Sveriges Kommuner och Landsting & 

Trafikverket, 2012). Färdtjänst, taxibilar och privatfordon bör också ha bra angöring till 

stationsläget eller terminalen. Detta för att god tillgänglighet även ska finnas för resenärer med 

funktionsnedsättningar.  

För kollektivtrafikresenärer är vissa fysiska attribut i miljön omkring stationer dåligt utformade 

och i vissa fall inte den bästa lösningen på platsen. Det kan handla om exempelvis mörka tunnlar, 

branta trappor, stökiga hissar, cyklar utan väderskydd och dåligt belysta gångvägar (Friberg et al., 

2004). 

Dickinson & Wretstrand (2015) pekade på ”hela resan”-perspektivet, där det handlar om att se 

och analysera resan i sin helhet från start- till målpunkt (Dickinson & Wretstrand, 2015). Inom 

detta perspektiv är bytespunkter i många fall en viktig del av resekedjan. Det som då blir allt 

viktigare är lokalisering och utformning av stationerna och bytespunkterna, lokalisering av 

verksamheter i anslutning till bytespunkter och hur det går att ta sig till en bytespunkt med 

anslutande färdsätt.  
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När det gäller komfort för resenärer har stationsmiljön visat sig ha större betydelse än 

fordonsinteriören, för pendeltågsresenärer i Stockholm (Olsson, Widell, & Algers, 2001). De 

faktorer som gav stationer för pendeltåg och tunnelbana hög standard var att det finns flera 

rulltrappor, att hissar fungerar, att det finns gott om sittplatser, att väntetid till nästa tåg 

annonseras på skyltar samt att miljön städas flera gånger per dag. Andra exempel på de faktorer 

som gav upplevd låg respektive hög standard hittas i tabell 4 nedan (Olsson et al., 2001).  

 

Tabell 4 - Kriterier för komfortstandard på station för pendeåtåg och tunnelbana (Olsson et al., 2001) 

Låg standard Hög standard 

Avgångstid för nästa tåg läses på uppsatta 
tidtabeller 

Väntetid till nästa tåg står på skyltar 

Rulltrappan trasig någon gång per vecka Flera rulltrappor, alltid någon som fungerar 

Få sittplatser Hissar finns 

Städas en gång per dag Gott om sittplatser 

 Städas flera gånger per dag 

4.7 Styrande dokument för tillgänglighet och användbarhet 

Boverket har två styrande dokument som gäller platser där allmänheten har tillträde, ALM och 

HIN. Föreskrifterna gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga.   

ALM – Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra 

anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2, 2011) 

I denna föreskrift beskrevs främst de kriterier som finns om den fysiska miljön utanför 

byggnader. Generellt beskrevs hur platser och områden ska utformas så att de blir användbara för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Exempel på detta kan vara att där 

nivåskillnader finns bör utjämning ske med ramp och trappa. Vidare bör gångytor vara utformade 

så att såväl personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga som personer med rullstol 

kan ta sig fram och förflytta sig utan hjälp. Gångytorna bör också vara jämna, fasta och halkfria 

(BFS 2011:5 ALM 2, 2011).  

När nivåskillnaderna motsvarar mer än ett våningsplan ska den överbryggas med hiss och trappa, 

på platser där överbryggningen inte kan göras med ramp och trappa. Vid specifikt terminaler och 

hållplatser är detta en viktig faktor (BFS 2011:5 ALM 2, 2011).  

Kontraster och markeringar är också viktigt att använda, genom att förse trappor med 

kontrastmarkeringar så att såväl synsvaga som personer med andra orienteringssvårigheter kan 

uppfatta nivåskillnaden. I stationsmiljö är detta viktigt för busshållplatser, hissdörrar och andra 

viktiga målpunkter (BFS 2011:5 ALM 2, 2011).  

Skyltar är också något som förbättrar användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga. Det bör finnas nödvändiga informationsskyltar uppsatta, som ska kunna 

uppfattas och förstås av personer med nedsatt orienteringsförmåga (BFS 2011:5 ALM 2, 2011).  
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Belysning lyfts också i föreskrifterna, på gångytor och vid viktiga målpunkter. Dess utformning 

och ljusstyrka ska säkerställa att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan 

använda dem (BFS 2011:5 ALM 2, 2011).  

Sittplatser ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga och dessa ska finnas i 

anslutning till gångytor och vid viktiga målpunkter. Inom stationsmiljö är detta exempelvis vid 

hållplatser, på perronger och vid trappor. Sittplatserna bör ha ryggstöd och armstöd och vid sidan 

om dem bör det finnas plats för en rullstol (BFS 2011:5 ALM 2, 2011).  

HIN – Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till 

och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2011:13 HIN 2, 2011). 

I föreskriften beskrivs att mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller felaktigt 

utformande manöverdon ska avhjälpas. Exempel på detta kan vara att trösklar ska undvikas, att 

mindre nivåskillnader bör överbryggas med ramper med en lutning på 1:20 eller flackare, att 

manöverdon till dörröppnare för placeras så att även person i rullstol eller rollator kan använda 

dem utan att riskera att träffas av dörrbladet (BFS 2011:13 HIN 2, 2011). Vidare beskrevs att 

bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering ska avhjälpas. Detta kan 

exempelvis vara strategiska punkter såsom ytterdörrar, hissdörrar, informationsställen, 

nödutgångar och trapphus. Andra exempel är logiska ledstråk med avvikande material för blinda 

och ljushetskontrast för synsvaga samt kontrastmarkering av trappor (BFS 2011:13 HIN 2, 2011).  

Bristande skyltning ska avhjälpas. Skyltning i sig ska vara lättbegriplig och lättläst, ha 

ljushetskontrast och ha en placering på lämplig höjd för att kunna läsas och höras av både 

personer i rullstol och stående personer med nedsatt syn. Tydlig skyltning har stor betydelse för 

orienteringsförmågan hos personer med nedsatt syn och hörsel samt hos personer med 

utvecklingsstörning. Även brister i ljudmiljön ska avhjälpas, till exempel med komplettering av 

ljudabsorbenter som är anpassade till rummets form och material (BFS 2011:13 HIN 2, 2011).   

Bristande och bländande belysning ska avhjälpas. Detta för att synsvaga och rörelsehindrade 

personer kan uppfatta hur underlaget ser ut, samtidigt som hörselskadade och döva ska kunna 

uppfatta teckenspråk och läsa på läppar (BFS 2011:13 HIN 2, 2011).  

4.8 Planindikatorer för systematisk bedömning av bytespunkter 

Litteraturen beskrev många aspekter av de identifierade brukarfunktionerna som nämndes i de 

transportpolitiska målen. För att kunna använda analysera hur dessa upplevs i stationsmiljöer 

behövs ett verktyg. Indikatorer är parametrar som ger information om ett fenomen. De reducerar 

komplexitet i syfte att göra problem kvantifierbara och kommunicerbara (Schylberg, 2008) 

Nedan följer ett antal identifierade kategorier av planindikatorer, för att systematiskt kunna 

bedöma hur funktionerna tillgänglighet, användbarhet, trygghet och jämställdhet upplevs i 

stationsmiljön. Till varje kategori av planindikator finns en kortare beskrivning.   

4.8.1 Generella indikatorer 

Folkliv, bemanning och service 

Närhet till bebyggelse och platser där andra människor vistas är positivt för trygghetsupplevelsen 

(Sveriges Kommuner och Landsting et al., 2015). Bemannad service, exempelvis kiosk eller butik, 

bidrar också till ökad trygghet (Sveriges Kommuner och Landsting et al., 2015). Frånvaro av 

personal eller andra resenärer har därför en negativ inverkan på känslan av trygghet (Hydén, 

2008). Samtidigt kan även för mycket människor leda till stress för personer, vilket kan göra att 

de väljer bort kollektivtrafik (Myndigheten för delaktighet, 2018).  
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Erbjuden service beror på underlaget i form av antal resenärer, där den lägsta nivån utgörs av 

biljettautomater och varuautomater (Sveriges Kommuner och Landsting et al., 2015).  

Bytesmöjligheter 

Komforten i kollektivtrafiken beror på bytesmöjligheter mellan olika linjer (Hydén, 2008). För att 

en bytespunkt ska vara effektiv måste hänsyn tas till resenärernas krav på trafiksäkerhet och 

bekvämlighet vid byte samt på- och avstigning. Studier har visat att bekväma byten minskar 

resenärens upplevda restidsuppoffring (Sveriges Kommuner och Landsting et al., 2015). 

Byten betraktas alltid som en stor uppoffring av resenärerna. Det är därför viktigt att gångavstånd 

för de som byter blir så korta och bekväma som möjligt (Hydén, 2008). Långa avstånd i samband 

med byte har identifierats som en brist i den fysiska miljön (Myndigheten för delaktighet, 2018). 

4.8.2 Gemensamma indikatorer 

Nivåskillnader 

Krav från resenärer på korta, snabba byten tillsammans med viljan att minimera ytbehov leder 

ibland till lösningar i flera nivåer där busstrafik placeras i annan nivå än spårbunden trafik 

(Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket, 2012). Samtidigt ska utformning av 

gångförbindelser och väntytor för resenärer inom terminal alltid ske med hänsyn till personer 

med funktionsnedsättningar (Sveriges Kommuner och Landsting et al., 2015). Just nivåskillnader 

och trappor upplevs som en brist i den fysiska miljön för personer inom denna grupp, 

tillsammans med problemet med hissar ur funktion (Myndigheten för delaktighet, 2018).  

Hissanordningar är något som funktionshindrade förlitar sig på vid nivåskillnader. Att dessa, 

vilket gör att ofräscha hissar kan ge olust som speciellt besvärar denna grupp av resenärer 

(Hydén, 2008).  

Belysning 

God allmänbelysning är viktig (Sveriges Kommuner och Landsting et al., 2015). En ljus, upplyst 

och lätt synbar vistelsemiljö förbättrar tryggheten i en bytespunkt. Detta gäller även omgivning 

och accessvägar (Bjerkemo & Serder, 2011). Belysningen bör utformas i mänsklig skala med lågt 

sittande och riktad belysning som inte kastar långa skuggor (Sveriges Kommuner och Landsting 

& Trafikverket, 2012).  

Överblickbarhet och orienterbarhet 

Grundläggande för kollektivtrafikens upplevelse som ett tryggt system är överblickbarhet 

(Sveriges Kommuner och Landsting et al., 2015). Platser och anläggningar som inte är lätta att 

överblicka för varken användaren eller andra människor i omgivningen upplevs som otrygga 

(Hydén, 2008). Överblickbarhet kan skapas genom exempelvis att ta bort dolda skrymslen och 

skymmande buskage samt att utforma gångtunnlar som raka, breda och ljusa (Hydén, 2008).  

Idealet på en bytespunkt är att trafikanten redan på avstånd på ett lätt sätt kan se vart man ska 

bege sig och hur det går att ta sig dit (Sveriges Kommuner och Landsting et al., 2015). Skyltning 

är därför viktig såväl inom som till en bytespunkt. En bra grundprincip är att resenärer bör mötas 

av informationen de behöver innan de behöver leta efter den (Bjerkemo & Serder, 2011).  
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4.8.3 Indikatorer i utemiljö 

Anslutning 

Gena gång- och cykelvägar samt säker cykelparkering vid varje bytespunkt ökar bytespunktens 

samspel med omgivningen. Detta kan öka upptagningsområdet och kollektivtrafikens 

användbarhet för fler människor och resbehov. Gång- och cykelvägar genom trånga mörka 

gångtunnlar hör till otrygga miljöerna för brukare (Bjerkemo & Serder, 2011). Funktionshindrade 

och äldre har särskilda krav för att kunna använda kollektivtrafiken. Gångvägarna får inte ha 

trappor eller för brant lutning (Sveriges Kommuner och Landsting et al., 2015).   

Angöring 

Behovet av yttre funktioner beror av bytespunktens läge och funktion i trafiknäten. I vissa fall 

kan bilangöring och taxiplats vara aktuella, tillsammans med eventuellt korttids- och 

pendlarparkering (Bjerkemo & Serder, 2011). På platser där taxiresor förväntas med viss frekvens 

bör särskild taxiplats skyltas upp nära huvudentrén, plattformar och bussplatser. 

Vid mindre och perifera bytespunkter kan en pendlarparkering behövas för att stimulera 

resenärer med långt avstånd till bytespunkten. Det ger en möjlighet att lämna bilen och använda 

kollektivtrafik för resterande del av resan (Bjerkemo & Serder, 2011).   

Cykelparkeringar bör placeras i nära anslutning till hållplatser och plattformar för att de som 

anländer med cykel ska ha god tillgänglighet (Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket, 

2012). De bör vara försedda med väderskydd och anpassas till stadsmiljön för att stärka 

samverkan mellan hållbara färdsätt och trafiknäten (Sveriges Kommuner och Landsting et al., 

2015). En viktig del i cykelparkeringen är att ramlåsning finns. Den ska också vara väl synlig från 

omgivningen och vara belyst nattetid. Vid allt större bytespunkter bör cykelgarage eftersträvas 

(Bjerkemo & Serder, 2011).  

Grönska och grönområden 

Fysiska rum som kan upplevas skrämmande kan vara parker, skogsdungar och andra 

grönområden. Dessa rum är från början skapade för att ge möjlighet till avslappning och 

rekreation, vilket gör att de i andra anseenden kan upplevas som viktiga och positiva. På 

strategiskt betydelsefulla ställen kan det viktigaste inom underhåll vara att se till att grönområden 

inte växer igen (Berglund et al., 2006). 

4.8.4 Indikatorer i innemiljö 

Sittplatser och väntyta 

För personer med funktionsnedsättningar uppvisar den fysiska miljön en brist när det saknas 

sittplatser i väntsalar (Myndigheten för delaktighet, 2018). Att ha hög kvalitet på platser för vila 

ger därför en ökad tillgänglighet (Sveriges Kommuner och Landsting et al., 2015).  

Informationssystem 

Grunden för en god information och vägvisning inom bytespunkten är en naturlig layout av 

bytespunkten, inklusive lokalisering av delfunktioner (Bjerkemo & Serder, 2011). En resa i 

kollektivtrafiken är alltid en reskedja som behöver stödjas av en informationskedja. Denna 

informationskedja består av såväl fysisk/visuell vägledning och fast information som dynamisk 

information (Bjerkemo & Serder, 2011).  
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4.8.5 Indikatorer för plattform 

Åtkomst till plattform 

Det ska vara lätt att ta sig till hållplatser för fotgängare, cyklister och passagerare som anländer 

med bil. Samtliga hållplatser för buss och spårvagn ska vara tillgängliga för äldre, personer med 

barnvagn och personer med funktionsnedsättningar (Sveriges Kommuner och Landsting & 

Trafikverket, 2012). Viktigt vid alla hållplatser är plattformen, vars förekomst ger ökad trygghet 

(Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket, 2012).  

Att kunna ta sig till plattformen via fler vägar än en gör att resenären kan välja väg oberoende av 

från vilket håll hen kommer (Trafikverket, 2013). Att själv kunna välja väg ger resenären en 

trygghet. Entré till plattform varierar beroende på dess karaktär – sidoplattform eller 

mittplattform (Trafikverket, 2013). Sidoplattform ger möjlighet till entré utmed hela längden på 

plattformen, medan mittplattform endast medger entré i ändarna av plattformen. 

Sittplatser och väntyta 

På en hållplats bör det finnas någon typ av sittplats (Sveriges Kommuner och Landsting et al., 

2015). För äldre resenärer kan det vara av avgörande betydelse att kunna sitta ner och vila efter 

avstigning från fordon. Helst ska sittplatsen vara försedd med rygg- och armstöd för att 

underlätta när en person reser sig upp respektive sätter sig ned. Att det finns handtag att dra sig 

upp med, tillräckligt hög sits och uppvärmd sits är också viktigt (Hydén, 2008).  

Plattform för tåg ligger oftare på längre avstånd från väntrum och eventuellt stationshus, vilket 

gör att sittplatser förväntas på plattformen (Trafikverket, 2013).  

Plattformens utformning 

Beläggningen på en plattform har stor betydelse för personer med synnedsättning. Taktila 

markeringar och markeringar med hög visuell kontrast förbättrar tillgängligheten för denna 

grupp, samtidigt som det förenklar för alla passagerare att uppfatta hållplatsen (Sveriges 

Kommuner och Landsting & Trafikverket, 2012).  

En plattform ska ha en skyddszon som kontrasteras mot övrig plattformsbeläggning. Denna 

skyddszon bör också utformas så att den minskar halkrisk. Mot mitten av plattformen ska 

skyddszonen avslutas med en visuell och taktil markering för att varna synsvaga och blinda 

personer. På plattformar för tåg ska det även finnas ledstråk som visar en säker väg till tåget. Att 

ha ett tydligt gångstråk markerat i plattformens markbeläggning ger logiska och trafiksäkra 

rörelser till och från tåg (Trafikverket, 2013).  

På plattform för buss bör kantstödet vara högt och avrundat med lutande sida, för att öka 

tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning (Sveriges Kommuner och Landsting & 

Trafikverket, 2012).  

Väderskydd 

Vid terminaler där flera linjer stannar är det särskilt viktigt att byten kan ske väderskyddat och 

utan att resenärerna behöver korsa starkt trafikerade gator (Hydén, 2008). Detta på grund av att 

bytet generellt accepteras av fler resenärer om förflyttningsvägarna är väderskyddade (Sveriges 

Kommuner och Landsting et al., 2015).  
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5 Planeringsförutsättningar för kollektivtrafikens bytespunkter i 

Stockholmsregionen 

Planering och riktlinjer för kollektivtrafik i Stockholmsregionen sker på olika nivåer. I 

Stockholms län finns två primära planeringsdokument för planering av kollektivtrafik. Det ena är 

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 som Länsstyrelsen Stockholm 

tagit fram. Det andra är Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län som tagits fram av 

Region Stockholm i rollen som regional kollektivtrafikmyndighet.  

På nationell nivå sker viss planering av kollektivtrafik i arbetet med Nationell plan för 

transportsystemet. Vissa medel i den nationella budgeten för transport satsas på åtgärder som 

främjar kollektivtrafiken i olika delar av landet. Inom nationella planen tas även beslut till 

stadsmiljöavtal. Stadsmiljöavtal är till för att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa 

förutsättningar för att större andel av persontransporter i städer sker med kollektivtrafik eller 

cykel (Trafikverket, 2017a). 

Stationer inom kollektivtrafiksystemet kan variera – några är enbart del av lokal spårtrafik medan 

exempelvis pendeltågsstationer också kan vara del av regional spårtrafik. Inom regional spårtrafik 

har Trafikverket en central roll i den översiktliga planeringen. Detta gör att planeringsskedet för 

olika stationer kan variera, där det med ett lokalt perspektiv kan handla om ett samarbete mellan 

kommuner, regional kollektivtrafikmyndighet och trafikförvaltning. Medan det med ett större och 

regionalt perspektiv istället blir en angelägenhet även för Trafikverket (Trafikverket, 2017a).  

Inom Region Stockholm finns också styrande dokument för tillgänglighet och planering inom 

trafikförvaltningen. Det handlar om strategier, riktlinjer och policys.  

5.1 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för 

kollektivtrafikens utveckling (Stockholms läns landsting, 2017). All information som följer i detta 

kapitel kommer från trafikförsörjningsprogrammet.  

Syftet med programmet är att fastställa långsiktiga mål för den regionala kollektivtrafiken. I det 

finns tre mål: Ökat kollektivt resande, Smart kollektivtrafiksystem och Attraktiv region. Det första 

delmålet bryts ned i tre fokusområden: Konkurrenskraftigt, Tryggt och Tillgängligt.  

Samarbete och aktivt åtgärdsarbete lyfts fram som förutsättningar för att målen ska nås. De 

inblandade är Region Stockholm och Stockholms läns kommuner men även statliga myndigheter 

och privata operatörer spelar en roll i arbetet. 

Konkurrenskraftigt 

I denna del lyftes vikten vid att kollektivtrafiken upplevs attraktiv och trygg. Tryggheten påverkas 

av tillgänglighet i och utformning av den fysiska miljön, andra medresenärer, information och 

personalens närvaro samt oro att utsättas för brott.  

Tryggt 

”Trygghet i kollektivtrafiken definieras av Stockholms läns landsting som resenärensupplevelse av sin egen 

säkerhet i och i anslutning till kollektivtrafik.” 

Tryggheten i kollektivtrafiken omfattar förutom tryggheten i själva transportmedlet även vistelsen 

på hållplatser, stationer, bryggor eller på-/avstigning av färdtjänstfordon.  
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Tillgängligt 

För att fler personer ska välja kollektivtrafiken måste de kunna och vilja resa kollektivt. Att skapa 

god tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning, äldre och barn ger ökad rörelsefrihet 

och bättre möjlighet att kunna leva självständigt.  

För att följa upp fokusområdet Tillgängligt mäts utvecklingen av andelen linjer och bytespunkter 

med full tillgänglighet. Med fokus på stationer lyfts följande punkter fram: 

• Köpa och använda biljett:  

Spärrkiosker och andra försäljnings- och informationsplatser ska gå att hitta samt vara 

tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 

• Vistas, orientera sig på terminal, station, hållplats, kaj och brygga:  

Terminaler, stationer, hållplatser, kajer och bryggor ska vara tillgängliga och säkra för 

resenärer med funktionsnedsättning. På alla bytespunkter ska enkla, säkra och trygga 

byten eftersträvas. Möblering och belysning samt vinterunderhåll ska anpassas så att 

vistelsen och orienteringen underlättas för personer med funktionsnedsättning.  

• Ta del av information:  

Trafikinformationen ska anpassas så att det är möjligt att ta del av informationen, såväl 

före som under resan, oavsett funktionsnedsättning. 

• Ta sig ombord, hitta sittplats och ta sig av fordonet eller fartyget.  

Det ska vara möjligt för alla resenärer med funktionsnedsättning att ta sig ombord, hitta 

en sittplats och ta sig av fordonet eller fartyget på ett tryggt och säkert sätt.  

Människan i fokus  

Denna del lyfte betydelsen av att planering och utveckling av kollektivtrafiksystemet alltid ska ske 

med människan i fokus. Detta i både arbetssätt vid planering och genomförande av åtgärder. I 

båda processer ska hänsyn tas till befintliga och potentiella resenärer ur ett jämlikhets- och 

jämställdhetsperspektiv.  

Att resan ska fungera från dörr till dörr – hela resan – är väsentligt, vilket gör att samplanering av 

kollektivtrafik får en allt viktigare roll. I detta ingår gestaltning av såväl hållplatser som 

stationsmiljöer.   

Bytespunkter 

Trafikförsörjningsprogrammet lyfte behovet av att stora bytespunkter inom såväl land- som 

sjötrafik ska upplevas enkla och trygga. Det ses som en förutsättning för resenärers möjlighet att 

kunna genomföra resan från påstigningspunkt till slutdestination.  

5.2 Trafikförvaltningens trafikstrategi 

”Strategierna uttrycks i överordnade och framåtblickande principer för hur kollektivtrafikens utveckling ska leda 

mot fastställda mål.” 

Trafikförvaltningens trafikstrategi består av tio principer. Strategin beskriver såväl övergripande 

principer för planering och samverkan som avvägningar kring utbud och efterfrågan i ”hela 

resan”-perspektiv. Den tar sikte på att lyfta fram kollektivtrafikens roll i den fysiska planeringen. I 

detta arbete om planering och utformning av stationsmiljöer anses följande tre principer vara 

relevanta att lyfta fram.  

Första trafikprincipen: Trafikförvaltningen ska utforma den regionala kollektivtrafiken utifrån resenärernas 

behov och med fokus på att öka andelen som reser kollektivt i regionen.  
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Principen avser trafikförvaltningens arbete för att kunna erbjuda effektiva och trygga 

bytespunkter där människor kan mötas och göra ärenden.  

Andra trafikprincipen: Trafikförvaltningen ska verka för kollektivtrafiken som stomme i transportsystemet 

genom samordning med den övriga trafik- och bebyggelseplaneringen. 

Principen avser att lyfta kollektivtrafikens roll i den fysiska planeringen. Att beakta hur 

kollektivtrafiken samverkar med det övriga transportsystemet och hur transportslagen beror av 

varandra.  

Åttonde trafikprincipen: Trafikförvaltningen ska utforma attraktiva kundmiljöer så att resenärerna uppfattar 

dessa som tydliga, tillgängliga och trygga.  

Principen avser att såväl fasta som rörliga kundmiljöer ska främja en positiv upplevelse av resan. 

Fasta kundmiljöer är stationer, hållplatser och bryggor, medan rörliga kundmiljöer utgörs av 

interiör av fordon som resenärer färdas med.  

5.3 Trafikförvaltningens strategi för hållbar utveckling 

Trafikförvaltningen har tagit fram en strategi för hållbar utveckling, med totalt åtta principer. 

Strategin omfattar aspekterna miljö och hälsa, energiförsörjning och socialt ansvar. Gällande 

stationsmiljöer och planering av dessa anses den första samt åttonde principen vara relevanta att 

nämna i detta sammanhang.  

Första principen för hållbar utveckling: Trafikförvaltningens målsättningar och krav avseende miljö, hälsa 

och socialt ansvar ska beaktas i affärsprocessens alla steg 

Principen innefattar trafikförvaltningens arbete för att avlägsna hinder för alla grupper av resande 

samt att öka jämlikhet och jämställdhet i allt som rör kollektivtrafikens utveckling. Den realiseras 

genom användning av riktlinjer, policyer och utvecklingsplaner som en del i att styra innehållet i 

idé- och förstudier samt säkra kravställning i upphandlingar, beställningar och projekt.  

Åttonde principen för hållbar utveckling: Trafikförvaltningen ska beakta olika gruppers förutsättningar 

och behov i kollektivtrafiken för att bidra till en ökad jämlikhet och jämställdhet i regionen.  

Principen är bred och omfattar stora delar av trafikförvaltningens arbete med jämlikhet, 

jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet, folkhälsa och trygghet. Den realiseras genom att öka 

kunskapen om hur kollektivtrafiken påverkar olika grupper och samhällsmål.  

5.4 Riktlinjer inom trafikförvaltningen 

Trafikförvaltningen har många riktlinjer gällande kollektivtrafiken och dess utformning. De 

riktlinjer som är relevanta inom planering av stationer är Utformning av stationer och 

bytespunkter (RiStation), Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län (RiPlan), Tillgänglighet 

för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning (RiTill), Social hållbarhet (RiSoc) och 

Utformning av terminaler (RiTerm). Riktlinjerna vänder sig till trafikförvaltningen, 

trafikentreprenörer som utför trafik på trafikförvaltningens uppdrag, samt andra leverantörer, 

myndigheter och kommuner som trafikförvaltningen samverkar med.  

5.4.1 Riktlinjer Utformning av stationer och bytespunkter 

”En station är en plats för spårtrafik som har plattformar för på- och avstigning, utrustning för försäljning och 

visering av biljetter, skyddande utrymmen för väntande resenärer och normalt även bemanning med trafikpersonal. 

En station kan även inrymma annan service. Stationer finns för tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor.”   
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Denna riktlinje är uppbyggd utifrån ska-krav som bygger på trafikförvaltningens vilja att skapa 

attraktiva stationer. Kraven härleds utifrån säkerhet, tillgänglighet och attraktivitet, samt utifrån 

övergripande mål för verksamheten inom trafikförvaltningen.  

Syftet är att skapa samsyn med myndigheter och andra intressenter om tolkningar, ge intern 

vägledning samt tydligt underlag till utvecklingsplaner för stationer.  

I sammanhanget innebär begreppet station en publik anläggning för spårtrafik på egen banvall utanför det 

övriga gatunätet. Stationens olika delar och funktioner kan vara lokaliserade både inom- och 

utomhus. Entréer till stationen kan ligga i en separat byggnad eller i en byggnad som har annan 

funktion, exempelvis bostadshus.  

Det övergripande målen för trafikförvaltningen är att skapa attraktiva resor, vilket kan skapas 

genom att trafiken utförs i attraktiva miljöer.  

5.4.2 Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län 

Riktlinjerna omfattar olika aspekter av planering. De omfattar frågeställningar gällande 

trafikplanering i ett tidigt skede av kommuners planläggningsprocesser, samtidigt som de utgör de 

krav trafikförvaltningen har på linjenät och trafikutbud i trafikavtalen.  

Arbetet som berör användarna av kollektivtrafiken beskrevs mer ingående i riktlinjens delkapitel 

”4.2 Resenären i fokus”. Där understryktes betydelsen av att resenären är mittpunkt i allt 

förändringsarbete, såväl befintliga som nya resenärer. Även andra som påverkas av 

kollektivtrafiken såsom boende i området är viktiga att inkludera. Inom detta finns också ett 

jämställdhetsperspektiv, som kopplas till de nationella transportpolitiska och 

jämställdhetspolitiska målen.  

Trygghet nämndes också som en viktig fråga inom jämställdhet och för exempelvis resenärer som 

idag använder sig av färdtjänst istället. Aspekter om trygghet kopplades ofta till vistelsen i 

trafikförvaltningens kundmiljöer. Planeringen av dessa ska därför präglas av överskådlighet och 

god estetisk utformning. I stationsmiljöer berörs utformning som ger resenärerna god översikt. 

Dialog och samråd är viktiga medel för att fånga upp befintliga och potentiella resenärers 

synpunkter. Det är viktigt att dialogen når och tilltalar olika grupper i samhället eftersom allas 

erfarenheter och synpunkter är viktiga att fånga upp. Utredning av dessa frågor är av stor 

betydelse i tidigt skede och kan utredas via exempelvis en social konsekvensbeskrivning (SKB).  

I riktlinjen nämns också att hänsyn ska tas till äldre och personer med funktionsnedsättning – att 

dessa ska ha resalternativ som gör det möjligt att utföra vardagliga ärenden.  

5.4.3 Riktlinjer Tillgänglighet för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning 

Full tillgänglighet ska erbjudas till barn, äldre samt resenärer med funktionsnedsättning. I denna 

riktlinje sammanställs och beskrivs alla lagkrav och riktlinjer trafikförvaltningen måste följa för att 

kunna göra det. Det är ett samlat dokument för lagstiftning, tolkning och förtydligande av 

lagstiftning, verktyg för att skapa standard för utformning av tillgänglighetsåtgärder samt verktyg 

för att öka kunskap om viktiga åtgärder och utformning för att uppnå tillgänglig kollektivtrafik.  

Riktlinjen ska följas i verksamheten, upphandlingar och projekt. Redan i tidigare skeden av 

projekt upp upphandling ska rätt krav ställas på tillgänglighet. Riktlinjen ska också följas när 

brister i tillgänglighet åtgärdas i befintlig miljö. Vid nybyggnation och ombyggnation ska samråd 

ske med intresseorganisationer för funktionshinderfrågor samt pensionärsorganisationer.   
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I riktlinjen finns krav för hur trafikförvaltningens fasta kundmiljöer ska utformas. De fasta 

kundmiljöerna innefattar station, terminal, hållplats, bytespunkt/resecentrum, brygga samt kaj. 

Några exempel är krav för servicedisk, toalett, biljettköp och validering, säkerhet, belysning, ytor, 

kontrastmarkering, taktil markering, entréer, trappor, hissar och ramper, väderskydd, möblering, 

angöring samt parkering.  

5.4.4 Riktlinjer Social hållbarhet 

Denna riktlinje styrs övergripande av global och nationell lagstiftning, förordningar, konventioner 

samt Stockholms läns landstings och trafikförvaltningens interna styrande dokument. Dokument 

som är relevanta för och styr RiSoc inom Region Stockholm och trafikförvaltningen finns 

redovisade i Figur 3 nedan.  

 

Figur 2 - Gällande och styrande dokument som styr och är relevanta för RiSoc (från Riktlinjer Social hållbarhet, 2018-01-16)  

 

Syftet med riktlinjen är att beskriva och samla hur trafikförvaltningen och dess upphandlade 

verksamhet följer och förhåller sig till frågor om jämställdhet, jämlikhet, diskriminering, folkhälsa, 

socialt ansvarstagande, trygghet med mera. Detta görs genom att tydliggöra och tolka befintliga 

krav och lagstiftning, vägleda och förenkla styrningen avseende social hållbarhet inom 

trafikförvaltningen, ge förutsättningar för ett likartat arbetssätt, grundlägga ett proaktivt arbetssätt 

och riskminimering, bidra till måluppfyllelse och på så vis ökad social hållbarhet i regionen.  

5.4.5 Riktlinjer Utformning av terminaler 

Denna riktlinje är knuten till andra riktlinjer och är beroende av dessa vid utformning av nya 

terminaler. När det gäller resenärsmiljö är den kopplad till såväl RiStation, RiTill som RiSoc. Dess 

syfte är att vara styrande för verksamheten och ange ambitionsnivån som ska eftersträvas för 

terminaler för att uppnå målen i trafikförsörjningsprogrammet och strategierna.  
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Riktlinjen ska skapa samsyn kring arbetsprocessen för utvecklingen av terminaler, fungera som 

verktyg för trafikförvaltningens medarbetare i utformningen av terminaler samt fungera som 

verktyg i kommunens planering.  

En terminal är ett område med flera samlade hållplatslägen med busstrafikerings- och 

resenärsfunktioner. Den utgör möjlighet till byten mellan olika busslinjer och fungerar ofta som 

bytespunkt till spårtrafik. Bytespunkt i sin tur är ett område för byte mellan olika 

kollektivtrafikslag. Det kan handla om en terminal i anslutning till tunnelbanestation. 

Bytespunkterna är strategiska platser mellan kollektivtrafikstråk där det finns en koncentration av 

bebyggelse, service och målpunkter. Vid dessa finns kompletterande resenärsfunktioner, bland 

annat kommersiell service, resenärsinformation och bemannad biljettförsäljning.  

5.5 Policys inom trafikförvaltningen 

5.5.1 Jämställdhetspolicy (Region Stockholm) 

Jämställdhetspolicyn gäller för hela Region Stockholm, vilket omfattar regionens roll som 

arbetsgivare samt dess nämnder, styrelser, förvaltningar, bolag och andra aktörer som regionen 

har avtal med. Den omfattar regionens verksamhet gentemot länets invånare. Policyn reglerar hur 

regionens verksamheter ska integrera jämställdhetsfrågorna i sin verksamhet inom alla områden, 

varav två är trafik och samhällsplanering.  

Verksamheten gentemot länets invånare handlar bland annat om kollektivtrafik. Inom 

kollektivtrafiken ska kvinnor och män ges samma möjligheter att påverka trafiken så att den 

motsvarar båda könens behov. För SL är främjandet av kvinnliga resenärers trygghet viktigt, 

vilket görs genom bland annat säkerhetssatsningar i SL:s biljetthallar och gångtunnlar. Det sker 

även samverkan med kommuner för att skapa tryggare gångvägar och hållplatser utomhus.  

5.5.2 Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

Policyn omfattar hela landstingets (nuvarande Region Stockholm) verksamheter, vilket innefattar 

både egenägd verksamhet och verksamhet som på uppdrag av landstinget utförs av privata 

entreprenörer. Den är styrande vid verksamhetsplanering samt i samband med upphandling, avtal 

och beslut. Varje verksamhet inom regionen har ansvar att systematiskt arbeta utifrån policyn och 

deras arbete med delaktighet och tillgänglighet ska framgå tydligt i verksamhetsplaneringen.  

I denna policy definieras funktionsnedsättning som en nedsättning av en fysisk, psykisk, 

intellektuell eller sensorisk funktionsförmåga. Tillgänglighet i sin tur används för att beskriva hur 

väl en verksamhet, arbetsplats, lokal, transport eller tjänst fungerar för personer med 

funktionsnedsättning. Hur tillgängligheten är påverkas i sin tur av användbarheten, vilket 

definieras som den enskildes uppfattning av tillgängligheten i en given miljö. Tillsammans skapar 

tillgänglighet och användbarhet förutsättningar för delaktighet.  

Tillgänglighet i sig delas in i två aspekter – kommunikativ och fysisk. Den kommunikativa 

innebär att kommunikation, information och dialogförande ska ske så att alla har möjlighet att ta 

del av, förstå och använda information och tjänster. Den fysiska innebär istället att lokaler, 

transporter och tjänster ska vara användbara och hinderfria för personer med 

funktionsnedsättning.   
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5.6 SL:s inventering av tillgänglighet vid stora bytespunkter 

SL har utfört en inventering av de hundra största bytespunkterna för land- och sjötrafik. Kraven 

som ställts för att en station med spårtrafik ska klassas som tillgänglig är att de på både perrong 

och andra delar av stationen finns följande: 

• Hiss, rulltrappa och/eller ramp (vid behov) 

• Bänkar att sitta på 

• Läsbar och hörbar trafik- och störningsinformation 

• Kontrastmarkering vid plattformskanter 

• Kännbara varningsmarkeringar/ledstråk vid plattform 

• Ledsagning som orienteringshjälp mellan olika fordonsslag eller till entré/utgång 

För att busshållplatser ska klassas som tillgängliga ska följande krav uppfyllas: 

• Trottoarkanten är mellan 16-17 centimeter hög, för att bussen ska ha ett lågt insteg när 

den släpper på resenärer 

• Hållplatskanten ska vara markerad med en vit kontrastmarkering 

• Kännbara markeringar ska finnas i marken där påstigning av bussen sker 

• Ledstråk ska finnas från hållplatsens väderskydd till platsen där busspåstigning sker 

• Knapp finns att trycka på för att höra talad information (Tillgängligheten vid de största 

bytespunkterna, 2019) 

Generellt om SL:s stationer och bytespunkter gällande tillgänglighet är följande:  

Tunnelbana: På de flesta av ingångarna på tunnelbanans stationer går det att åka hiss mellan 

gatuplan, biljetthall och perrong. Några få stationer har bara gångramp och/eller rullband. 

Pendeltåg: Hissar finns som komplement på alla stationer som har trappor.  

Många stationer har fortfarande slagdörrar och inte automatiska skjutdörrar. 

Tvärbana: Om det finns trappor finns det alltid också ramp eller hiss. 
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5.7 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-

2029 

Länsplanen tas fram som en del av den statliga infrastrukturplaneringen. Den visar på vilka 

investeringar som ska göras i transportsystemet under de kommande tolv åren. Den revideras 

vart fjärde år efter direktiv från regeringen (Länsstyrelsen Stockholm, 2018). 

Prioriterat nät för personer med funktionsnedsättning 

Inom länsplanen nämns det prioriterade nätet för personer med funktionsnedsättning. Det är ett 

regeringsuppdrag till Trafikverket, som innefattar ett trafikslagsövergripande nät av 

kollektivtrafik. Målet är att genom anpassning etablera ett nät tillgängligt för personer med 

funktionsnedsättningar som täcker hela landet. Nätet omfattar järnvägsstationer, busshållplatser, 

flygplatser samt terminaler och båtbryggor.  

Åtgärdsområde kollektivtrafik 

I länsplanen prioriteras flera åtgärder inom kollektivtrafik. Ur ett perspektiv på stationsmiljöer 

fångas områdena Tillgänglighetsanpassning, Trygghetsåtgärder och Trafiksäkerhetsåtgärder på spår upp.  

Inom området Tillgänglighetsanpassning prioriteras åtgärder som stärker den infrastrukturmässiga 

tillgängligheten för personer med funktionsvariationer i kollektivtrafiksystemet, till exempel gång- 

och cykelanslutningar till hållplatser samt avlägsnande av barriäreffekter och kraftiga lutningar. 

Målet är att det för alla resenärer ska vara möjligt att ta sig smidigt till och från kollektivtrafiken 

och enkelt kunna skifta transportmedel vid bytespunkter.  

Gällande området Trygghetsåtgärder nämns att åtgärder för trygghet måste fokusera på hela resan, 

då otrygghet visar sig under hela reseförloppet. Det ska vara tryggt på väg till och från en hållplats 

såväl som på en hållplats. Exempel på åtgärder är bland annat upplysning av ensliga hållplatser 

samt åtgärder som ger bättre överblick från otrygga gång- och cykelvägar som ansluter till 

kollektivtrafik.  

Trafiksäkerhetsåtgärder på spår fokuserar på att förbättra anslutningen till kollektiv spårtrafik. Det 

kan vara åtgärder som förbättrar passager till hållplatser, gång- och cykelvägar kopplade till 

hållplatser samt siktförbättrande åtgärder. 

5.8 Trafikverkets ansvar vid planering och utveckling av stationer 

Några av stationerna i Stockholms läns trafiknät tillhör också det regionala järnvägsnätet, bland 

annat Bålsta station och Sundbybergs station. Järnvägens kärnfunktion ägs, finansieras och 

förvaltas av Trafikverket. Till kärnfunktionen tillhör plattform, plattformstak, utrustning på 

plattform (exempelvis bänkar och väderskydd), fast skyltning på plattform och 

plattformsförbindelse, dynamisk utrustning för trafikinformation på plattform, 

plattformsförbindelser samt i resenärsflödet i stationshus (Trafikverket, 2017c). För att uppnå en 

välfungerande bytespunkt eller station krävs anläggning eller utrustning utöver järnvägens 

kärnfunktion, som tillhör andra parters ansvarsområden. Det kan handla om exempelvis 

stationshus, bussterminal, cykelparkering, anslutande kommunala vägar och GC-vägar, 

pendlarparkering samt stationstorg.  

• Stationshandbok (Trafikverket, 2013) 

• Stationsmiljö – Utformning av stationen med resenären i fokus (Trafikverket, 2017b) 

• Utformning av den fysiska miljön på stationer för personer med funktionsnedsättning   



 

32 
 

6 Resultat från fallstudier 

6.1 Fallstudie 1: Gullmarsplan 

Läge i den byggda miljön 

 

Figur 3 - Gullmarsplan i ett bebyggelsesammanhang, stationsomfattning i rött (busshållplatser, bussterminal, plattformar för spårtrafik, 

stationsbyggnad) och bussdepå i gult (© Google) 

Gullmarsplan, som ses från ovan i Figur 3, ligger söder om Södermalm på den södra sidan av 

Skanstullsbron, norr om Globen-området. Parallellt med stationen ligger till öster Nynäsvägen 

(riksväg 73) med tre körfält i vardera riktningen. På andra sidan av Nynäsvägen ligger natur och 

bostadsbebyggelse. Väster om stationen och dess spårområde finns Gullmarsplans torg, 

kontorsbyggnader och ett antal bostadsbyggnader. Söder om stationen ligger Globenområdet, där 

kontor-, evenemangs- och sportlokaler huserar. 

Johanneshovsvägen ligger över del av stationens plattformar och längs denna finner man 

stationens huvudentréer.  
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Om stationen 

 

Figur 4 - Terminalkarta över Gullmarsplan (Terminalkartor - SL, 2019) 

Gullmarsplan har länge varit en del av SL:s kollektivtrafiknät. Initialt öppnades den som 

tunnelbanestation på tunnelbanans gröna linje den 1 oktober 1950, som nummer fyra i det totala 

tunnelbanenätet (Alfredsson, Berndt, & Harlén, 2007). Gullmarsplan är idag den största stationen 

utanför innerstaden (Alfredsson et al., 2007). Den trafikeras av tre tunnelbanelinjer, ett stort antal 

busslinjer och sedan den 8 januari 2000 också av spårvägen Tvärbanan (Harlén, 2016). 

Terminalkarta finns ovan i Figur 4. Utförligt linjeutbud finns nedan i Tabell 5.  

Bussanknytningen vid Gullmarsplan har funnits i olika tappning. Den nuvarande bussterminalen 

togs i bruk den 20 augusti 1990 och är idag ändstation för flera busslinjer, exempelvis 800-linjerna 

till Tyresö och Haninge kommuner samt stombusslinje 4 (Alfredsson et al., 2007). Totalt 23 av 33 

busslinjer antingen startar eller slutar på Gullmarsplan, vilket ytterligare förstärker stationens 

betydelse som bytespunkt. 

Gullmarsplan hade omkring 79 500 stycken påstigande respektive 82 000 stycken avstigande per 

dygn, enligt trafikräkning gjord 2016 (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2017). Som nämns i avsnitt 

5.6 har SL inventerat tillgänglighet vid byten på deras största bytespunkter. I denna inventering 

har endast tunnelbanestationen på Gullmarsplan identifieras vara fullt tillgänglig. Tvärbanan anses 

vara tillgänglig, dock saknas hörbar trafikinformation. På busshållplatserna anses inte 

tillgängligheten vara uppfylld, bland annat finns hörbar trafikinformation endast på enstaka 

hållplatser.  
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Tabell 5 – Trafikslag och linjer som angör Gullmarsplan och hur de angör stationen (Tidtabeller, kartor och annan reseinformation - SL, 2019) 

Trafikslag och linjer Kommentar 

Tunnelbana På Gullmarsplan angör linjerna antingen plattform i nordlig eller sydlig riktning.  

Linje 17: Hässelby strand-Skarpnäck  

Linje 18: Hässelby strand-Farsta strand  

Linje 19: Hässelby strand-Hagsätra  

Tvärbana (spårväg) 
Tvärbanan angör stationen på plattform som nås via stationsbyggnad respektive 
spårvägsövergång i plan 

Linje 22: Solna station-Sickla  

Buss 
Busslinjerna ansluter till Gullmarsplan vid såväl bussterminal som vid busshållplatser 
längs Johanneshovsvägen och Nynäsvägen.  

Linje 4: Radiohuset-Gullmarsplan Ansluter vid hållplats längs Johanneshovsvägen 

Linje 94: Radiohuset-Gullmarsplan Ansluter vid hållplats längs Johanneshovsvägen 

Linje 144: Fruängen-Gullmarsplan Ansluter vid hållplats längs Johanneshovsvägen 

Linje 160: Gullmarsplan-Liljeholmen Ansluter vid hållplats längs Johanneshovsvägen 

Linje 164: Södersjukhuset-Valla torg 

Ansluter vid hållplats längs Johanneshovsvägen och Gullmarsvägen  

Påstigning med riktning Valla torg sker vid Gullmarsvägen 

Påstigning med riktning Södersjukhuset sker vid hållplats länge Johanneshovsvägen  

Linje 168: Gullmarsplan-Östbergahöjden Ansluter vid bussterminal 

Linje 188: Gullmarsplan-Sköndal Ansluter vid bussterminal 

Linje 193: Centralen-Farsta strand Ansluter vid hållplats längs Johanneshovsvägen 

Linje 194: Centralen-Bagarmossen Ansluter vid hållplats längs Johanneshovsvägen 

Linje 195: Centralen-Hagsätra Ansluter vid hållplats längs Johanneshovsvägen 

Linje 791: Stockholm C-Södertälje C Ansluter vid hållplats längs Johanneshovsvägen 

Linje 794: Stockholm C-Visättra Ansluter vid hållplats längs Johanneshovsvägen 

Linje 796: Stockholm C-Bremora Ansluter vid hållplats längs Johanneshovsvägen 

Linje 801: Gullmarsplan-Älta Ansluter vid bussterminal 

Linje 802: Gullmarsplan-Tyresö C Ansluter vid bussterminal 

Linje 804: Gullmarsplan-Tyresö strand Ansluter vid bussterminal 

Linje 805: Gullmarsplan-Ällmora Ansluter vid bussterminal 

Linje 806: Gullmarsplan-Norra Söderby Ansluter vid bussterminal 

Linje 807: Gullmarsplan-Svartbäcken Ansluter vid bussterminal 

Linje 809: Gullmarsplan-Svartbäcken Ansluter vid bussterminal 

Linje 810: Gullmarsplan-Jordbro Ansluter vid bussterminal 

Linje 814: Gullmarsplan-Södra Hedvigslund Ansluter vid bussterminal 

Linje 816: Gullmarsplan-Tyresö C Ansluter vid bussterminal 

Linje 822: Gullmarsplan-Fornudden Ansluter vid bussterminal 

Linje 823: Gullmarsplan-Tyresö C Ansluter vid bussterminal 

Linje 861: Estö-Gullmarsplan Ansluter vid bussterminal 

Linje 869: Gullmarsplan-Dalarö Ansluter vid bussterminal 

Linje 873: Gullmarsplan-Nyfors Ansluter vid bussterminal 

Linje 875: Gullmarsplan-Tyresö kyrka Ansluter vid bussterminal 

Linje 890: Stockholms C-Tyresö kyrka Påstigning på hållplats vid östra sidan av Nynäsvägen vid riktning mot Stockholm C 

Linje 892: Stockholm C-Jordbro stn Påstigning på hållplats vid östra sidan av Nynäsvägen vid riktning mot Stockholm C 

Linje 893: Stockholm C-Tungelsta Påstigning på hållplats vid östra sidan av Nynäsvägen vid riktning mot Stockholm C 
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6.1.1 Dokument 

Planeringsdokument för Gullmarsplan representeras av utredningsmaterial samt detaljplaner. 

• Terminal för Södertörnsbussarna – Presentation av tre alternativa förslag [december 

1984]  

 

• Yttrande över preliminärt förslag till ändrad stadsplan för Gullmarsplans bussterminal m 

m inom stadsdelarna Johanneshov och Årsta, S:8394 [1987-01-27] 

 

• Detaljplan för Gullmarsplans bussterminal m.m. (Dp 8394) [1987-11-12]  

Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning 

 

• Detaljplan för kv Vinjetten mm (Dp 95041) [1996-10-11]  

Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning 

 

Utöver skriftliga dokument har även bygglovshandlingar och ritningar använts för att skapa 

förståelse för planeringen av ombyggnationen som skedde under 1990-talet.   
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Terminal för Södertörnsbussarna – Presentation av tre alternativa förslag [december 1984]  

 

Figur 5 - Förslag till bussterminal, alternativ ett Gullmarsplan S (från Terminal för Södertörnsbussarna – Presentation av tre alternativa förslag, 
1984) 
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Södertörnsbussarna är busslinjer från Tyresö kommun och Haninge kommun, samt områdena 

Älta och Orhem. 1984 anlände dessa till en provisorisk terminal vid Skanstull, som vare sig 

tillfredsställde trafikanternas eller SL:s krav på säkerhet och bekvämlighet. Terminalen medförde 

också störningar för de boende i området. I detta dokument analyserades och beskrevs 

konsekvenserna av tre alternativ till ny terminal för bussar från Södertörn, i ett nära samarbete 

mellan gatukontoret i Stockholms stad och SL. De tre alternativen är ett resultat efter genomgång 

av tidigare förslag och utredningar. Alternativen var följande: 

1. Ny terminal vid Gullmarsplan S 

2. Avstigning vid Södermalmstorg, påstigning vid ny 

terminal Gullmarsplan S 

3. Tyresöbussarna till ny terminal vid Södermalmstorg, 

Haningebussarna tills vidare till nuvarande terminal 

vid Skanstull samt vissa linjer till Vattugatan  

Alternativ ett presenteras med följande förutsättningar: 

• All av- och påstigning sker i ny terminal vid 

Gullmarsplan söder om T-stationen, där bussarna 

vänder 

• Utökat antal turer under lågtrafik 

• Någon innerstadslinje förlängs till Gullmarsplan 

Alternativet har förutsatts innebära att: 

• Samtliga linjer går till Gullmarsplan 

• Linjerna 802, 803, 807, 811-817 (tillsammans) och 

828 under lågtrafik utökas med en tur/timme 

• En innerstadslinje dras mellan Västerbroplan och 

Skanstull och därefter via Skanstullsbron till 

terminalen vid Gullmarsplan. Denna trafikeras såväl 

i hög- och låg- som kvällstrafik 

Alternativ ett med Gullmarsplan S lyftes i dokumentet fram 

som ett bra alternativ för lokalisering av bussterminal. 

Utformningen ses i Figur 5, medan flödesbild över trafiken ses 

i Figur 6. Det som nämndes var att bussarna erbjöds god framkomlighet såväl till, från som inom 

terminalen, att resenärerna inte utsattes för konflikt med fordonstrafik och de fick klimatskyddad 

gångväg. Byten med tunnelbana blev också möjliga. Bytesavståndet mellan bussar och 

tunnelbanan räknades som gångavståndet till respektive från tunnelbaneentré. Avståndet för 

avstigning blir i förslaget 55 meter, medan avståndet för påstigning låg på ett intervall mellan 50-

140 meter. 

Alternativ ett ger också god möjlighet till trafikantinformation, eftersom alla av- och 

påstigningshållplatser var samlade i samma område. Det medgav även god flexibilitet och 

kapacitet eftersom terminalområdet nåddes av trafikanter i en punkt, med möjlighet att anpassa 

påstigning så att gångavstånden blir korta. Av- och påstigningshållplatserna kunde samnyttjas.  

Kostnaderna för alternativ ett delas in i anläggningskostnader, kostnader för busstrafik samt 

företagsekonomisk kalkyl. Anläggningskostnaden för alternativet blir högst av de tre möjliga 

alternativen, dock blir såväl kostnader för busstrafik som kalkylerad årskostnad de lägsta.  

Figur 6 - Flödesbild över alternativ ett, från Terminal 

för Södertörnbussarna (1984) 
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Yttrande över preliminärt förslag till ändrad stadsplan för Gullmarsplans bussterminal 

m.m. inom stadsdelarna Johanneshov och Årsta, S:8394 

Stadsplaneförslaget gällde initialt endast planutredning för bussterminal vid Gullmarsplan, men 

kom att omfatta även förbättring av service-, trafik- och parkeringssituation i området kring 

Gullmarsplans torg. Målet med planen var att möjliggöra byggandet av en terminal för 

Södertörnsbussarna, att begränsa störningar, att rusta upp Gullmarsplans torg och att etablera bra 

gångförbindelser med området ”Nya Hovet”.  

Bussterminalen i förslaget bestod av två delar – södra delen på mark söder om Sandstuvägen till 

för bussuppställning och trafikrörelser, norra delen på däck över tunnelbanespåren med 

terminalfunktion. Norra delen skulle eventuellt täckas med tak. Biljetthallen norr om 

bussterminalen föreslogs få en påbyggnad med två våningar, med bland annat trafikexpedition.  

Under bussdäcket planerades ett brett gångstråk utmed tunnelbanespåren, som skulle 

sammanbinda tunnelbanans biljetthall med Söderstadion och Johanneshovs sport- och 

kulturcentrum. Bussterminalen och Gullmarsplans torg skulle också kunna nås via gångstråket 

som närmast biljetthallen vidgar sig till ett gångplan. I förslaget anges också att gångplanet ska 

inrymma lokaler för butiker, kontor eller andra verksamheter.  

I förslaget fanns även önskemål från SL om att bygga kontorshus över terminalen, för att på så 

sätt skapa en bättre miljö för trafikanterna och täcka en del av byggnadskostnaderna. Förslaget 

var två fulla våningar och en indragen våning över terminaldäcket.  

SL hade i sitt projekteringsarbete genom klimatskydd, konfliktfria förbindelser, rulltrappor och 

hissar försökt att göra gångförflyttningen på 50-100 meter och nivåskillnad på cirka 10 meter 

mellan bussar och tunnelbana så bekväm och säker som möjligt.  

SL skrev även i sitt yttrande till stadsplanen att verksamheter vid gångplanet sågs som tveksamma 

ekonomiskt, utöver de serviceverksamheter som var lämpliga att ha i den utvidgade biljetthallen. 

De nämnde också att den eventuella kontorsöverbyggnaden på grund av höga kostnader vid den 

tiden inte var realiserbar. Detta gjorde att deras förslag till vidare inriktning av arbetet var att 

driva projekteringen av bussterminalen utan kontorsöverbyggnad och att stadsplanen för 

utformas så att möjligheter till framtida kontorsöverbyggnad inte skulle förhindras eller försvåras.    

Sammanfattning av Detaljplan (Dp 8394) 

I detaljplanen tydliggjordes syftet med att möjliggöra utbyggnad av bussterminal vid 

Gullmarsplan. Bussterminalen var till för att ta emot bussarna från Södertörn, en funktion som 

tidigare uppfyllts av en provisorisk terminal vid Skanstull (Ringvägen). Södertörn utgörs i detta 

kollektivtrafiksammanhang av Haninge kommun, Tyresö kommun, respektive Älta och Orhem. 

Området för bussterminalen omfattades i planen av dels överdäckning av tunnelbanespåren söder 

om Gullmarsplans tunnelbanestation såväl som mark norr om Sandstuvägen.  

Målsättningen med planen var att möjliggöra byggande av bussterminal, med bekväm omstigning, 

klimatskydd och god servicetillgång för resenärerna. Terminalens negativa inverkan i stadsbygden 

skulle begränsas såväl som störningar från busstrafiken i närmiljön. Målet var också att utveckla 

bekväma, gena och trafiksäkra gångförbindelser mellan tunnelbanan, bussterminalen, 

Gullmarsplans centrum såväl som Johanneshovs sport- och kulturcentrum.  

Den planerade terminalhallen skulle ligga på ett betongdäck över tunnelbanan, från vilken 

trappor, rulltrappor och hissar skulle leda ner till tunnelbanans biljetthall. Biljetthallen i sig skulle 
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byggas ut och förses med både nya spärrlinjer och nya entréer. Entréerna ligger mot 

Huddingevägen (numera Johanneshovsvägen). Biljetthallen gjordes också påbyggnadsbar mot 

Gullmarsplans torg, för att i en eventuell senare utbyggnadsetapp skapa en direktförbindelse 

mellan terminalen och torget.  

Den norra delen av biljetthallen var planerad att byggas över med två plan, där trafikexpedition, 

matsal och kontor skulle finnas. Den södra delen av biljetthallen skulle förses med högt valvtak. 

Från denna del skulle ett gångstråk, ”Hovetstråket”, leda längs Hagsätrabanans spår söderut mot 

Sandstuvägen. Gångstråket skulle fortsätta under Sandstuvägen mot Johanneshovs sport- och 

kulturcentrum. Den totala sträckan på 250 meter skulle bestå av en öppen södra hälft och en av 

bussdäcket överbyggd nordlig hälft. Högklassig utformning med belysning och konstnärlig 

utsmyckning skulle ges till gångstråket, med särskild fokus på att sträckan under terminaldäcket 

skulle utformas med omsorg.  

Hovetstråket grenades av till ytterligare en gångväg under terminalen längs spåren för 

Bagarmossen-Farstabanan som kopplades till gång- och cykelbanan längs Nynäsvägens västra 

sida.  

Sammanfattning av Detaljplan Dp 95041 

Syftet med planen var att möjliggöra framdragning av snabbspårväg utmed kvarteret Vinjetten till 

hållplats vid Gullmarsplan och där uppföra spårvägsstation. Hållplatsen placerades under 

Huddingevägen (nuvarande Johanneshovsvägen) parallellt med tunnelbanan.  

Plattformen för spårvägen nåddes från Huddingevägens (nuvarande Johanneshovsvägens) 

gatuplan via hiss eller rulltrappa inne i stationsbyggnad. Norrifrån nåddes plattformen vid en 

befintlig, omlagd gång- och cykelväg. Lutningen på denna väg blev ca 1:12, vilket inte uppfyllde 

stadens planeringsmål på maximal lutning 1:20. Alternativ väg som är cirka 270 meter längre 

fanns upp mot Gullmarsplan, varifrån plattformen kunde nås med hiss.  

Snabbspårvägen tog i anspråk det område som i gällande plan (Dp 8394) avses för gång- och 

cykelväg utmed kvarteret Vinjetten, vilket gjorde det omöjligt att anlägga en gång- och cykelväg i 

detta läge. Den dåvarande gång- och cykelvägen rymdes inte i den befintliga tunneln när 

snabbspårvägen skulle byggas. Planen föreslog att befintlig gång- och cykeltunnel skulle flyttas 

västerut och användas som gångtunnel.  

Frågor som föreslogs regleras i avtal var bland annat cykelparkering i anslutning till stationen 

samt utformning av gångtunnel/trappa.  
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6.1.1.1 Utvärdering av dokument utifrån planindikatorer och kunskapssammanställning 

De planeringsdokument som har gått att få från trafikförvaltningen samt från andra källor 

beskrev det huvudsakliga syftet med utvecklingen av Gullmarsplan. Några detaljer beskrevs, men 

inte specifikt alla utformningsdetaljer och det skedet i planeringen.  

I det tidiga utredningsmaterialet om själva bussterminalen togs hänsyn till just resenärens 

perspektiv, hur den framtida bytespunkten skulle bli så bra som möjligt för denna. I dokumentet 

vägdes också för- och nackdelar mellan de olika förslagen, vilket gjorde att det blev tydligare 

varför just alternativet med Gullmarsplan var det som skulle bli bäst för resenärerna.   

Generella indikatorer 

De utvärderade dokumenten fokuserade alla på indikatorn bytesmöjligheter. I det tidiga 

dokumentet om förslag för terminalen beskrevs tydligt resenärens perspektiv på bytet, med såväl 

bytesavstånd som eventuella konflikter med fordonstrafik och möjlighet till klimatskyddad 

bytesväg. Bytesmöjligheter berördes även i detaljplanerna, med fokus på att ha bekväma, gena 

och trafiksäkra gångförbindelser mellan de olika trafikslagen.  

Perspektivet med folkliv, bemanning och service beskrevs främst i detaljplanerna där god 

servicetillgång är en av målsättningarna med planen. I den tidiga detaljplanen beskrevs också 

eventuell direktförbindelse mellan terminalen och torgen. Detta tydliggjorde att det fanns tanke 

på folkliv i ett tidigt skede. Möjlighet till denna förbindelse strös dock i efterföljande detaljplan 

där den nya snabbspårvägen behövde ta anspråk på platsen.  

Indikatorer i innemiljö 

Möjligheten till trafikantinformation lyftes upp i det tidiga utredningsmaterialet om 

bussterminalen, annars nämndes inte något specifikt om innemiljön på bytespunkten. I 

dokumenten beskrevs att det skulle komma att finnas nivåskillnader i den framtida bytespunkten. 

Terminalhallen för bussa skulle ligga på ett betongdäck över tunnelbanan, till vilken tillgång 

planerades via trappor, rulltrappor och hissar.  

Indikatorer i utemiljö  

Anslutningen till stationen beskrevs förbättras för gående, med förbättrade gångförbindelser 

mellan kollektivtrafiken (tunnelbanan, bussterminalen) och Gullmarsplans torg norr om stationen 

såväl som sport- och kulturcentrum vid Johanneshov söder om stationen. I dokumentet med den 

senaste detaljplanen beskrevs dock en förändring för anslutning med gång och cykel, då 

Tvärbanans dragning gjorde att ett läge för gång- och cykelväg försvinner.   

Angöring behandlades kort, med hänvisning till framtida avtal gällande exempelvis cykelparkering 

och utformning av gångtunnel och gångtrappa. Belysning beskrevs främst med fokus på det nya 

gångstråket som skulle ansluta till stationen söderifrån. Här skrevs att gångstråket skulle utformas 

med omsorg, vilket gav en förbättrad trygghetsaspekt för trafikanten.  

Indikatorer på plattform 

Åtkomst beskrevs främst för den nya spårvägens plattform, där primära åtkomsten skulle komma 

att bli via hiss och rulltrappa inne i stationsbyggnaden. Sekundär åtkomst skulle fås via gång- och 

cykelväg norrifrån. Gång- och cykelvägen hade en lutning som inte är optimal för personer med 

funktionsnedsättning, vilket gjorde att alla inte kommer kunna nå plattformen på detta sätt.  

 

 



 

41 
 

 

6.1.2 Fältstudie 

Fältstudie av Gullmarsplan genomfördes under två tillfällen – 27 mars och 8 maj 2019. Besöken 

på stationen gjordes under dagtid, med mindre kompletterande besök under kvällstid i samband 

med privat användning av kollektivtrafik.  

6.1.2.1 Generellt 

Folkliv, bemanning och service 

Gullmarsplan är en station med stor del passagerare, vilket märktes då det även mitt på dagen 

finns ett stort flöde av människor i olika riktningar. I bytespunkten fanns blandade verksamheter 

– café, kiosk och snabbmatsrestaurang. Det fanns också flera bemannade spärrkiosker dit 

resenärer kunde vända sig för information. Det märktes att Gullmarsplan är en station i 

förändring, med avstängda utrymmen och nedstängda verksamheter i stationsmiljön som så 

småningom kommer byggas om när tunnelbanans blå linje också ansluter till stationen.   

Biljettautomater fanns i huvudbyggnaden, där resenären själv kunde välja att exempelvis fylla på 

reskassa eller köpa en resa.  

I närmiljön till bytespunkten Gullmarsplan fanns torget Gullmarsplan. Denna var inte i 

direktanslutning till själva stationsbyggnaden, utan nåddes via gång längs Johanneshovsvägen.  

Bytesmöjligheter 

Det fanns stora bytesmöjligheter på Gullmarsplan. Från bussterminalen nås såväl tunnelbanan 

och tvärbanan med två nivåförflyttningar, där båda nivåförflyttningarna kunde göras med såväl 

trappa som hiss. Avstånden blev längre för byten med bussar som anslöt längre bort på 

terminalen, men var ungefär 100-300 meter i horisontellt led och cirka sex meter i vertikalt led.   

  



 

42 
 

6.1.2.2 Utemiljö 

 

Figur 7 – Entré till Gullmarsplan vid Johanneshovsvägen 

Anslutning 

Primär anslutning till Gullmarsplan sker via Johanneshovsvägen (se Figur 7). Här fanns två 

separata entréer med automatiska skjutdörrar. Mittentrén hade tre dörröppningar, medan västra 

entrén hade två dörröppningar. Mellan entréerna fanns en offentlig toalett. Anslutning finns även 

via Tvärbanan norr om Johanneshovsvägen (se Figur 8), via gångväg från Globenområdet 

respektive via bussterminalen söderifrån. Vid bussterminalen fanns gångväg på trottoarer från 

Nynäsvägen respektive gångväg på trottoar från gång- och cykelväg från Arenavägen. 

Gullmarsplan nåddes även från Globenområdet via en gångtunnel och efterföljande gångstråk. 

Stationsbyggnaden i sig var kopplad till tunneln och bussterminalen hade även en nedgång till 

gångstråket.  

 

Figur 8 - Anslutning till Gullmarsplan vid Tvärbanans plattform 
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Angöring 

Cykelparkering fanns en bit västerut längs Johanneshovsvägen intill torget Gullmarsplan, i nära 

anslutning till entréerna. Parkeringarna var placerade under tak, som till viss del skyddar mot 

väder. Det fanns möjlighet att låsa fast cykelramen i cykelställ. 

 

Figur 9 - Cykelparkering intill Tvärbanan 

Cykelparkering fanns också intill plankorsning med tvärbanan norr om Johanneshovsvägen, nära 

Enskedehallen (se Figur 9). Det fanns möjlighet att låsa fast cykelramen i cykelställ. 

Cykelparkering söder om bussterminalen fanns inte.    

 

Figur 10 - Grönska och belysning längs med gångstråket till och från Globen-området 

Grönska och grönområden 

Det fanns grönska främst längs med gångstråket till och från Globen-området, bestående av 

diverse träd och buskar (se Figur 10). Viss grönska fanns också intill Tvärbanans plattformar, 

mellan cykelparkering och spårövergång.  
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Nivåskillnader 

I utemiljön på Gullmarsplan fanns främst nivåskillnader vid uppgången till Tvärbanan samt när 

bussterminalen skulle angöras söderifrån. Nivåskillnaden överbryggades av trappor. De främsta 

nivåskillnaderna fanns i innemiljö.  

Belysning 

I utemiljön bestod den främsta belysningen av den som kantade gångstråket från Globen-

området, samt entrébelysning och belysning vid trappuppgångar utifrån. Längs gångstråket var 

viss belysning trasig, främst under den delen som låg under tak närmare stationsentrén söderifrån.  

Överblickbarhet och orienterbarhet  

Längs Johanneshovsvägen gick det att överblicka såväl huvudentré som busshållplatser som 

tillhör Gullmarsplan. Hållplatsläge F (se placering i Figur 5) var något svårt att ses från övriga 

stationsbyggnaden, på grund av ett läge en bit bort. Utemiljön på södra sidan av Gullmarsplan 

bestod av bussdepå och gångstråk, som båda gick att överblicka. Vägvisningen var dock mindre 

bra, med få och otydliga skyltar som visade vilken väg som skulle följas för att nå stationen, vilket 

visas i Figur 11.  

 

 

Figur 11 - Bristande vägvisning söder om Gullmarsplan 
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6.1.2.3 Innemiljö 

 

Figur 12 - Planritning över Gullmarsplan Entréplan (från ritning gjord av aperto på uppdrag av trafikförvaltningen) 

Nivåskillnader 

Huvudbyggnaden av Gullmarsplan fanns på totalt tre nivåer – plattformar för tunnelbana och 

Tvärbana en nivå ned, grundnivå (entréplan, se planritning i Figur 12) med biljetthall, spärrlinjer 

och butiker samt bussterminal en nivå upp. Nivåskillnaderna överbryggades med trappor, 

rulltrappor och hiss. Trapporna och rulltrapporna på respektive nivå ansluter till ett takförsett 

utrymme, till skillnad från hissar som ibland ansluter till utrymme utan tak.  

Belysning 

Innemiljön i Gullmarsplan hade såväl eldrivna som naturliga ljuskällor. I huvudbyggnaden 

släpptes mycket ljus igenom via stora fönsterpartier (se Figur 13). De eldrivna ljuskällorna bestod 

främst av lysrör som fanns i taket. Ljusinsläpp vid Tvärbanans ingång från stationen var väl 

ljussatt, med ljusinsläpp från glaspartier både utifrån och inifrån stationen. Belysningen i 

innemiljön på bussterminalens nivå innan dörr till plattformarna bestod av separata ljuskällor och 

av ljusinsläpp från de generösa glasväggarna och glasdörrarna.  
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Figur 13 - Belysning i huvudbyggnad Gullmarsplan 

Överblickbarhet och orienterbarhet  

 

Figur 14 - Vy från mittersta ingången av Johanneshovsvägen 

Från mittersta ingången, huvudentrén, på Johanneshovsvägen hade resenärer en bra överblick 

och flöde till tunnelbanan, med spärrlinjer till respektive tunnelbaneriktning (se Figur 15). Höger 

till tunnelbana norrut (nedre spärrlinjen i Figur 12) och vänster till tunnelbana söderut (övre 

spärrlinjen i Figur 12). Bussterminalen nåddes från stationen via fyra uppgångar (trappa vid alla 

fyra, rulltrappa vid två) och via två hissar (en mittemellan spärrlinjerna och en mittemot 

Pressbyrån vid området kring gångvägen till Globen). Dessa var alla lätta att överblicka.  

Spärrlinjen norrut fanns i tre riktningar - tre av dessa kunde användas för att gå ner till 

tunnelbanan, medan endast en kunde användas för att gå upp från tunnelbanan. Spärrlinjerna till 
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tunnelbana med riktning norrut hade två spärrkiosker och i spärrlinjeöppningen närmast dessa 

gick det endast att gå i riktning till tunnelbanan. Spärrlinjen söderut hade två riktningar, en för att 

gå ner till tunnelbanan och en för att gå upp från tunnelbanan. Här fanns en spärrkiosk. Innanför 

spärrarna för respektive tunnelbaneriktning (norrut och söderut) var ytan ganska tajt innan 

trappor, rulltrappa och hiss. Detta blev mer påtagligt när resenärsflödena mötte varandra.  

 

Figur 15 - Ingång till Tvärbanan, sett från entréutrymmet i ingången längst till vänster 

Tvärbanans entré intill brevlådor upplevs trång med tre pelare. Ingång från övriga från 

stationsbyggnaden är mer öppen och har färre hinder på vägen.  

Generellt går innemiljön att överblicka, dock med vissa inslag av trängre och gömda delar. Ett 

exempel är innan nedgången till Tvärbanan där många pelare och väggar skapar ett något mer 

förvirrande uttryck (se Figur 15).  

Sittplatser och väntyta 

Sittplatser och väntytor fanns i entréplan av Gullmarsplan i form av träbänkar runt pelare. Det 

fanns även sittplatser på ett café som hade verksamhet inuti stationen.  

Informationssystem 

Information inom stationsbyggnaden ficks främst via digitala skyltar. Över såväl nedgångarna till 

tunnelbana som Tvärbana fanns avgångsinformation på enklare digitala tavlor, medan avgångs- 

och ankomstinformation för bussterminalen fanns på större digitala tavlor vid respektive 

uppgång. Sidouppgångarna till bussterminalen hade digitala tavlor som endast visade 

informationen för de busslinjer som anslöt respektive sida.  
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6.1.2.4 Plattform 

Tvärbanan och tunnelbanan anslöt till Gullmarsplan via separata plattformar en nivå under 

entréplan. Tvärbanans plattform låg väster om de två plattformarna för tunnelbana. 

Bussanslutning till stationen utgjordes av hållplatser på plattformar längs med 

Johanneshovsvägen samt på plattformar inom bussterminalen en nivå över entréplan. På 

Johanneshovsvägen var det fem hållplatslägen - A-B-C-D-E. Hållplatsläge F fanns längre västerut 

längs Gullmarsvägen. Vilka busslinjer som angjorde respektive hållplats ses i Tabell 6. 

Tabell 6 - Hållplatslägen och busslinjer längs Johanneshovsvägen 

Hållplatsläge Busslinje 

A 4 (stombusslinje), 94 (nattbuss) 

B 164, 791 (nattbuss, mot Södertälje centrum), 794 (nattbuss), 796 (nattbuss) 

C 144, 193-195 (nattbuss, mot Stockholm C), 791 (nattbuss, mot Stockholm C) 

D Primärt hållplatsläge för avstigning 

E 160 

F 164 

Nivåskillnader 

I plattformsmiljön fanns det viss nivåskillnad vid åtkomst till Tvärbanans plattform norrifrån. 

Från stationens grundnivå krävdes nivåförflyttning för att nå alla plattformar. Bussterminalens 

och Tvärbanans plattformar kunde nås direkt i marknivå, söderifrån respektive norrifrån.   

Belysning 

På såväl tunnelbanans som Tvärbanans plattformar upplevdes det vara ganska mörkt närmast 

stationen, medan det var bättre ljus på plattformen där taket tog slut och naturligt ljus tog sig in. 

Belysning som fanns på plattformsdelen under tak på Tvärbanan bestod av lysrör på jämna 

intervaller i själva undertaket, medan den på tunnelbanans plattform bestod av flera 

punktbelysningar i jämna intervaller i undertaket. Konst fanns också integrerat med belysningen 

på Tvärbanan, i form av färgglada takplattor i undertaket.  

Överblickbarhet och orienterbarhet 

Biljettautomater på plattform för Tvärbanan var lätta att se och innehöll bra information till 

resenärer. På plattformen för Tvärbanan hittades även en skulptur som hjälpte till att orientera sig 

till rätt plats. Tydliga digitala displayer visade reseinformation som gjorde det enklare att veta 

vilken sida av plattformen man som resenär skulle stå vid.   

På tunnelbanans plattformar fanns det tydlig information om avgångar och skyltning var såväl 

digital som analog. Generellt var plattform för respektive linjeriktning enkel att överskåda då det 

endast fanns en accessväg.   

Det generella intrycket av bussterminalen var att den är något nedgången och att många ytor inte 

användes till särskilt hög grad. Detta blev tydligt på ”ön” i mitten (se schematisk bild i Figur 4), 

där verksamheter hade stängts ned och byggnader stod tomma. Detta gjorde att 

överblickbarheten blev något sämre, eftersom dolda ställen bildades mellan de diverse 

byggnadsverken.  
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Figur 16 - Plattform för Tvärbanan 

Åtkomst till plattform 

Tunnelbaneplattformarna nåddes från entréplan efter passering av spärrlinjer via rulltrappor, 

trappor och hissar. På plattformsplan behövde skjutdörrar passeras innan själva plattformen 

nåddes.  

Tvärbanans plattform (se Figur 17) kunde nås via rulltrappor, trappor och hissar från entréplan 

och i plan med själva plattformen via en spårövergång från gång- och cykelväg norr om stationen. 

Hissingång från entréplan var något krångligare att hitta och uppgång/nedgång via trappor och 

rulltrappa var ganska smal. Gång- och cykelanslutning fanns i plattformens norra ände, med 

cykelparkering på andra sidan av spåret och plankorsning över spår för gående. Plankorsning 

reglerades av trafiksignal med såväl ljus som ljud. Trappa och lutande gångväg fanns upp till 

korsningen. Gångvägen hade en ganska stor mängd lutning, vilket kunde göra det svårare att ta 

sig upp till hjuls, med exempelvis rollator och rullstol. 

Busshållplatserna längs Johanneshovsvägen nåddes utanför huvudentrén till Gullmarsplan, 

medan bussterminalen nåddes en nivå ovanför entréplan via rulltrappor, trappor och hissar. 

Bussterminalen kunde också nås från gångstråket som kopplar samman Gullmarsplan med 

Globen-området. Från detta håll var det endast trappor som fanns tillgängligt.  

Sittplatser och väntyta 

På varje plattform som fanns på Gullmarsplan tillhandahålles sittplatser och väntytor. 

Tunnelbaneplattformarna hade träbänkar i väntutrymmen försedda med tak och fönsterväggar, 

under plattformstak respektive på plattformsdel utan tak. Tvärbanans sittplatser och väntytor 

fanns både under plattformstak respektive på plattformsdel utan tak.  

Plattformens utformning 

På plattformarna för spårtrafik fanns taktila stråk och kontrasterande linjer som markerade kant 

av plattform. Plattformar för buss på Gullmarsplan varierade i utformning. I bussterminalen 

fanns taktila stråk som ledde resenären från väderskydd till bussens entré, medan detta saknades 

på de plattformar för buss som fanns längs med Johanneshovsvägen.  
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Väderskydd 

På Tvärbanans plattform fanns vissa specifika väderskyddade kurar längs med delar av 

plattformen, utöver den takförsedda delen. På tunnelbanans plattform (se Figur 17) fanns 

inglasade väntutrymmen som var väderskyddade, vilket gjorde det trevligare för resenären.  

Väderskydd på plattformarna för buss bestod av olika lösningar. Längs Johanneshovsvägen fanns 

tak för de hållplatslägen som låg närmast stationsentrén, medan inglasade kurar fanns för de 

övriga hållplatslägena. På bussterminalen (se Figur 18) var plattformarna takförsedda, med vissa 

mindre kurar med glassidor.  

 

Figur 17 – Tunnelbaneplattform på Gullmarsplan 

 

Figur 18 - Utformning bussterminal 
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6.2 Fallstudie 2: Liljeholmen 

Stationskaraktär: Stadsnära station där stadsutveckling skett i hög grad under senaste 20 åren. 

Läge i den byggda miljön 

 

Figur 19 - Liljeholmen i ett bebyggelsesammanhang, stationsomfattning i rött (© Google) 

Station Liljeholmen ligger väster om Södermalm, på den södra sidan av Liljeholmsbron (se Figur 

19). Intill stationen ligger Liljeholmstorget och kommersiell verksamhet, med galleria och 

enskilda butiker. Norr om stationen ligger Trekantsparken och sjön Trekanten. I området finns 

även många bostadsbyggnader och kontorsbyggnader, tillsammans med byggnader för 

skolverksamhet. Öster om ligger den större Södertäljevägen, som har tre körfält i vardera 

riktningen. På östra sidan av Södertäljevägen ligger flera kontorsbyggnader för de många 

företagen som huserar i området. Sydväst om stationen ligger bostadsområdet Nybohov. 
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Figur 20 - Terminalkarta över Liljeholmen (Terminalkartor - SL, 2019) 

Om stationen 

Liljeholmen är en nod i SL:s kollektivtrafiknät. Den angörs av tunnelbana, spårväg och buss, 

vilket gör den till en viktig bytespunkt. Ursprungligen byggdes Liljeholmen som 

tunnelbanestation på tunnelbanans röda linje. Den öppnades 5 april 1964 som femtioförste 

station i Stockholms tunnelbanenät (Alfredsson et al., 2007). Liljeholmen har under åren 

utvecklats till bytespunkten den är idag genom utbyggnad av både bussterminal och spårväg med 

tillhörande hållplats (se Figur 20). Bussanknytningen har funnits i olika tappning, men den 

nuvarande bussterminalen byggdes efter år 1999 i samband med Tvärbanans intåg och 

Liljeholmens vidare utveckling med lokaler och bostäder. Liljeholmens hållplats för Tvärbanan 

öppnades 8 januari 2000 (Harlén, 2016). Se fullständigt linjeutbud nedan i Tabell 7. 

Liljeholmen hade omkring 57 400 stycken påstigande respektive 49 100 stycken avstigande per 

dygn. Trafikräkningen har gjorts under en vintervardag 2016 (AB Storstockholms Lokaltrafik, 

2017). Utifrån SL:s egen inventering av de största bytespunkter (se kapitel 5.6) bedöms miljön 

vara tillgänglig på tunnelbanestation och spårväg, medan bussterminalens tillgänglighet inte är 

uppfyllt på grund av att hörbar trafikinformation saknas.   
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Tabell 7 - Trafikslag och linjer som angör Liljeholmen och hur de angör stationen (Tidtabeller, kartor och annan reseinformation - SL, 2019)  

Trafikslag och linjer Kommentar 

Tunnelbana Tunnelbanan ansluter till tre plattformar, med totalt fyra spår. 
Mittenplattformen är endast till för avstigande, medan de två 
sidoplattformarna är till för såväl av- som påstigande 

Linje 13: Ropsten-Norsborg  

Linje 14: Mörby C-Fruängen  

Tvärbana Tvärbanan ansluter i gatunivå längs med Liljeholmsvägen 

Linje 22: Solna station-Sickla  

Buss Alla linjer har avstigning i nivå med Liljeholmstorget 

Linje 77: Liljeholmen-Karolinska sjukhuset Påstigning sker från avgångsterminal en nivå under markplan.  

Linje 133: Liljeholmen-Ekensberg Påstigning sker från avgångsterminal en nivå under markplan. 

Linje 134: Liljeholmen-Östbergahöjden Påstigning sker från avgångsterminal en nivå under markplan. 

Linje 145: Älvsjö-Liljeholmen Påstigning sker från avgångsterminal en nivå under markplan. 

Linje 147: Liljeholmen-Hökmossen Påstigning sker från avgångsterminal en nivå under markplan. 

Linje 152: Liljeholmen-Bromma flygplats Påstigning sker från avgångsterminal en nivå under markplan. 

Linje 160: Gullmarsplan-Liljeholmen Påstigning sker från avgångsterminal en nivå under markplan. 

Linje 165: Liljeholmen-Farsta C Påstigning sker från avgångsterminal en nivå under markplan. 

Linje 748: Liljeholmen-Södertälje C Påstigning sker från avgångsterminal en nivå under markplan. 

Linje 749: Liljeholmen-Södertälje C Påstigning sker från avgångsterminal en nivå under markplan. 

Linje 907: Gröndal-Axelsberg Påstigning sker i nivå med Liljeholmstorget 

6.2.1 Dokument för Liljeholmen 

• Utredning för Liljeholmstorget och detaljplan för ny bussterminal och överbyggnad 

Liljeholmens tunnelbanestation [1996-09-05] 

 

• Detaljplan för del av Liljeholmstorget mm (Dp 95079) [1999-11-04] 

Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning 

 

• Detaljplan för kvarteret Karet mm (Dp 2000-00694A-54) [2001-08-14] 

Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser 

 

Sammanfattning av Utredning för Liljeholmstorget och detaljplan för ny bussterminal 

och överbyggnad Liljeholmens tunnelbanestation 

Detta dokument var utredningsmaterial till såväl detaljplan Dp 95079 som vidare projektering av 

Liljeholmens tunnelbanestation och bussterminal. Målsättningen var att en knutpunkt för 

kollektivtrafik skulle anläggas på Liljeholmstorget, med ny biljetthall, ny bussterminal och 

snabbspårväg med hållplats. Samtidigt skulle Liljeholmstorget omformas för att bli en 

centralpunkt för utbyggnad av bostäder och arbetsplatser i kringliggande stadsdelar.  

Bussterminalens placering diskuterades med begäran från SL att bussterminalen orienterades 

parallellt med tunnelbanans och breddning av tunnelbanans spårområde, för att skapa större 

bekvämlighet för kollektivresenärerna. Läget på bussterminalen var tänkt att kunna medge 

direktomstigning över perrong för resenärer från innerstaden. Breddat spårområde gav möjlighet 

till att bredda plattformar och därmed ge plats för mer kapacitetsstarka och bekvämare 

rulltrappspaket.  
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I materialet beskrevs en utredning om bytespunkter mellan buss och tunnelbana som presenterats 

1988 av SL, i vilken Liljeholmstorget nämndes som en av bytespunkterna. Detta tillsammans med 

utredning om utbyggnad av snabbspårväg mellan Gullmarsplan och Alvik över Liljeholmen som 

redovisades under samma år av SL.   

Bussterminalens alternativ – vinkelrätt mot eller parallellt med tunnelbanan – beskrevs och 

vägdes mot varandra. Studier har gjorts i ett samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, gatu- och 

fastighetskontoret, SL och JM. Olika utformningar har prövats, med avseende på många aspekter 

men bland annat för specifikt kollektivtrafikanter.  

 

Sammanfattning av Detaljplan Dp 95079 

Detaljplanen medgav anläggning av ny bytespunkt för kollektivtrafik vid Liljeholmstorget och att 

tunnelbanans dåvarande spårområde byggdes över med ny biljetthall, lokaler och bostäder. I 

bytespunkten ingick utöver ny biljetthall också ny bussterminal och snabbspårväg med hållplats.  

Planen var ute på samråd under perioden november-december 1996. Samrådsmöte hölls med 

allmänheten och programmet skickades ut till intressenter inom och utom staden. Utöver detta 

hade också flera separata informationsmöten hållits.  

I stationsområdets nordöstra del skulle den nya biljetthallen byggas. Den skulle byggas över 

spåren med rulltrappor och hissar ned till plattformarna. Väggarna i rummet skulle vara glasade 

och ge utblick mot parken och sjön Trekanten i väster, Liljeholmsvägen med snabbspårvägen i 

norr samt Liljeholmstorget i öster.  

Bussterminalen skulle utformas enligt dockningsprincipen, vilket innebar en uppställning snett 

mot plattformen. På detta sätt skulle direktövergång möjliggöras från tunnelbanan. Detta 

samtidigt som det var en ytintensiv lösning, med möjlighet att ställa upp tio bussar längs 

plattformen.  

Tunnelbanans resande från innerstaden som skulle byta till buss skulle kunna gå direkt över 

plattformen till bussarna. Resande som istället kom med buss och skulle söderut med tunnelbana 

skulle också kunna byta direkt över plattform utan nivåförflyttning. Avstigning från bussarna 

skulle ske i nedfartsrampen från Liljeholmsvägen. För trafikanter som kom med buss och skulle 

vidare mot innerstaden skulle det innebära detta två nivåförflyttningar.  

Lokalgatan intill den nya stationsbyggnaden skulle utformas som gårdsgata, där all trafik skulle 

ske på fotgängarnas villkor.  

Totalt sett bedömdes planen medföra ökad bekvämlighet för kollektivtrafikresenärer utan att 

försämring av trafiksäkerhet skedde.  

Sammanfattning av Detaljplan Dp 2000-00694A-54 

Olika alternativ för bytespunkt mellan tunnelbana, buss och spårväg vid Liljeholmstorget hade 

diskuterats, under ett planarbete som hade pågått under flera år. I tidigare detaljplan Dp 95079 

redovisades en lösning med smidig omstigningspunkt mellan tunnelbana och buss.  

I denna detaljplan utvecklades förslaget och avstigning skulle ske på torgnivå i kvarteret Karet. 

Efter avstigning skulle bussarna fortsätta ner under torget på tunnelbanenivå och docka mot 

tunnelbaneperrongen. På detta sätt skulle resande från innerstaden utan nivåförflyttning kunna 

byta från tunnelbana till buss. Bussterminalens avstigningsplats mot torget föreslogs också glasas 

in, för att minska bullret från bussarna mot torget och den ovanliggande bebyggelsen.  
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Förslaget med att flytta in inkommande bussar i kvarteret och låta avstigning ske i torgnivå skulle 

skapa en större byggbar yta i kvarteret Karet. På detta sätt skulle stadsbilden och närmiljön 

förbättras jämfört med tidigare förslag i Dp 95079 då avstigning planerades mot Liljeholmsvägen 

i tunnelbanenivå. På detta sätt koncentrerades trafikantströmmarna till torgplan istället för till 

tunnelbaneplan. Bebyggelsen som skulle ske skulle också vara tillgänglig för personer med 

funktionshinder.  

6.2.1.1 Utvärdering av dokument utifrån planindikatorer och kunskapssammanställning 

De planeringsdokument som har kunnat gå att få från trafikförvaltningen samt från andra källor 

beskriver huvudsakliga syftet med utvecklingen av Liljeholmen, utan att gå in på alltför många 

detaljer. 

Generella indikatorer 

Bytesmöjligheter beskrevs i samtliga planeringsdokument, med förslag på olika lösningar för att 

skapa bra byten för resenärer. Vikt låg på att skapa specifikt bekvämlighet för resenärerna, genom 

exempelvis förflyttning direkt över plattform utan nivåförflyttning. Samtidigt nämndes planerna 

för torget – att det skulle bli centralpunkt för såväl bostäder som arbetsplatser. Detta skulle ge ett 

rikare folkliv i området.  

Indikatorer i innemiljö 

Nivåskillnader nämndes i dokumenten i avsikten att undvika nivåförflyttning vid byten. Om det 

dock krävdes nivåskillnad var målet att bebyggelsen som skedde skulle vara tillgänglig för 

personer med funktionsnedsättning. Miljön i den nya biljetthallen beskrevs ha glaspartier som 

släppte in ljus och gav bra utblick över den omkringliggande närområdet.    

Indikatorer i utemiljö  

Utemiljön på Liljeholmen beskrevs intill stationsbyggnaden vara anpassad efter fotgängares 

villkor, där motortrafik skulle vara det underordnade trafikslaget. I planen diskuterades även 

möjlighet att koncentrera trafikantströmmar till torgplan, vilket gav utemiljön större betydelse.  

Indikatorer på plattform 

Plattformens utformning nämndes kort i planeringsdokumenten. Vid breddning av spårområde 

skulle möjlighet ges till breddning av plattformar, vilket i sin tur skulle ge plats för 

kapacitetsstarka rulltrappor. Möjligheten att byta direkt över plattform nämndes också, med 

bussterminal i direkt anslutning till tunnelbanans plattform.  
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6.2.2 Fältstudie 

Fältstudie av Liljeholmen genomfördes under ett primärt tillfälle – 27 mars 2019. Besöket på 

stationen gjordes under dagtid, med mindre kompletterande besök under eftermiddags- och 

kvällstid i samband med privat användning av kollektivtrafik.  

6.2.2.1 Generellt 

Folkliv, bemanning och service 

Liljeholmen är en station som har en relativt stor del passagerare, vilket märktes då det även mitt 

på dagen fanns ett stort flöde av människor i olika riktningar. I bytespunkten, som låg intill 

Liljeholmstorget, finns blandade verksamheter – café, kiosk och snabbmatsrestaurang. Det fanns 

också flera bemannade spärrkiosker dit resenärer kunde vända sig för information. Eftersom 

Liljeholmen låg nära annan bebyggelse så upplevdes det finnas ett naturligt folkliv i dess 

omgivning.  

Biljettautomater fanns i båda biljetthallarna, där resenären själv kunde välja att exempelvis fylla på 

reskassa eller köpa en resa.  

Bytesmöjligheter 

Det fanns stora bytesmöjligheter på Liljeholmen. Från bussterminalen gick det att byta till 

tunnelbana med riktning söderut direkt över plattform, medan byte till tunnelbanan med riktning 

norrut och Tvärbanan krävde två nivåförflyttningar, där båda nivåförflyttningarna kunde göras 

med trappor, rulltrappor och hiss.  

6.2.2.2 Utemiljö 

Anslutning 

Det fanns många anslutningspunkter till Liljeholmen. Två entréer fanns i östra delen av 

Liljeholmstorget, med en entré direkt mot torget och en mot Liljeholmsvägen. Längs 

Liljeholmsvägen anslöt även Tvärbanan, med spår i gatunivå. Angöringshall för bussar fanns 

mittemot Liljeholmstorgets östra entré, vilket gjorde det enkelt med byten från buss till Tvärbana.  

Huvudentrén till Liljeholmen låg i västra delen av Liljeholmstorget. Utöver dessa primära entréer 

fanns även en entré från Trekanten, en entré från skogen väster om Trekantsparken samt en 

entré från Nybohov. I Nybohov fanns ett mindre väntutrymme med ett antal bänkar. Från 

Nybohov går en hissbana österut till Liljeholmen. Hissbanan anslöt till en inglasad gångbro, där 

även entrén intill skogen anslöt.  

En entré fanns även till plattform för tunnelbana söderut från Liljeholmstorgets galleria, som 

hade öppet mellan 06:00-22:00 varje dag.  

Angöring 

Ordnad cykelparkering fanns intill stationsentrén längs Liljeholmsvägen. Det gick att låsa fast 

cykelramen i cykelstället. Cykelparkering fanns också nära entrén till Liljeholmstorget västra, samt 

spritt kring Liljeholmstorget i nära anslutning.  
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Grönska och grönområden 

 

Figur 21 - Trekantsparken intill sekundär stationsentré 

Omkring Liljeholmens station fanns grönska i såväl park som i gatumiljö. Intill anslutningen 

norrifrån låg Trekantsparken (se Figur 21), med såväl vegetation som större öppna grönområden. 

På Liljeholmstorget fanns växtlighet i form av träd och längs Liljeholmsvägen finns träd och 

buskar.   

Nivåskillnader 

I utemiljön fanns nivåskillnader främst på gångvägen mellan Nybohov och den huvudsakliga 

stationen. Dessa utgjordes av både gångväg med lutning och trappor. Det fanns även trappor upp 

från Trekantsparken upp till torgnivån.  

Belysning 

Utomhus fanns belysning i olika former, bland annat gatlampor på olika höjd på 

Liljeholmstorget, i Trekantsparken och längs Liljeholmsvägen. Belysning ficks även från diverse 

skyltanordningar tillsammans med ljus från insidan som gjordes tillgängligt genom större 

glaspartier. Eftersom många verksamheter fanns i närheten av stationsområdet hade ljuset många 

olika källor.  

Överblickbarhet och orienterbarhet  

Utemiljön i stationsområdet var öppen – Liljeholmstorget bjöd inte på många dolda ytor. Intill 

Liljeholmsvägen fanns också tydlig skyltning till stationsbyggnaden och dess erbjudna trafikslag. 

Vid de andra entréerna vid Trekantsparken och skogsområdet intill sjön var det svårare att 

överblicka. Det fanns också färre skyltar och vägvisande element i dessa miljöer.     
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6.2.2.3 Innemiljö 

Innemiljön på Liljeholmen bestod av två separata biljetthallar – norra (se Figur 22) och södra (se 

Figur 23). Båda låg i anslutning till Liljeholmstorget, medan den norra också låg intill 

Liljeholmsvägen. Den södra ansluter även till såväl Trekantsparken som till området Nybohov.  

 

Figur 22 - Norra biljetthallen med spärrlinjer och spärrkiosk 

Nivåskillnader 

Biljetthallarna låg i entréplan och en nivå under dessa nåddes såväl tunnelbaneplattform som 

bussterminal. Åtkomst till tunnelbaneplattformarna och bussterminalen ficks via trappor, 

rulltrappor och hissar. Entrépunkten vid Trekantsparken nådde övrig stationsbebyggelse via såväl 

trappa som hiss. För att från stationen nå hissbanan till Nybohov behövdes viss lutning 

överbryggas.  

Belysning 

I norra biljetthallen ficks mycket ljusinsläpp från fönsterpartier mot Liljeholmstorget, tillsammans 

med lampor i taket. I södra biljetthallen släpptes ljus in från fönsterpartier, lampor i taket och 

glaspartier i taket.   
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Figur 23 - Södra biljetthallen med spärrlinjer, träbänkar och ljusinsläpp 

Överblickbarhet och orienterbarhet  

I norra biljetthallen var det en öppen yta innan spärrlinjen. Alla spärrar anslöt till samma yta, som 

i sin tur ledde vidare till tunnelbana i båda riktningar samt till bussterminal. I södra biljetthallen 

var ytan stor och öppen innan spärrlinjerna. Det var få pelare som skymde, vilket gav bättre sikt. 

I båda biljetthallarna fanns näringsverksamheter, såsom Pressbyrån och matställen.  

Informationssystem 

Information i biljetthallarna till stationen fanns på digitala skärmar, skyltar och analoga kartor. 

Det fanns också spärr- och informationskiosker där det alltid som resenär gick att vända sig. På 

många ställen i entréplan fanns tydliga digitala skärmar med information om avgående bussar från 

bussterminalen en nivå ned.  

Sittplatser och väntyta 

I Liljeholmens innemiljö fanns det bänkar i stationsbyggnaden främst innanför spärrlinjerna, i 

form av träbänkar. Utöver dessa fanns sittplatser även i vissa av de verksamheter som huserar i 

stationsbyggnaden.  
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6.2.2.4 Plattform 

Tunnelbanan anslöt till Liljeholmen via separata plattformar en nivå under entréplan. 

Plattformarna var under tak i en innemiljö. Tvärbanans plattform låg i gatunivå längs med 

Liljeholmsvägen. Bussanslutning till stationen utgjordes av en egen bussterminal för påstigning en 

nivå under entréplan, samt avstigning på entréplan intill Liljeholmstorget.  

Nivåskillnader 

Stationens entréplan låg en nivå över plattformar för såväl tunnelbana som buss. Dessa 

nivåskillnader överbryggades med hiss, trappor och rulltrappor. I plattformsmiljön i övrigt fanns 

inga nivåskillnader som påverkade resenären.  

Belysning 

På tunnelbanans plattformsnivå fanns bra ljusinsläpp, med kompletterande konst i glas. Ljus ficks 

från fönster intill plattformen för tunnelbana norrut. Ljus ficks också från andra ljuskällor – 

lysrör, punktbelysning och belysta skyltar (se Figur 24).  

 

Figur 24 - Ljusinsläpp på plattformsnivå 

Överblickbarhet och orienterbarhet 

Plattformar för tunnelbana och bussterminal upplevdes som överblickbara, om än lite svårare att 

orientera. Detta upplevdes bland annat bero på det stora antalet uppgångar, som kunde skapa 

förvirring hos resenären. Utöver detta var de lätta att överblicka med få visuella hinder.  

Åtkomst till plattform 

Tunnelbaneplattformarna på Liljeholmen nåddes från entréplan efter passering av spärrlinjer via 

rulltrappor, trappor och hissar. Anslutning från norra biljetthallen via trappor, rulltrappor och 

hiss. Hissen låg långt inne i en tunnel på entréplan för att hamna i nivå med trappor i 

tunnelbaneplan. Anslutning från södra biljetthallen via trappor, rulltrappor och hiss. Anslutning 

från Liljeholmstorgets galleria fanns i plattformens västra ände.  

Tvärbanan nåddes direkt i entréplan. Plattformen som ej låg an mot sidan av Liljeholmsvägen där 

stationen låg nåddes via separat passage.  
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Sittplatser och väntyta 

 

Figur 25 - Väntutrymme för bussterminal 

Väntutrymmet för bussterminalen var stort och erbjöd en lugn miljö. Alla hållplatslägen låg nära 

varandra, vilket gjorde det lätt med byten och att hitta rätt hållplatsläge. Detta kompletteras även 

av stora displayer med reseinformation. På tunnelbanans plattform fanns det träbänkar längs hela 

plattformsdragningen. Tvärbanans sittplatser utgjordes också av träbänkar. Dessa fanns placerade 

både i väderskydd och på trottoarens öppna delar.  

Plattformens utformning 

Plattformen för tunnelbana hade först taktila stråk och sedan kontrasterande plattor längs med 

plattformskanten. Taktila stråk fanns från varje hiss.  

Väderskydd 

Tunnelbanans plattform var i innemiljö, vilket gjorde att hela anläggningen var väderskyddad. 

Längs Tvärbanans plattform fanns det väderskydd i form av inglasade kurar.  

Bussterminalen fanns intill plattformen för tunnelbana söderut. Väntutrymmet var i innemiljö 

medan själva plattformen var lokaliserad under jord och därmed under tak.    
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6.3 Fallstudie 3: Barkarby station 

Stationskaraktär: Perifer station med kommande stadsutveckling intill. 

Läge i den byggda miljön 

 

Figur 26 - Barkarby station i ett bebyggelsesammanhang, stationsomfattning i rött (© Google) 

Barkarby ligger nordväst om centrala Stockholm i Järfälla kommun, längs med Mälarbanan (se 

Figur 26). I området nordöst om stationen fanns i nuläget ett hotell, värdshus och 

bostadsbebyggelse. Norr om stationen och spårområdet håller den nya Barkarbystaden på att 

byggas, vilket gör att bebyggelsen blir allt tätare. Söder om stationen ligger bostadsbebyggelse, ett 

mindre handelsområde och skolverksamhet.   
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Om stationen

 

Figur 27 - Terminalkarta över Liljeholmen (Terminalkartor - SL, 2019) 

Barkarby är en av Stockholms pendeltågsstationer. Stationsläget i sig har genomgått många 

förändringar under åren sedan öppningen av den första stationen 1878. Denna station ersattes 

1905 av ett annat stationshus, som i sin tur ersattes 1922. I samband med att järnvägen 

Mälarbanan byggdes om från enkelspår till dubbelspår anlades ett nytt stationshus 1963 på den 

nybyggda plattformen. Stationen och plattformen nåddes via en gångtunnel (Hällqvist, 2008).  

I Järfälla kommuns översiktsplan från 2001 angavs att en utbyggnad av Mälarbanan med 

ytterligare spår kunde bli nödvändig, tillsammans med avsikten att Barkarby station på sikt skulle 

bli en regional knutpunkt för regionaltåg, pendeltåg, spårväg och buss. Kommunen godkände den 

2 juli 2009 ett samarbetsavtal med Trafikverket om att upprätta detaljplan för området samt att 

verka för att järnvägen skulle byggas ut till fyra spår till 2015. 

Inom utbyggnaden av Mälarbanan revs den gamla stationen i Barkarby under åren 2014-2015 och 

en ny invigdes 2017. Den nya stationsbyggnaden har ett läge söder om den nya plattformen. 

Ytterligare en stationsbyggnad med läge norr om plattformen är planerad och är tänkt att bli den 

primära stationen i Barkarby, med bytesmöjligheter mellan regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana, 

buss och eventuellt spårvagn. I dagsläget finns en tillfällig bussterminal intill stationen söder om 

plattformen (se Figur 27 för placering och linjeutbud i Tabell 8). Denna planeras att flyttas intill 

stationsläget norr om plattformen.  

Barkarby har omkring 6 300 stycken påstigande respektive 7 000 stycken avstigande per dygn (AB 

Storstockholms Lokaltrafik, 2017). Utifrån SL:s egen inventering av de största bytespunkter (se 

kapitel 5.6 ) bedöms miljön vara tillgänglig på pendeltågsstationen och på busshållplatserna. På 

vissa hållplatser saknas dock hörbar information.  
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Tabell 8 - Trafikslag och linjer som angör Barkarby och hur de angör stationen (Tidtabeller, kartor och annan reseinformation - SL, 2019) 

Trafikslag och linjer Kommentar 

Pendeltåg Ansluter till plattform intill järnvägen.  

Pendeltågslinje 43: Bålsta-Nynäshamn  

Pendeltågslinje 44: Bro-Älvsjö  

Buss Ansluter till bussterminalen. 

Busslinje 518: Vällingby-Kista C Av- och påstigning sker på olika hållplatser 

Busslinje 541: Jakobsbergs stn-Vällingby  

Busslinje 550: Barkarby station-Barkarby handelsplats  

6.3.1 Dokument 

• Gestaltningsprogram Mälarbanan delen Barkarby – Kallhäll [oktober 2010] 

 

• Detaljplan för MÄLARBANAN, Barkarby – Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m.fl., 

Järfälla kommun (D 12 07 12) [2012-07-12]  

Planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, illustrationskartor   

 

Gestaltningsprogram Mälarbanan delen Barkarby – Kallhäll (TRV 2010/32686) 

Ett delsyfte med projektet var att förbättra såväl tillgänglighet till dagens stationsmiljöer som 

omstigning till annan kollektivtrafik. Inom projektet skedde nybyggnad och ombyggnad av 

stationsområden, tillsammans med nya planskilda passager över och under järnvägen.  

Trafikverkets mål inom projektet har varit en ökad tillgänglighet till tåg och att stationsmiljöerna 

skulle utformas som effektiva knutpunkter i resekedjan, genom att vara attraktiva och tillgängliga 

för alla resenärer. Barkarby station byggdes på nytt, med ny station och ny bussterminal i ett läge 

på Mälarbanan norr om befintlig station.  

Utgångspunkter för projektet var att bidra till att höja järnvägens attraktionskraft och att skapa 

mervärden i närmiljön. Den första med fokus på resenärer – att locka nya resenärer till att åka tåg 

och att skapa förbättringar för befintliga resenärer. Den andra genom att funktionellt och 

utseendemässigt förbättra de till järnvägen anslutande miljöerna.  

Till dessa utgångspunkter hörde tre gestaltningsmål – attraktiva och effektiva stationsmiljöer, 

välfungerande passager samt omsorg om angränsande stads- och naturmiljöer. Inom det första 

målet handlade det om upplevelser, funktioner, flöden, orienterbarhet, service, kapacitet, säkerhet 

och trygghet. Det handlade också om byte mellan trafikslag såväl som stadsutveckling i det 

stationsnära läget. Det andra målet fokuserade istället på att broar över och passager under 

järnvägen skulle vara välformade samt funktionellt och visuellt välplacerade.  

Generella frågor kring gestaltning som gjorts i järnvägsutredningen var bland annat att 

gestaltningen skulle beakta kraven på tillgänglighet för alla resenärer, att stationen i sig sågs som 

viktig länk i staden som har egen identitet och ett samspel med omgivningen, att stationsmiljön 

skulle vara välformad avseende inredning, ljussättning, information och service, samt att tunnlar 

skulle formas med platser vid tunnelmynningar, ljus, belysning, breddning och utgöra ett 

välgestaltat och attraktivt, tryggt vägval anslutet till befintligt vägnät.  
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Barkarby station 

I ett läge cirka 250 meter norrut skulle den befintliga stationen ersättas av en ny. Den nya 

stationen skulle börja byggas i sin södra ände. I första skedet skulle den bestå av en mittplattform 

för pendeltåg, som skulle nås från en ny stationsbyggnad uppe på bron för Skälbyvägen. 

Stationsbyggnaden skulle ha en glasad gavelfasad som öppnar sig mot bron via flera entrépartier, 

under ett stort skärmtak.  

Stationen var planerad att vara en stor, sammanhållen byggnad som hade utrymme för spärrlinje, 

butik och ett mindre café. Övre entréhallen var tänkt att innehålla gott om väntyta med bänkar 

och informationstavlor. På nedre planets höga rum skulle det också gå att vänta på tåget.  

Bro för Skälbyvägen 

En ny bro för Skälbyvägen var planerad att ligga några meter söder om den nuvarande bron. Den 

skulle byggas för gång- och cykeltrafik. Vid den nya stationen skulle bron vidga sig i en entréplats, 

där det skulle finnas plats för cykelparkering under tak nära stationsentrén samt angöring för 

leveranser.  

Bussterminal 

Nuvarande bussterminal skulle flyttas också norrut och byggas under bro för Skälbyvägen i 

anslutning till brons västra landfäste. Terminalen skulle förbindas direkt in i pendeltågsstationen 

via ett trapphus.  

Byten mellan tåg och buss skulle möjliggöras via en inomhuspassage genom stationsbyggnaden. 

Detta skulle göra att funktioner i stationens entréhall också skulle kunna användas av väntande 

bussresenärer. Bussterminalen skulle ha plats för ungefär lika många bussar, men den skulle 

utformas med förbättrade uppställningsytor.  

Parkering i stationsområdet samt gång- och cykeltunnel vid Barkarby station 

Cykelparkering planerades med cirka 290 platser, med majoriteten väster om spåret tillsammans 

med ett 40-tal på bron. Cykelparkeringarna skulle förses med tak.  

Nuvarande gångtunnel under järnväg förlorade sin funktion som entré till stationen, på grund av 

stationsflytten norrut. Tunneln i sig skulle bevaras som passage för gående och även göras 

tillgänglig för cyklister genom anläggandet av en ramp på västra sidan. 

Sammanfattning av Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby – Kallhäll, fastigheterna 

Barkarby 2:3 m.fl., Järfälla kommun (D 12 07 12)  

Planbeskrivning 

Syftet med detaljplanen var att möjliggöra en utbyggnad av Mälarbanan för att delvis öka 

tillgängligheten oavsett människors fysiska förmåga och att göra stationsmiljöerna mer attraktiva 

och tillgängliga.  

I första etappen skulle stationen flyttas cirka 250 meter norrut längs spåren, för att på så sätt ge 

en bra anslutning till den nya Barkarbystaden. I andra etappen skulle stationen kompletteras med 

plattformar för regionaltåg och utvecklas till en framtida knutpunkt för olika trafikslag. Stationen 

var tänkt att bestå av två stationsbyggnader – en söder om plattformen på nya Barkarbybron och 

en norr om plattformen på en ny bro mellan Barkarby/Veddesta och den nya Barkarbystaden. 

Den nordliga entrén var tänkt att vara huvudentré, med anslutning till en stadsgata på den nya 

bron och till den nya Barkarbystaden öster om järnvägen och motorvägen.  
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Följderna av spårområdets breddning gav möjligheter till att bygga ut en flexibel framtida 

kollektivtrafik i Barkarby. Stationen skulle kunna bli bytespunkt mellan regionaltåg, pendeltåg, 

tunnelbana och buss. Dessa trafiksystem skulle i så fall att kunna byggas ut i etapper.  

I tidigare kommuntäckande översiktsplan (antagen 2001) samt i fördjupning av översiktsplanen 

för Barkarbystaden (antagen 2006) angavs utbyggnad av Mälarbanan med ytterligare spår som 

möjlig, tillsammans med avsikten att Barkarby station skulle bli en regional knutpunkt för 

regionaltåg, pendeltåg, spårväg och buss. I processen genomfördes ett samråd om detaljplan 

under januari-februari 2010.   

Tillgänglighet 

Gång- och cykelvägar i området skulle byggas så att rullstolsburna och andra rörelsehindrade 

problemfritt skulle kunna ta sig fram. Detta skulle uppnås genom att samtliga nya gång- och 

cykelvägar skulle ha en lutning som inte överskrider en meters stigning på en 20 meter lång 

sträcka, vilket motsvarar en lutning på 5 %. Tillgänglighetskraven för bebyggelse inom 

kvartersmark styrdes av Boverkets byggregler och reglerades i bygglovgivningen till respektive 

byggnad och anläggning.  

Byggnadskultur och gestaltning 

Inom hela projektet Mälarbanan planerades stationer, broar, gång- och cykelportar få en 

gestaltning som skulle kännas igen som en helhet med gemensamma drag. Passager över och 

under spåren skulle vidga sig mot mynningarna, vilket skulle göra det möjligt att komma ifrån 

känslan av långa, otrygga gångar. Även användning av välplacerat och rikligt ljus för att öka 

trygghetskänslan.  

Illustrationskartor 

I illustrationskartor (se Figur 92 i Bilaga 1) över Barkarby station fanns två etapper för åtgärder. I 

den första etappen skulle en ny bro byggas som skulle ersätta Gamla Barkarbybron. Den nya 

bron skulle utgöra entré till Barkarby station. En tillfällig lösning för buss skulle skapas genom att 

bussterminalen skulle förskjutas norrut längs Helikoptervägen i anslutning till den nya bron och 

nya stationsentrén. Tanken var att i etapp två flytta bussterminalen vidare norrut till den nya 

Barkarbybrons västra landfäste, när regionaltågsstationen så småningom byggdes ut.  
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Utvärdering av dokument utifrån planindikatorer och kunskapssammanställning 

De planeringsdokument som har kunnat gå att få från trafikförvaltningen, Trafikverket och 

Järfälla kommun beskriver utvecklingen av Barkarby station.  

Generella indikatorer 

Byte mellan trafikslag behandlades i båda dokumenten. Ett av huvudmålen i 

gestaltningsprogrammet beskrevs vara är att förbättra omstigning till annan kollektivtrafik. Detta 

beskeivs bland annat i en del om den nya bussterminalen, där tanken var att förbinda terminalen 

direkt in i pendeltågsstationen via trapphus. Huvudmålet med Barkarby station var att i slutändan 

bli bytespunkt mellan flera trafikslag – regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana och buss.  

Indikatorer i innemiljö 

Gestaltningsprogrammet pekade på att stationsmiljön skulle vara utformad på ett bra sätt med 

avseende på inredning, ljussättning, information och service. Stationsbyggnaden skulle ha glasad 

gavelfasad som skulle öppna sig mot den anslutande bron vid Skälbyvägen. Utrymmet i sig skulle 

vara stort och sammanhållet, med yta för spärrlinje och övrig verksamhet. I båda nivåer av 

byggnaden beskrevs målsättningen att det skulle finnas väntyta med bänkar, tillsammans med 

informationstavlor.  

Indikatorer i utemiljö 

I gestaltningsprogrammet beskrevs samspel med omgivningen och att stationen hade en roll som 

viktig länk i staden som viktigt i gestaltningen. I stationens närmiljö skulle också tunnlar utgöra 

välgestaltade och attraktiva vägval, genom att fokus skulle ligga på ljus, belysning, breddning och 

att platser skulle skapas i tunnelmynningar. Tunnelmynningarna skulle utformas så att känslan av 

långa, otrygga gångar skulle försvinna. Välplacerat och rikligt ljus skulle också i utemiljön 

användas för att öka trygghetskänslan.  

Anslutningen till stationens beskrevs ligga på en ny bro över järnvägen, som var tänkt att bara 

vara till för gång- och cykeltrafik. Vid stationen är det tänkt att bron skulle vidgas till en 

entréplats, med plats för cykelparkering under tak och angöring för leveranser. Cykelparkering 

skulle också finnas på plats väster om spåret, alla försedda med tak.  

Gångtunneln som fanns vid den nuvarande stationen var tänkt att bevaras som passage för 

gående och samtidigt göras tillgänglig också för cyklister genom anläggning av ramp på västra 

sidan.  

I detaljplanen beskrevs också att gång- och cykelvägar skulle utformas så att de blir tillgängligt för 

såväl rullstolsburna som andra rörelsehindrade, detta genom lutning på max 5 procent.  

Indikatorer på plattform 

Bussterminalens plattformar beskrevs i gestaltningsprogrammet kort med att bussarna skulle ha 

bättre uppställningsytor. Här nämndes också att genom att bussterminalen var tänkt att kopplas 

samman med övrig stationsbyggnad och att väntplatser i byggnaden också skulle kunna användas 

av bussresenärer.  
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6.3.2 Fältstudie 

Fältstudie av Barkarby station genomfördes under ett primärt tillfälle – 8 maj 2019. Besöket på 

stationen gjordes under dagtid. Inga kompletterande besök har gjorts på Barkarby station. 

6.3.2.1 Generellt 

Folkliv, bemanning och service 

Barkarby station är en station som idag har en något mindre mängd passagerare, vilket gjorde att 

det inte var så stort flöde av människor där. Bytespunkten låg intill järnvägen, Veddestavägen och 

Skälbyvägen, jämfört med dess tidigare läge närmare övrig stadsbebyggelse och dess tillhörande 

verksamheter. I stationen fanns en kiosk och en bemannad spärrkiosk dit resenärer kunde vända 

sig för information.  

Bytesmöjligheter 

På Barkarby station gick det i nuläget att byta mellan pendeltåg och buss. Byten mellan dessa 

trafikslag krävde två nivåförflyttningar, där nivåförflyttningarna skedde med hiss eller med trappa 

respektive rulltrappa.  

6.3.2.2 Utemiljö 

 

Figur 28 - Tunnelbro för gång och cykel längs nya Barkarbybron 

Anslutning 

Det var möjligt att ansluta till Barkarby station på olika sätt. Dagens huvudentré låg längs med 

Skälbyvägen på Barkarbybron, som gick över järnvägen (Mälarbanan) och E18. På bron tilläts just 
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då både biltrafik samt gång- och cykeltrafik. Österifrån anslöt gång- och cykelvägen via en 

tillfällig trätunnel (se Figur 28), som sedan ledde upp på ordinarie nya Barkarbybron.  

Bussterminalen som tillhörde stationen kunde nås antingen via hissar och trappor från 

Barkarbybron eller direkt via Helikoptervägen. Bebyggelse norr om järnvägen och E18 kan nå 

Helikoptervägen via en gång- och cykeltunnel under E18 och järnvägen eller via Barkarbybron.  

Angöring 

Cykelparkering på Barkarby station fanns intill huvudentrén på nya Barkarbybron (se Figur 29) 

och en nivå under intill Helikoptervägen. Båda cykelparkeringar saknade någon form av 

väderskydd för cyklarna. Bilparkering fanns också intill stationen på två primära platser. Dessa 

var nordväst om stationen på norra sidan av järnvägen samt bortanför bussterminalen på södra 

sidan av järnvägen.  

 

Figur 29 - Cykelparkering på nya Barkarbybron intill stationens huvudentré 

Grönska och grönområden 

I stationsområdet finns grönska och växtlighet intill cykelparkeringen längs Helikoptervägen samt 

omkring bussterminalen som också den låg längs Helikoptervägen. Växtligheten utgjordes främst 

av träd, såväl nyplanterade som äldre.  

Nivåskillnader 

I utemiljön fanns nivåskillnader mellan bussterminalens plattform och övrig stationsbyggnad. Två 

separata trapphus fanns på vardera sida om Helikoptervägen i anslutning till nya Barkarbybron. 

Intill de båda trapphusen fanns också kompletterande hissar. Denna nivåskillnad kunde också 

överbryggas genom att gå längs med Veddestavägen upp till nya Barkarbybron.  
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Belysning 

Utomhus fanns belysning på gatlampor, samt i trapphus och integrerat i taket som gick ut en bit 

från huvudentrén. Gatlamporna längs bron var på relativt hög höjd i förhållande till resenärerna. 

Längs med Helikoptervägen fanns belysning regelbundet på plattformarna för bussterminalen. 

Överblickbarhet och orienterbarhet  

Utemiljön uppe på nya Barkarbybron upplevdes lätt att överblicka, med bra siktlinjer. Det var 

dock svårare att se in i den provisoriska gång- och cykeltunnelbron i trä. Skyltning fanns i viss 

mån, med digitala skärmar för information om bussavgångar och större digitala skärmar på hög 

höjd med information om avgångar för pendeltåget. Detta gjorde det lätt att på långt håll se om 

det var bråttom eller inte till den önskade avgångstiden. Utemiljön nere längs Helikoptervägen 

bestod till stor del av de anslutande miljöerna till bussterminalen, som var öppna och ej 

skrymmande.  

6.3.2.3 Innemiljö 

 

Figur 30 - Övre plan, spärrlinje, information och kiosk 

Innemiljön på Barkarby station bestod av en stor biljetthall med tillhörande verksamheter (se 

Figur 30) och en nedervåning med väntytor innanför dörrarna ut till pendeltågsplattformarna.  

Nivåskillnader 

Barkarby stations nivåskillnader i innemiljö överbryggades av rulltrappor och en hiss. 

Rulltrapporna låg direkt efter spärrlinjen och direkt till vänster om dessa låg hissen. På nedre plan 

blev det en mindre gång från hissens utgång, vilket kunde skapa en dold yta.   

Belysning 

På stationen fanns belysning främst i taket, i form av punktbelysning. Mycket ljus ficks också 

utifrån via de många olika glaspartierna. Längs med rulltrapporna fanns också separat belysning.  
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Överblickbarhet och orienterbarhet  

På grund av dess kompakta storlek upplevdes stationens innemiljö lätt att överblicka. Det fanns 

taktila stråk som gjorde det lättare för synnedsatta att också kunna orientera sig i lokalen. Stråken 

ledde till informationskiosk, sittplatser och hiss.  

Informationssystem 

Det fanns tydliga skyltar med hänvisning till vart man som resenär skulle gå för att hitta rätt. 

Ovanför spärrlinjen fanns digitala skyltar med avgångsinformation för pendeltågen. De analoga 

skyltarna på stationen hade Trafikverkets grafiska utformning av skyltar, som används på 

järnvägsstationer i Sverige. 

Sittplatser och väntyta 

Inomhus fanns metallbänkar på vardera sida om spärrlinjen. Bänkarna innanför spärrlinjen låg 

intill ett större fönsterparti och saknade därför ryggstöd. Det fanns ett väntutrymme inomhus på 

nedre plan, lokaliserat innanför dörrarna till plattformen (se Figur 31). Sittytorna var samma typ 

av metallbänk som finns i andra delar av stationen.   

 

Figur 31 - Väntutrymme på nedre plan innan plattform 

6.3.2.4 Plattform 

Pendeltåget anslöt till Barkarby station via plattformar intill järnvägen en nivå under entréplan. 

Plattformarna var delvis under tak. Bussanslutning till stationen utgjordes av en egen 

bussterminal för på- och avstigning en nivå under entréplan.   
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Nivåskillnader 

Ingen av plattformarna hade några nivåskillnader, dock krävdes nivåförflyttning för att nå båda 

två från entréplan av stationen. Bussterminalen kunde även nås direkt via Helikoptervägen.   

Belysning 

Belysning på plattformen för pendeltåg fanns monterade i taket, med markerade ljusramper 

närmast plattformskanterna och ledstråken. I mitten av plattformen fanns det belysning 

regelbundet placerat.   

Överblickbarhet och orienterbarhet 

 

Figur 32 - Vy från plattform mot station 

Plattformsutrymmet för pendeltåg gick huvudsakligen att överblicka på ett bra sätt. Själva 

utgången från plattformen doldes delvis av reklamskärmar och metroställ (se Figur 32). Viss sikt 

doldes bakom stolpar och räcken i de inglasade utrymmena. På bussterminalen gick det att 

överblicka på ett bra sätt, tack vare de öppna ytorna (se Figur 33).  

Åtkomst till plattform 

Pendeltågets plattform nåddes endast från ett håll i dagsläget, men planerad åtkomst planerades 

fås via ytterligare stationsbyggnad som ska ligga längre norrut längs järnvägen. Bussterminalens 

plattformar nåddes direkt via Helikoptervägen och de anslutande gatorna till den.  

Sittplatser och väntyta 

Sittplatserna på pendeltågets plattformar var bänkar i metall. Dessa fanns både i separata 

inglasade utrymmet och direkt på plattformen delvis under plattformstak.  
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Figur 33 - Plattform på bussterminalen 

Plattformens utformning 

Plattformen för pendeltåg hade ledstråk till såväl påstigningsytor som vindskyddade väntplatser. 

På bussterminalen fanns till respektive hållplats taktila plattor med ledstråk, samt kontrasterande 

plattor för att markera plattformskant. Plattformana för bussterminalen fanns på vardera sida om 

Helikoptervägen, med ordnade passage närmast bropelarna och även längre österut.  

Väderskydd 

På pendeltågsplattformen fanns inglasade väntutrymmen som är väderskyddade. Vissa av dessa 

omgavs helt av glas medan andra hade glas på alla sidor utom en. Längs bussterminalens 

plattformar fanns till varje hållplats en separat glaskur, som till viss del skyddade mot väder.   
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7 Analys av studerade stationer 

I detta kapitel beskrivs analys av de olika kategorierna av planindikatorer, med jämförelse mellan 

de olika stationerna samt utvärdering av hur stationerna uppfyller indikatorerna. 

Tabellsammanställningar av alla tre stationer i relation till planindikatorerna finns i bilaga 2.  

Inom varje kategori bedöms planindikatorer på stationen, på en skala som består av låg, mellan 

och hög uppfyllnad, se förklarande Tabell 9. Planindikatorer som metod i sig har varit ett bra 

verktyg för att systematiskt kunna jämföra stationerna. Just de som har använts och identifierats 

inom arbetet har tyckts kunna representera de efterfrågade funktionerna tillgänglighet, trygghet, 

användbarhet, jämställdhet och till mindre del också barns behov. Detta eftersom de var 

framtagna i förhållande till den teori som fanns att tillgå i litteraturen. Det kunde dock ha varit ett 

alternativ att använda en redan beprövad analysmetod, med fördefinierade kriterier. Inom detta 

arbete var dock litteraturstudien och förståelse för begreppen en stor del, vilket gjorde att de 

planindikatorerna som sedan identifierades bedömdes som såväl användbara som representativa 

för de frågeställningar som hade definierats och det mål som arbetet hade.  

Tabell 9 - Skala av uppfyllnadsgrad av planindikator 

Skala Låg Mellan Hög 

7.1 Generella planindikatorer 
Tabell 10 - Bedömning av generella planindikatorer 

Parametrar Gullmarsplan Liljeholmen Barkarby 

Folkliv, bemanning och service    

Bytesmöjligheter    

 

Dessa indikatorer inkluderar folkliv, bemanning och service samt bytesmöjligheter. Alla tre 

stationer hade varierande grad av dessa, vilket beror bland annat av hur de låg i stadsmiljön och 

vad som fanns etablerat i närmiljön.  

Bemanning och service på stationerna varierade. På en större station som Gullmarsplan fanns 

mer personal i exempelvis spärr- och informationskiosker. Detta gjorde att den mänskliga 

närvaron blir starkare, tillsammans med större möjlighet att som resenär be om hjälp när frågor 

dyker upp. Att det dessutom fanns flera verksamheter inom stationen gjorde att närvaron av 

människor ökade. På Liljeholmen var det ganska likt, med största skillnaden att stationen hade 

delats upp i två biljetthallar. Detta gjorde att varje biljetthall för sig upplevdes på ett visst sätt. 

Södra biljetthallen låg närmast Liljeholmstorgets kommersiella centrum, medan norra biljetthallen 

låg i anslutning till Liljeholmsvägen och därmed även Tvärbanans plattformar. I båda biljetthallar 

fanns förutom spärr- och informationskiosker andra verksamheter, vilket i likhet med 

Gullmarsplan ökade den mänskliga närvaron. Barkarby i sin tur hade endast en spärr- och 

informationskiosk samt verksamhet i form av en kiosk, vilket gav en mindre mänsklig närvaro.  

Folklivet på stationerna berodde också på i vilken sorts stadsmiljö de ligger i. Liljeholmen låg i 

direkt anslutning till bostäder, affärer och kontor, vilket skapade ett generellt flöde på platsen 

kring stationen. Detta kunde ge trygghet hos resenärer, samtidigt som de hos andra kunde vara en 

grund till otrygghet genom att det blir mer människor i närheten av stationsmiljön. Gullmarsplan 

ligger främst nära bostäder, men även en viss del kontor och kommersiell verksamhet. Här var 

det dock påtagligt att större infrastruktur ligger i närheten, såsom Nynäsvägen och 
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Skanstullsbron. Dessa typer av infrastruktur skapade en barriär i miljön, vilket gjorde att folklivet 

blev något sämre. Det var dessutom i den södra anslutningen ont om angränsande verksamheter, 

vilket gjorde att folklivet där kan vara något mindre och kunde därmed skapa osäkerhet när man 

som resenär rörde sig där. På Barkarby station var situationen lite annorlunda. Stationen låg längs 

med en befintlig järnväg, vilket gjorde att barriär för människor funnits där under lång tid. Detta 

gjorde att verksamheter tenderade att ligga en bit ifrån och inte i direkt anslutning till stationen. 

Folklivet kring denna station bestod därför främst av resenärer och inte andra människor, vilket 

gjorde att den mänskliga närvaron blir lägre.  

Bytesmöjligheter fanns på alla tre stationer. Både Gullmarsplan och Liljeholmen erbjöd byten 

mellan tre olika trafikslag (tunnelbana, Tvärbana och buss), medan Barkarby station endast erbjöd 

byten för två trafikslag (pendeltåg och buss). Hur enkelt det var att byta mellan dessa varierade 

också. Detta berodde bland annat på antal nivåförflyttningar, avstånd mellan trafikslag och 

liknande. Detta berörs i följande delkapitel där nivåskillnader och liknande beskrivs i de olika 

stationsdelarna.  

7.2 Planindikatorer för utemiljö 
Tabell 11 - Bedömning av planindikatorer i utemiljö 

Parametrar Gullmarsplan Liljeholmen Barkarby 

Nivåskillnader    

Belysning    

Överblickbarhet och orienterbarhet    

Anslutning    

Angöring    

Grönska och grönområden    

 

Dessa indikatorer inkluderar nivåskillnader, belysning, överblickbarhet och orienterbarhet, 

anslutning, angöring samt grönska och grönområden. Utemiljön på de tre stationerna varierade, 

beroende på vad som fanns i närheten samt hur väl det var sammankopplat med stationen i sig.  

Nivåskillnader fanns i mindre utsträckning i varje stations utemiljö. Barkarby station hade både 

trappor och hiss i utemiljön, vilket var viktigt för att kunna koppla samman dess bussterminal 

med övrig stationsbebyggelse. Det kunde dock ligga en osäkerhet i att sådana anläggningar inte 

ligger i innemiljö, exempelvis risk för sabotage och otrygga miljöer där servicepersonal och 

liknande inte kan vara lika uppmärksamma på pågående händelser. Nivåskillnader är också något 

som kan bli problematiskt för personer med funktionsnedsättning, när till exempel en hiss slutar 

fungera. Sådana typer av tekniska missöden kan bli avgörande för om en resenär kan nyttja 

kollektivtrafiken eller ej. Nivåskillnaden på Barkarby station överbryggades även av en gångväg 

med viss lutning, för att man på så sätt kan nå stationen från de olika nivåerna även om de 

tekniska lösningarna var ur funktion. På Gullmarsplan och Liljeholmen fanns inga större 

nivåskillnader i utemiljön, men i dem blev istället lutningar av vägar och mindre trappor av större 

vikt vid anslutningar för gående. 

Belysning i utemiljö bedömdes som god på respektive station, där vanlig gatubelysning gick en 

viktig roll. Här var det dock viktigt att tänka på underhållet av anläggningar, eftersom trasig 

belysning för många kan bli ett orosmoment. På exempelvis Gullmarsplan upplevdes det finnas 
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många trasiga lampor längs gångstråket till och från Globenområdet, vilket i en ljus dagmiljö inte 

gör så stor skillnad men desto större när mörkret drar in under kvällar och mörka årstider.  

Överblickbarhet och orienterbarhet var en planindikator som berodde till stor del av andra 

planindikatorer, exempelvis belysning. För att en yta skulle vara överblickbar kunde den också 

behöva vara belyst på ett korrekt sätt. Utemiljöerna i stationerna upplevdes vara överblickbara, 

om än i olika grader. Liljeholmens utemiljö varierade – en del var på Liljeholmstorget mellan 

andra delar vid sekundära ingångar låg intill parkmiljö och övrig natur. Torgmiljö upplevdes som 

lättare att överblicka, då skymmande vegetation och annat inte finns i lika stor utsträckning. På 

Liljeholmen var torgytan stor, vilket gjorde att det var lätt att få en god bild över miljön. 

Tvärbanans miljö längs med Liljeholmsvägen gick också att överblicka, genom att gatumiljön var 

ordnad och vegetation är röjd. I Gullmarsplans utemiljö gick det relativt bra att överblicka 

området kring Johanneshovsvägen, dock var busstrafiken hög där vilket gjorde att sikten kunde 

skymmas av ankommande och avgående bussar. Gångstråket som anslöt söderifrån upplevdes på 

vissa delar som mer svår att överblicka, på grund av skymda hörn och trasig belysning. Här blev 

tunnlar och takförsedda utrymmen något som bidrog till sämre överblick, vilket i förlängning 

kunde ge sämre trygghet. Orienterbarheten berodde i utemiljö mycket av lättheten att röra sig och 

förstå miljön man som resenär rörde sig i. Detta kunde underlättas av skyltar och liknande, vilket 

fanns på alla de tre stationerna. Viktigast upplevdes skyltar vara i miljöer där det fanns olika 

vägval, exempelvis i gångstråket från Globenområdet på Gullmarsplan och en gångtunnel i närhet 

av Barkarby station.  

Hur anslutningen fungerade till stationen blev oerhört viktigt för att en resenär ska välja just 

kollektivtrafik. På alla analyserade stationer fanns anslutning för gående och cyklande, och i viss 

utsträckning även för motortrafik. Till alla stationer fanns anslutande gång- och cykelväg, dock 

inte till alla delar av stationen. På Gullmarsplan gick det att ansluta till huvudentrén med cykel, 

dock saknades separat gång- och cykelväg. Det gick dock att ansluta till Tvärbanans plattform via 

gång- och cykelväg norr om huvudentrén, vilket gör att resenärer kan använda denna anslutning 

för att nå stationen istället. Anslutning till Barkarby station skedde på den nya Barkarbybron. 

Denna var i planer nämnd att i framtiden endast vara till för gående och cyklister, men i dagsläget 

nyttjades ena halvan av bron av motorfordon. Dessa motorfordon kunde dock ej stanna direkt 

utanför huvudentrén, detta syfte är endast till för gående och cyklister. För resenärer som anslöt 

från norr om spårområdet på bron var anslutningen lite krånglig, med en provisorisk träbro i 

tunnel som låg an mot den nya brons norra fäste. Denna kan bli en källa för otrygghet för 

resenärer på kvällen, då själva anordningen bidrog med skymda vrår. I skymda vrår finns risk för 

att eventuellt överfall kan ske. Anslutning till Liljeholmen skedde främst via Liljeholmstorget och 

Liljeholmsvägen, men alternativa entréer fanns också. Detta gör att tillgängligheten till stationen 

ökade och att flödet av resenärer inte koncentrerades från ett specifikt håll.  

Angöring till stationen hörde samman med hur det gick att ansluta till den. Stationerna erbjöd alla 

cykelparkering i närheten av stationen, av varierande sort. Endast en mindre cykelparkering vid 

Gullmarsplan var väderskyddad, annars var alla de övriga cykelparkeringarna utan väderskydd. 

Kvaliteteten på själva cykelparkeringarna varierade också, med högre standard på de nybyggda 

parkeringarna intill Barkarby station och lägre standard på de som fanns intill Liljeholmen och 

Gullmarsplan. Att som resenär kunna ha möjligheten att använda sig av olika trafikslag under sin 

resa ger en större flexibilitet. Det är därför viktigt att det vid användning av cykel till stationen 

också fanns möjlighet att angöra denna till stationen på ett säkert och tillförlitligt sätt.  

Grönska i utemiljön fanns i varierande mängd på stationerna. På Gullmarsplan fanns det 

sporadiskt utplacerad i gatumiljö och längs gångstråk, medan det på både Liljeholmen och 
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Barkarby station fanns i mer ordnade former med exempelvis park- och naturmiljöer. Totalt 

upplevdes det som trygga grönområden, tack vare att det saknades skymmande buskage och att 

det inte växte vilt. Detta hade annars kunnat vara en känsla till otrygghet när man som resenär 

skulle röra sig i närmiljön av stationerna.    

7.3 Planindikatorer för innemiljö 
Tabell 12 - Bedömning av planindikatorer i innemiljö 

Parametrar Gullmarsplan Liljeholmen Barkarby 

Nivåskillnader    

Belysning    

Överblickbarhet och orienterbarhet    

Sittplatser och väntyta    

Informationssystem    

 

Planindikatorerna i denna kategori involverar nivåskillnader, belysning, överblickbarhet och 

orienterbarhet, sittplatser och väntyta samt informationssystem. Innemiljön på de tre stationerna 

hade olika dimensioner, men har ändå analyserats utifrån samma indikatorer.  

Nivåskillnader fanns inom alla analyserade stationer. På Gullmarsplan blev det påtagligt att 

entréplan endast anslöts av bussar längs Johanneshovsvägen, medan bussterminal samt 

tunnelbana och tvärbana anslöt en nivå upp respektive en nivå ned. Detta gjorde att det blev fler 

möjliga förflyttningar över olika plan på Gullmarsplan, vilket kan vara ett orosmoment för 

resenärer med funktionsnedsättningar vid exempelvis hissreparation eller liknande. Samma 

orosmoment kunde självklart finnas på alla tre stationer, eftersom det krävs nivåförflyttningar där 

också. I vissa fall fanns smarta lösningar som gör att nivåförflyttningar kunde undvikas, 

exempelvis på Liljeholmen där bussterminalen ansluter direkt till en av tunnelbanans plattformar. 

Att smidigt kunna byta från det ena trafikslaget till det andra utan att behöva använda sig av 

trappor och hiss är något många resenärer tros kunna uppskatta.  

Belysning i innemiljö var något som gjorde det mer eller mindre överblickbart. En alltför mörk 

station kan skapa otrygghet hos resenärer genom att vissa delar inte kunde ses och att man därför 

också lättare kunde tappa bort sig i stationsmiljön. På de tre analyserade stationerna fanns en stor 

mängd naturligt ljus inkluderad i stationsutformningen, med generösa glaspartier placerade väl i 

stationen. På Gullmarsplan sågs detta främst närmast spärrlinjerna till tunnelbanan, medan det 

längre bort i stationen i anslutning till gångstråket till Globenområdet kunde bli mer instängt. Här 

kompenserades det i viss grad med annan belysning, men känslan av mörker fanns där ändå. 

Detsamma gällde även delar av Gullmarsplan som var under förändring, inför anslutandet av den 

blå tunnelbanelinjen. På Liljeholmen nyttjades glaspartier i såväl tak som väggar, vilket gjorde att 

ljus släpptes in från många olika håll. Annan belysning kompletterade också och gav en 

huvudsaklig tydlig överblick över stationsmiljön.  

Överblickbarheten och orienterbarheten på stationerna berodde till hög grad av vilken storlek de 

hade. Gullmarsplan var en utbredd station som med fler vrår kan bli svårare att överblicka. Det 

fanns dessutom mycket fast inredning i miljön, vilket kunde skapa ytterligare svårigheter. Den 

fasta inredningen utgjordes av pelare, caféverksamhet och biljettautomater. På Barkarby station 

var det istället betydligt mindre med en öppen yta, vilket gjorde att det var lättare att överblicka. 

Där fanns det dock på nedervåningen en mindre korridor från hissen, vilket skapade en sämre 
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överblick. På Liljeholmen fanns det två biljetthallar, vilket kunde skapa svårigheter i att överblicka 

hela stationsmiljön. Var för sig gick de dock bra att överblicka, om än södra biljetthallen bestod 

av fler skymda vrår på grund av anslutande gångstråk från såväl entrén vid Trekantsparken och 

från hissbanan från Nybohov.  

Sittplatser fanns inte i större utsträckning i innemiljön på stationerna. Detta kunde vara en signal 

att det inte var tänkt att man som resenär skulle uppehålla sig på station alltför länge, utan att det 

primära väntutrymmet skulle vara det som var intill plattformar, vilket var mer tillgängligt för 

resenären. Att det dock fanns sittplatser i innemiljön på respektive station var viktigt, för att man 

som resenär skulle kunna samla sig och inte känna sig stressad över att behöva lämna stationen 

direkt. På Gullmarsplan blev sittplatserna ett naturligt inslag, där utrymme runt pelare nyttjades 

för att skapa sittplatser där det kanske inte annars skulle ha rymts några.  

Informationssystem var generellt bra på respektive station. Skyltar i innemiljön kompletteras av 

digitala skärmar med avgångsinformation och även information om slutdestination. Det som 

dock kunde bli av detta är att man som resenär blir bombarderad med ”för mycket” information, 

vilket gjorde att det kunde bli svårt att urskilja det som är viktigt för just en själv.  Detta var mest 

påtagligt på Gullmarsplan där många skyltar samsades om utrymmet tillsammans med de digitala 

skärmarna. Att det dessutom fanns talade meddelanden gjorde att informationsintrycket kunde 

bli starkt. Dessa blev dock ett viktigt inslag i en station som Barkarby, där frekvensen av tåg 

kunde vara något lägre än exempelvis tunnelbanetåg som avgick från de andra stationerna.  

7.4 Planindikatorer för plattform 
Tabell 13 - Bedömning av planindikatorer på plattform 

Parametrar Gullmarsplan Liljeholmen Barkarby 

Nivåskillnader    

Belysning    

Överblickbarhet och orienterbarhet    

Åtkomst till plattform    

Sittplatser och väntyta    

Plattformens utformning    

 

Planindikatorerna i denna kategori involverade nivåskillnader, belysning, överblickbarhet och 

orienterbarhet, åtkomst till plattform, sittplatser och väntyta samt plattformens utformning. 

Plattformarna som har analyserats var de på bussterminaler och busshållplatser, de som låg i 

gatuplan samt de som var spårbundna plattformar.  

Nivåskillnader fanns inte i större utsträckning i plattformsmiljö, däremot krävdes 

nivåförflyttningar ofta för att nå spårbundna plattformar. De analyserade stationerna hade 

tunnelbanor och pendeltåg plattformar i ett eget plan. Tvärbanan på Gullmarsplan hade också ett 

eget plan, till skillnad från plattformen för Tvärbanan på Liljeholmen som anslöt direkt i 

gatuplan. På Gullmarsplan kunde dock Tvärbanan angöras utan någon nivåförflyttning, genom 

att ansluta direkt i gatuplanberodde.  

Belysningen i plattformsmiljö berodde på vad det var för typ av plattform. De spårbundna 

plattformarna hade ofta egen belysning som satt i plattformstak. Spårtrafik i gatumiljö använde 

sig istället av den befintliga gatubelysningen. På bussterminalerna i stationsmiljöerna fanns det i 
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vissa fall separat belysning, som exempelvis Gullmarsplan där belysning fanns i bussterminalens 

plattformstak. På de analyserade stationerna upplevdes belysningen i plattformsmiljö som god, 

dock skulle vissa modifikationer kunna göras för att skapa ett mer spridet ljus i miljöer under tak.  

Överblickbarhet på en plattform blev viktigt för att kunna ta in vilka andra resenärer som finns. 

Hur lätt det var att överblicka berodde på hur stor och utbredd plattformsmiljön är. På Barkarby 

station fanns endast en anslutning till pendeltågsplattformen, vilket gjorde överblicken lättare att 

göra då det inte finns så många uppgångar i siktfältet. Detta blev en påtaglig skillnad i 

plattformsmiljön för tunnelbana på Liljeholmen, där sikten stördes av trappor, rulltrappor och 

hissar som fanns utmed plattformen. Det gjorde det svårare att överblicka situationen och att 

även kunna orientera sig i var man som resenär skulle i nästa steg. Orienterbarhet i 

plattformsmiljö underlättades dock i samtliga stationer av tydliga skyltar och pilar.   

Hur det går att ta sig till plattformen var en annan fråga. Eftersom det rörde sig om många olika 

plattformstyper varierade även åtkomstsätten. På Gullmarsplan gick exempelvis bussterminalen 

att komma åt på många sätt, genom att den var ansluten till såväl stationen via trappor och hiss, 

som till gatumiljö. Detta i kontrast till tunnelbaneplattformarna på Gullmarsplan som vardera 

endast gick att komma åt från ett håll. Detta gjorde anslutningen till plattformen till en sårbar 

punkt där såväl ankommande som avresande resenärsströmmar möttes och riskerade att kollidera 

med varandra. Skulle det ha funnits fler nedgångar hade flödena kunnat flyta på bättre. På 

Barkarby station var det också endast en åtkomstpunkt, men denna var dimensionerad för fler 

rulltrappor. Detta gjorde att känslan i åtkomst till plattformen på Barkarby station inte kändes lika 

trång som på Gullmarsplan.  

Sittplatser och väntytor var av stort värde i just plattformsmiljö, eftersom det var i denna miljö 

resenären befann sig just innan avresande. På både Gullmarsplan och Liljeholmen fanns det till 

stor del träbänkar, med ryggstöd och armstöd. Dessa var placerade regelbundet både på 

bussterminal och plattformar för spårbunden trafik. Att det fanns en stor mängd gjorde att alla 

resenärer hade möjlighet att sätta sig ner. I utomhusmiljö blev detta dock mindre lockande, 

förutom i de fall då väntutrymmen fanns i inglasade eller väderskyddade områden. Detta fanns 

både på Barkarby station och Gullmarsplan, där deras spårbundna trafik hade plattformar som 

var i utemiljö. Att stationerna erbjöd detta gav ökad komfort för resenären och en trevligare 

resemiljö. Det var också viktigt att tänka på material – metallbänkar som fanns på Barkarby 

station fungerade i inglasad miljö men blev mindre attraktiva i utemiljö där kylan trängde sig 

igenom lättare än på en träbänk. Det som också blir vanligt i ett land som Sverige är uppvärmda 

sittytor, som oavsett årstid ger en komfortabel upplevelse.  

Plattformens utformning varierade i stor grad mellan de olika stationerna. De spårbundna hade 

generellt alltid taktila stråk och kontrasterande plattor som underlättade för synnedsatta resenärer. 

Dessa blev dock inte fullt funktionella när grus och liknande förstörde dess funktion. Det 

saknades dessutom taktila stråk på många av de busshållplatser som fanns längs 

Johanneshovsvägen på Gullmarsplan, vilket inte gav en tillgänglig upplevelse för alla resenärer. 

När grundläggande funktioner inte fanns i plattformens utformning gjorde det att alla inte kunde 

använda de på ett tryggt och tillförlitligt sätt.  
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8 Slutsatser 

8.1 Besvarande av frågeställningar 

Vad innebär begreppen tillgänglighet, trygghet, jämställdhet, användbarhet och barns behov inom kollektivtrafik i 

transportsystemet? 

Denna fråga har behandlats i kapitel 4 Funktioner och planindikatorer för bytespunkter. Svaret på den 

formade den teoretiska grund som användes inom arbetet och ledde fram till de planindikatorer 

som sedan användes inom fallstudierna. Sammanfattningsvis innebär begreppen väldigt många 

skilda saker, vilket återigen speglar hur komplext det är att kunna planera resenärernas framtida 

miljö i kollektivtrafiken utefter dem. I grunden kommer begreppen från de transportpolitiska 

målen, som i sig är till för att ha en inverkan på hela transportsystemet. Detta inkluderar även 

trafik och trafikslag som inte ryms inom kollektivtrafikens ramar, vilket gör att de inom vissa av 

de delmål som ställts upp inte går att ställa i direkt relation till just kollektivtrafiken.  

Hur behandlas funktionerna tillgänglighet, trygghet, jämställdhet och användbarhet samt barns behov i 

planeringsskedet för stationsmiljöer och anslutningar till dessa? 

För att kunna svara på denna fråga måste först begreppen i sig förstås i ett bredare perspektiv. I 

litteraturstudien och dess efterföljande kunskapssammanställning har dessa begrepp kunnat 

kopplats bättre till själva användaren av kollektivtrafiksystemet. Planeringsskedet har sedan 

representerats av att undersöka kollektivtrafikens planeringsförutsättningar i Stockholms län i 

kapitel 5 och att studera planeringsdokument för tre stationer i Stockholms län i kapitel 6.  

I kapitel 5 finns olika styrande dokument för hur kollektivtrafik och därmed stationsmiljöer ska 

utvecklas och planeras. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet i delmålet Ökat kollektivt 

resande att kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv och trygg, vilket påverkas av hur den 

fysiska miljön är utformad, av andra medresenärer, närvaro av personal och information. 

Trygghet i kollektivtrafiken bygger också på hur själva vistelsen på hållplatser och stationer är. Att 

miljön är attraktiv för alla innebär att den är tillgänglig, vilket följs upp i fokusområdet Tillgängligt 

genom att utvecklingen av bytespunkter mäts. Detta kan i stationsmiljön innebära att anpassning 

kan behöva göras, för att även resenärer med funktionsnedsättning ska känna sig välkomna.  

I trafikförvaltningens trafikstrategi beskrevs de övergripande principerna för planering och 

samverkan. I dessa principer nämndes bland annat hur kollektivtrafiken ska utformas utifrån 

resenärernas behov, att kollektivtrafikens roll i fysisk planering ska lyftas genom att beakta hur 

kollektivtrafik samverkar med övrigt transportsystem, att fasta kundmiljöer såsom stationsmiljöer 

ska främja en positiv upplevelse av resan. Trafikförvaltningen har också i sin planering och arbete 

en strategi för hållbar utveckling, där en princip innefattar att avlägsna hinder för resenärer samt 

att öka jämlikhet och jämställdhet i kollektivtrafikens utveckling. Denna realiseras genom att 

använda sig av riktlinjer som styr innehållet i idé- och förstudier samt säkrar kravställning i 

upphandlingar, beställningar och projekt.  

Trafikförvaltningens riktlinjer i sig styr kollektivtrafiken och dess utformning, och blir en viktig 

grundpelare för hur stationer utformas. I deras riktlinjer finns ”ska-krav” som ska leda till att 

attraktiva stationer byggs. Här handlar det om krav som behandlar de funktioner som nämns i 

frågeställningen, som tillämpas i olika sammanhang. I riktlinjerna finns alla lagkrav som 

trafikförvaltningen måste följa sammanställda och beskrivna. Alla riktlinjer ska också följas upp i 

verksamheter, upphandlingar och projekt. Detta innebär att det i ett tidigt skede ställs krav på 

funktionerna tillgänglighet, trygghet, användbarhet och jämställdhet, samtidigt som barns behov 

beaktas men inte som en separat del. I riktlinjerna nämns också vikten av samråd under 
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nybyggnation och ombyggnation, för att inkludera resenärer och exempelvis 

intresseorganisationer för funktionsnedsättningsfrågor och liknande. Det finns också krav för hur 

de fasta kundmiljöerna ska utformas, exempelvis kontrastmarkeringar, entréer, trappor, etc. 

Jämställdhetsaspekten förstärks ytterligare i riktlinjer som handlar om social hållbarhet. Här 

handlar det om att jämställdhet i sig fås in i arbetsrätt genom att de får en del i de styrande 

dokument som leder verksamheten inom trafikförvaltningen.  

Region Stockholms policys är ett annat verktyg som trafikförvaltningen tillämpar i sitt arbete och 

i planering av kollektivtrafik. De har bland annat policys för jämställdhet och delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning. Dessa styr upphandlingar, avtal och beslut, vilket gör att 

varje verksamhet inom region Stockholm, därmed också trafikförvaltningen, har ett ansvar att 

systematiskt arbeta utifrån policyn.  

Länsplanen har också en roll i hur kollektivtrafik planeras för. Här är bland annat det prioriterade 

nätet för personer med funktionsnedsättning något som omfattar stationer och busshållplatser. I 

planen finns områdena Tillgänglighetsanpassning, Trygghetsåtgärder och Trafiksäkerhetsåtgärder på spår 

när det kommer till stationer. I det första området ligger fokus på att smidigt ta sig till och från 

kollektivtrafik och att enkelt kunna byta transportmedel i bytespunkter. Detta visar på att 

planering för stationer integreras i många olika processer, vilket gör att funktionerna genomsyras 

från många håll. Det andra området fokuserar på trygghet, där belysning och överblick får en 

viktig roll när miljöer omkring kollektivtrafik ska förbättras. I det sista området ligger fokus på att 

förbättra anslutning till kollektiv spårtrafik, bland annat genom att förbättra passager och göra 

siktförbättrande åtgärder. Allt detta hänger ihop med hur stationer i sig upplevs i slutändan. 

På nationell nivå har också Trafikverket ett ansvar vid planering och utveckling av stationer. Här 

finns specifika krav som ska följas när en ny station byggs, med fokus på den fysiska 

utformningen. Detta gör att vissa stationer som byggs också kommer att genomsyras av dessa 

krav, som är kopplade till resenärens användande av miljön. Detta gör att funktionerna 

tillgänglighet, trygghet, användbarhet och jämställdhet även kommer in i planeringsskedet på 

detta sätt.  

För att sedan tillämpa det här praktiskt gjordes även en analys av hur planeringsdokument kunde 

se ut för stationer som byggs i Stockholms län. Dessa har analyserats utifrån de planindikatorer 

som tagits fram i kapitel 4. I dokumenten var det tydligt att det i planering för exempelvis 

Barkarby station fanns en mer utökad involvering av resenärens funktioner i den fysiska miljön. 

Detta kan dock bero på att mer relevanta dokument hittades när det kommer till denna station, 

jämfört med de andra stationerna Gullmarsplan och Liljeholmen. Generellt fanns inte så mycket 

fördjupad beskrivning av stationsmiljöerna i de dokument som analyserats, vilket kan ge en 

missvisande bild över hur arbetet i sig har fortlöpt. Det kan hända att det i själva 

planeringsprocessen har skett en större invägning av resenärens perspektiv, men det har inte alltid 

blivit självklart i de dokumenten som tillgång har fåtts till i detta arbete. I Barkarby stations 

dokument har det funnits mer utvecklade resonemang kring resenären i sig, hur de i arbetet kan 

skapa förbättringar för resenärer och samtidigt locka nya resenärer.  

Hur uppfylls dessa funktioner och behov i de slutgiltiga stations- och närmiljöerna?  

Utifrån planindikatorerna i kapitel 4 har tre stationer analyserats och utvärderats. 

Planindikatorerna har fungerat som ett verktyg för att på ett mer objektivt sätt göra bedömningen 

samt att alla stationer då också har kunnat bedömas enligt samma kriterier. En funktion som har 

varit svårare att kunna bedöma inom en planindikator har varit jämställdhet, just för att denna 

handlar mer om planeringen i sig och inte rent av hur en miljö upplevs.  
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Utifrån analysen i kapitel 7 blir slutsatsen av denna frågeställning att funktionerna och behoven 

uppfylls till olika grad i stationerna och dess närmiljöer. Självklart blir det svårare att göra en 

generell bedömning som helt uppfylls, eftersom bedömningen i sig är subjektiv. Det 

planindikatorerna hjälper till med är att dock förklara hur en miljö uppfyller eller inte uppfyller 

faktorer som sedan i förlängningen kan kopplas till de huvudsakliga funktionerna tillgänglighet, 

trygghet, jämställdhet och användbarhet. Barns behov har vägts in i funktionerna, eftersom det 

inte finns specifika utformningsdetaljer som endast har betydelse för just barn.  

Inom detta arbete har funktionerna och behoven bedömts utifrån planindikatorer, i relation till 

hur väl en viss egenskap upplevs i stationsmiljön. De generella indikatorerna – bytesmöjligheter 

samt folkliv, bemanning och service – upplevdes vara bra på alla tre stationer. Det är dock 

varierande inom just folkliv, med ett varierat folkliv på Liljeholmen, resenärsdominerat runt 

Gullmarsplan och ett mindre folkliv på Barkarby station som har ett lägre resenärsantal än de 

övriga två. Att bytesmöjligheterna är bra på de tre stationerna gav i många fall att tillgängligheten 

och användbarheten ökade för de resenärer som behöver genomföra byten i resekedjan. 

Utemiljön på stationer analyserades utifrån flera planindikatorer, där några av indikatorerna även 

var aktuella i stationens innemiljö och i plattformsmiljön. Nivåskillnaderna som fanns utomhus 

och inomhus gjorde att funktionen tillgänglighet blev sämre, där vissa lösningar med exempelvis 

hissar kunde ge upphov till besvär hos olika resenärer. Belysning i alla stationsmiljöer – såväl inne 

som ute – bedöms vara goda, om än några få undantag ger ett sämre intryck. Detta är exempelvis 

på platser inom stationerna där belysning är trasig eller av sämre kvalitet. I gånganslutningen från 

söder om Gullmarsplan kan den sämre belysningen ge upphov till att funktionen trygghet inte 

uppfylls under alla dygnets timmar. Generellt ska stationen vara överblickbar och orienterbar, för 

att resenären ska känna sig trygg och för att miljön ska vara användbar. På de flesta ställen i 

stationsmiljöerna upplevdes miljön vara just överblickbar och orienterbar, om än i varierande 

grad i förhållande till olika resenärers förutsättningar.  

Indikatorer som var specifika för just utemiljön var anslutning, angöring samt grönska och 

grönområden. Om anslutning till stationsområden är bra avgör om en station upplevs som 

tillgänglig eller inte. Till alla tre stationer gick det att ansluta till fots och med cykel, medan 

motortrafik hade sämre anslutning till respektive station. Bäst uppfylldes anslutningsindikatorn på 

Liljeholmen, där mängden anslutningar var störst och att den därmed var mest tillgänglig. 

Angöring hör ihop med anslutning, då det främst handlar om huruvida du som resenär kunde 

lämna exempelvis en cykel intill stationen. Alla tre stationer hade specifika cykelparkeringar, som 

varierade i användningsgrad. I helhet var dock angöringen bra, vilket gjorde att användbarheten 

ökade. Grönska och grönområden kan vara en källa till både trivsel och otrygghet. Hur balansen 

mellan dessa funktioner ser ut är väsentlig för att avgöra om grönskan är av godo eller inte. I 

stationsmiljöerna som analyserats i fallstudierna upplevdes grönskan vara i gott skick, om än inte 

så stor i sin utsträckning i närområdet till de flesta stationerna. Här bedömdes otryggheten vara 

lägre än trivsel denna planindikator kan föra med sig.  

Indikatorer specifika för innemiljö var bland annat sittplatser och väntyta samt 

informationssystem. I alla innemiljöer fanns olika typer av sittplatser och väntytor, men det 

viktigaste var att de fanns där överhuvudtaget. Detta för att det gav en ökad tillgänglighet för alla 

de resenärer som använde stationerna, allra främst för äldre och för personer med fysiska 

funktionsnedsättningar. Informationssystem gav ökad användbarhet och även trygghet. På alla tre 

stationerna fanns tydliga skärmar, skyltar och audiella källor till information. Att just 

informationen fanns där lättillgängligt gav en smidigare upplevelse som resenär.  
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Plattformsindikatorer har nämnts tidigare, där de gemensamma indikatorerna diskuterades. De 

planindikatorer som var kopplade specifikt till plattformar är åtkomst till plattform, sittplatser och 

väntyta, plattformens utformning samt väderskydd. Åtkomsten handlade om tillgänglighet, 

trygghet och att kunna använda miljön på ett bra sätt. På alla tre stationer behövde hissar och 

rulltrappor, samt trappor i vissa fall, användas för att nå plattformen. I de fall där plattformarna 

låg i gatunivå stämmer detta dock inte. I helhet fanns godtagbara lösningar för åtkomsten, i 

förhållande till att många av miljöerna har spårtrafik. Spårtrafik i sig gör det svårt att lösa 

åtkomsten i plan. Sittplatser och väntytor finns på alla plattformar. I de fall där plattformarna är i 

utomhusmiljö var sittplatserna oftast placerade i ett väderskydd, tillsammans med övrig väntyta. 

Sittplatserna varierade dock i användbarhet, med ryggstöd på alla men endast armstöd på vissa. 

Utformningen av plattformen i sig ska också göra det lätt för alla resenärer, med ledstråk och 

liknande. Flera bussplattformar på Gullmarsplan uppfyllde inte den bästa standarden, vilket 

gjorde att tillgängligheten här blev sämre och inte funktionell för alla typer av resenärer.  

Sammanfattningsvis uppfylldes funktionerna och behoven i varierande grad på de tre stationerna. 

Återigen var bedömningen subjektiv, vilket gör att variationer kan finnas i tolkningen av hur 

funktionerna och behoven uppfylls.  

9 Diskussion 

9.1 Reflektioner 

När jag först började med det här arbetet var jag lite osäker på exakt hur det skulle utformas, hur 

skulle jag på bästa sätt skulle kunna gå på djupet med mina frågeställningar. Jag ska inte säga att 

det har varit en lätt process, för många motgångar har stötts på under tidens gång. Det har ändå 

varit ett intressant arbete som förhoppningsvis kan leda till något i arbetet med att lyfta upp 

resenärens perspektiv när planering av stationer och kollektivtrafik görs.  

En annan reflektion jag drog är att jag innan arbetets start var nybörjare på hur Stockholms 

kollektivtrafik såg ut. Detta arbete har därför gett mig mycket värdefull information om hur en 

större stads mekanismer för kollektivtrafik fungerar, jämfört med en mindre stad såsom den jag 

kommer ifrån. Att så mycket planering ligger bakom det man som resenär kan ta för givet gör 

mig ödmjuk i den framtida arbetsroll jag kommer att inneha.  

9.2 Metodkritik 

Metoden jag valde i detta arbete hade nog kunnat modifierats för att arbetsgången skulle bli något 

smidigare. Att hitta bakgrundsdokument till stationerna som behandlats i fallstudierna har varit 

svårt. Det hade kunnat vara bättre att på förhand forma metoden kring att eventuellt endast 

undersöka nybyggda stationer där dokumentationen och utredningsmaterial kanske funnits lättare 

tillgängligt. Tid har också varit en begränsning, där för mycket tid lades på att söka litteratur och 

även läsa denna. I efterhand har mycket material som hittats i slutändan inte använts, vilket gör 

att andra delar av arbetet har fått mindre tid. Detta kunde jag såklart inte veta när jag väl läste 

materialet, men jag kanske hade kunnat vara mer noga med urvalet av litteratur. Det kan vara 

något att ta med sig till framtiden, att bli bättre på att sålla och även att förbättra läsningen i sig. 

Nyttigt hade kunnat vara att sammanfatta och få ner text tidigare i skedet, istället för att lägga 

mycket tid på att bara läsa i sträck.  

Metoden med planindikatorerna var ett bra inslag inom detta arbete. Den gjorde det möjligt att 

systematiskt kunna se på stationsmiljöer och därmed lättare kunna jämföra de tre miljöerna med 

varandra. Eftersom de är definierade utifrån omfattande litteraturstudier om begreppen 
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tillgänglighet, trygghet, användbarhet, jämställdhet och barns behov anses de också på ett bra rätt 

representera hur dessa funktioner upplevs i stationsmiljön. Självklart är det omöjligt att täcka in 

alla möjliga faktorer för fysisk miljö inom dessa planindikatorer, men jag upplever ändå att jag 

med hjälp av dessa planindikatorer kunde identifiera det viktigaste i de fysiska miljöerna i relation 

till de fördefinierade funktionerna.  

9.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet var viktiga kvalitetskriterier att leva upp till för att forskningsresultaten 

ska ha vetenskapligt värde. Reliabilitet syftar till tillförlitligheten hos och användbarheten av ett 

mätinstrument och av måttenheten. Validitet avser istället att man som forskare mäter det som 

man avser att mäta (Ejvegård, 2009). I detta fall blev frågan om jag har använt mig av rätt metod 

för att studera de frågor jag ställt upp samt om metodens resultat ger svar på frågorna jag har 

ställt. Vissa bedömningar i arbetet med planindikatorer har varit subjektiva, vilket gjorde att 

objektivitet måste genomsyra bedömning. Jag har därför försökt att beskriva utifrån 

planindikatorernas teoretiska grund istället för att blanda in för många personliga bedömningar. 

Självklart kommer åsikter att påverkas av många olika faktorer – utbildningen jag läser, min 

personliga erfarenhet, min ålder och mitt kön. I detta fall kanske trygghetsfaktorer har fått större 

plats, för att jag utifrån min erfarenhet anser att dessa är viktiga i hur just jag upplever någonting. 

Trygghet är av stor vikt för såväl män som kvinnor. I min litteraturstudie har jag därför försökt 

hitta belägg bakom mina egna åsikter i forskning och i hur andra har resonerat i tidigare arbeten. 

Eftersom min arbetslivserfarenhet också är i det tidiga skedet kan mina resonemang se 

annorlunda ut jämfört med en person som har varit verksam länge i branschen.  

9.4 Förslag på fortsatta studier 

Under detta arbete har vidare funderingar dykt upp, som legat utanför ramen det jag bestämt mig 

för att undersöka. Nedan följer en liten sammanfattning av de tankar jag har fått, som skulle 

kunna vara aktuella att studera vidare.  

För att kunna analysera den fysiska miljön i kollektivtrafikens olika bytespunkter kan det vara 

aktuellt att göra en studie som inkluderar resenärens perspektiv genom enkäter, intervjuer och 

liknande angreppssätt. En djupare förståelse kan då fås, genom att exempelvis inkludera olika 

typer av resenärer och olika målgrupper av människor.  

Planeringsprocessen i sig kan behöva göras ytterligare undersökningar av, genom att det kanske 

inte räcker att bara kolla igenom dokument. Ett alternativ till en studie kan vara att innan arbete 

med exempelvis en ny station börjar få tillfälle att vara en del av projektgruppen. Detta gör att det 

som inte kommer ut i text kanske ändå kan fångas upp i de diskussioner som förs när exempelvis 

utformning och resenärer diskuteras.  

Det kan också vara aktuellt att studera vidare i vad resenärer faktiskt upplever som viktigast i den 

fysiska miljön. Det skulle kunna göras genom att följa ett antal olika resenärer som kan skapa en 

bra helhetsbild. Detta genom att inkludera såväl barn, ungdomar, vuxna som pensionärer. I dessa 

grupper bör också olika funktionsnedsättningar få utrymme, till exempel sådana som är svårare 

att se hos en person.  
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Bilaga 1 – Bilder och illustrationer inom fallstudier 

Gullmarsplan 

 

 

Figur 34 – Ingång till Tvärbanan
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Figur 35 - Hiss till Tvärbanan inuti stationsbyggnad 

 

Figur 36 - Ljusinsläpp vid Tvärbanans ingång 
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Figur 37 - Översikt Tvärbanans ingång  

 

Figur 38 - Belysning på Tvärbanans plattform 
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Figur 39 - Konst i Tvärbanans plattformstak 
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Figur 40 - Tvärbanans uppgång till stationsbyggnaden 

 

Figur 41 - Sittplatser och väntytor på Tvärbanans plattform 
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Figur 42 - Spårövergång vid Tvärbanans plattform 

 

Figur 43 - Spårövergång intill Tvärbanans plattform 
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Figur 44 - Trappa och rulltrappa upp till bussterminal 

 

Figur 45 - Hiss upp till bussterminal 
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Figur 46 - Utrymme inomhus innan bussterminal 

 

Figur 47 - Ingång till station från bussterminal 
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Figur 48 - Väntplatser på bussterminal 

 

Figur 49 - Sittplatser och grönska på bussterminal 
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Figur 50 - Bussdepå och tillgänglighet söderifrån 

 

Figur 51 - Översikt stationsbyggnad 
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Figur 52 - Nedgång till tunnelbaneplattform 

 

Figur 53 - Taktilt stråk på plattform för tunnelbana 
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Figur 54 - Översikt spärrlinjer i stationsbyggnad   
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Figur 55 - Utrymme inomhus innan tunnelbaneplattform 

 

Figur 56 - Uppgång från tunnelbaneplattform 
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Figur 57 - Vy över spärrlinjer från tunnelbaneplattform 

 

Figur 58 - Ingång vid gångbana från Globen 
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Figur 59 - Sittplatser runt pelare i stationsbyggnad 
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Liljeholmen 

 

Figur 60 - Entré intill Liljeholmsvägen 
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Figur 61 - Cykelparkering intill Liljeholmsvägen 

 

Figur 62 - Entré mot Liljeholmstorget 
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Figur 63 - Utgång från avstigningsplats för bussar 

 

Figur 64 - Ingång från Trekantsparken 
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Figur 65 - Gångpassage från hissbana Nybohov och ingång intill skogsområde 

 

Figur 66 - Entré från skogsområde 
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Figur 67 - Ingång till hissbana Nybohov från gångpassage 

 

Figur 68 - Entré vid Nybohov 
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Figur 69 - Väntutrymme hissbana Nybohov 

 

Figur 70 - Spärrlinje/Ingång från Liljeholmstorgets galleria 
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Figur 71 - Översikt ingång och stationsbyggnad i Södra biljetthallen från Liljeholmsvägen   

 

Figur 72 - Spärrlinje och översikt från stationsbyggnad i Norra biljetthallen 
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Figur 73 - Ljusinsläpp i tak, Norra biljetthallen 
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Figur 74 - Översikt Norra biljetthallen 

 

Figur 75 - Ingång till bussterminalens väntutrymme 
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Figur 76 - Väntutrymme bussterminal 

 

Figur 77 - Informationstavla i väntutrymme bussterminal 
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Figur 78 - Belysning tunnelbaneplattform  

 

Figur 79 - Uppgång från tunnelbaneplattform 
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Figur 80 - Ljusinsläpp tunnelbaneplattform 

 

Figur 81 - Ingång till bussterminal 
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Barkarby station 

 

Figur 82 - Hiss från plattformsnivå 
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Figur 83 - Sittplatser pendeltågsplattform 

 

Figur 84 - Ledstråk längs med plattformskant 
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Figur 85 - Vindskyddad väntyta på plattform 
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Figur 86 - Ingång till stationsbyggnad från plattform 

 

Figur 87 - Nedgång till plattformsnivå, hiss och rulltrappor 
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Figur 88 - Sittplatser inne i stationsbyggnad 

 

Figur 89 - Översikt spärrlinje i stationsbyggnad 
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Figur 90 - Ingång Barkarby station  

 

Figur 91 - Översikt bro och anslutning norrifrån 
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Figur 92 - Illustrationskarta över Barkarbys stationsutveckling (från Detaljplan för MÄLARBANAN, Barkarby – 
Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m.fl., Järfälla kommun (D 12 07 12)) 
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Bilaga 2 – Planindikatorer 

 

Tabell 14 – Generella planindikatorer 

Parametrar Gullmarsplan Liljeholmen Barkarby Analys Litteratur 

Generella indikatorer 

Folkliv, 
bemanning och 
service 

Gullmarsplans torg finns nära 
stationen, men de är inte i direkt 
anslutning till varandra. Inom 
stationen är det under såväl dag 
som natt ett stadigt flöde av 
resenärer 

Personal finns i spärrkiosker, 
kiosker, restauranger, caféer. 

Separata biljettautomater och visst 
utbud av varuautomater finns.  

Toalett finns med ingång från 
Johanneshovsvägen. 

Liljeholmstorget finns intill, med 
flera angränsande butiker och även 
en galleria. Stationen i sig är 
bytespunkt för kollektivtrafik, ger 
flöden från olika håll.  

Personal finns i spärrkiosker, 
kiosker, restauranger och caféer. 

Inte så många folkdragande 
verksamheter intill station, främst 
bostäder, skolverksamhet och en bit 
längre bort också hotell.  

Personal finns i spärrkiosk och 
kiosk. 

Bemanning och service på stationerna 
upplevs vara likvärdiga. Det som dock 
skiljer dem främst åt är folklivet. 
Gullmarsplan har högt resenärsflöde, 
men desto färre verksamheter i 
närheten. Främst finns bostäder vid 
Gullmarsplan, med en mindre andel 
handel. Liljeholmen har övrig 
verksamhet i närheten av stationen, 
med kommers, kontor och bostäder. 
Barkarby station har inte så mycket 
folkliv förutom resenärer i närheten 
av stationen, skolor och bostäder 
ligger en bit ifrån.  

(Myndigheten 
för delaktighet, 
2018; Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015) 

Bytesmöjligheter Möjligt att byta mellan tunnelbana, 
Tvärbana och buss. 

Avståndet är både vertikalt och 
horisontellt, för byte mellan olika 
trafikslag. 

Möjligt att byta mellan tunnelbana, 
Tvärbana och buss. Avståndet är 
ibland både vertikalt och 
horisontellt. För byte mellan buss 
och vissa linjer av tunnelbanan. 
Byte från buss till Tvärbana har 
endast horisontellt avstånd.  

Möjligt i dagsläget att byta mellan 
pendeltåg och buss. 

Avståndet är både vertikalt och 
horisontellt. Från/till plattform 
måste nivåbyte ske två gånger för att 
nå/ta sig från bussar. 

Alla stationer erbjuder 
bytesmöjligheter av olika grad. I 
dagsläget erbjuder Barkarby station 
endast byte mellan buss och 
pendeltåg. Bytet kräver på samtliga 
stationer nivåförflyttningar, förutom 
från buss till Tvärbana på 
Liljeholmen. Bytet upplevs som 
relativt likvärdigt på respektive 
station, med ungefär lika långa 
avstånd. Hur många nivåförflyttningar 
som krävs beror på vilka trafikslag det 
ska bytas mellan.  

(Hydén, 2008; 
Myndigheten 
för delaktighet, 
2018; Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015) 
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Tabell 15 - Planindikatorer för utemiljö 

Parametrar Gullmarsplan Liljeholmen Barkarby Analys Litteratur 

Utemiljö 

Nivåskillnader För att ansluta till Tvärbanan direkt 
i plan används antingen trappa eller 
gångväg med lutning. Denna lutning 
är högre än 1:20 som är 
rekommenderad.  

I Liljeholmens utemiljö finns 
nivåskillnader delvis i närheten av 
entréerna vid Trekantsparken och 
dess skogsområde.   

Stationsentrén för spårtrafik nås på 
bro. Från Helikoptervägen nås denna 
entré via trappa, hiss eller genom att 
gå runt längs Veddestavägen på en 
väg med lutning. 

På samtliga stationer finns mindre 
nivåskillnader i utemiljön. De 
största finns på Barkarby station 
där nivåskillnaden mellan entréplan 
och bussterminalen överbryggas av 
antingen längre gångsträcka på 
lutande gångväg, trappor eller hiss. 
På Gullmarsplan finns mindre 
nivåskillnader vid anslutning till 
Tvärbanan norrifrån, utan passage 
genom stationen.  

(Hydén, 2008; 
Myndigheten för 
delaktighet, 2018; 
Sveriges 
Kommuner och 
Landsting & 
Trafikverket, 
2012; Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015) 

Belysning På Gullmarsplan finns belysning 
såväl vid huvudentrén som vid 
andra anslutningspunkter. Belysning 
i det anslutande gångstråket från 
Globen-området, är på vissa ställen 
under tak sämre på grund av 
stundtals trasiga lampor.  

På Liljeholmen finns belysning 
utomhus främst intill entréer och 
vid hållplatser för Tvärbana. 
Belysningen upplevs som 
godtycklig.   

Belysning i utomhusmiljö på 
Barkarby station finns vid 
entrépunkter och i trapphus samt 
hissentréer. Belysning finns också 
längs med Barkarbybron och vid 
cykelparkeringen intill 
Helikoptervägen.  

Belysningen i varje stations 
utemiljö bedöms vara i gott skick. 
Det som kan bli problematiskt är 
när belysning går sönder i miljöer 
som är något trängre och som kan 
upplevas som otrygga. Mest sårbart 
är miljön på Gullmarsplan där 
gångstråket ansluter söderifrån. 
Här finns inte närhet till andra på 
samma sätt, vilket kan skapa en 
sårbar situation vid större andel 
mörker.  

(Bjerkemo & 
Serder, 2011; 
Sveriges 
Kommuner och 
Landsting & 
Trafikverket, 
2012; Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015) 

Överblickbarhet 
och 
orienterbarhet 

Utomhusmiljön på Gullmarsplan 
består dels av området kring entrén 
vid Johanneshovsvägen men också 
gångstråket som från Globen 
ansluter stationen söderifrån.   

Vägvisning till Gullmarsplan från 
Globen-områden finns i form av 
skyltar, som ofta är slitna och 
nedklottrade. Gångstråket i sig går 
att överblicka bra på de platser där 
det saknar tak. Under tak upplevs 
utrymmet instängt och skräpigt.  

Utomhusmiljön på Liljeholmen 
består till stor del av 
Liljeholmstorget, som ligger intill 
entréerna till både norra och södra 
biljetthallarna. Även 
Liljeholmsvägen utgör del av 
utomhusmiljön. Såväl 
Liljeholmstorget som 
Liljeholmsvägen upplevs som lätta 
att överblicka, med många öppna 
siktlinjer. Orienterbarheten är 
också bra, med tydliga skyltar och 
hänvisningar.  

Utomhusmiljön på Barkarby station 
utgörs främst av området på nya 
Barkarbybron just utanför 
huvudentrén och de anslutande 
miljöerna längs Helikoptervägen intill 
bussterminalen. Det är något svårare 
att överblicka miljön längs med 
Helikoptervägen på grund av de 
längre siktlinjerna, men en hyfsad 
överblick fås. Skyltar och övrig 
vägvisning finns i mindre 
utsträckning, men stationen syns 
däremot tydligt i landskapet.  

Alla miljöer har olika nivåer av 
överblickbarhet och orienterbarhet. 
Liljeholmen har fördelen av att 
ligga intill ett större torg, där dolda 
ytor kan undvikas. Gullmarsplan 
har svagheter i anslutningen 
söderifrån, där delar av gångstråket 
kan vara svårare att överblicka på 
grund av hörn, svängar och 
liknande. Barkarby station  

(Bjerkemo & 
Serder, 2011; 
Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015; 
Trafikverket, 
2013) 
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Anslutning Hovetstråket ansluter till stationen 
söderifrån i tunnel (nord-syd) under 
Arenavägen. Anslutningen har inget 
tak fram till att bussterminalen 
börjar. Här delas stråket i två – ena 
delen går vidare mot Gullmarsplan 
medan den andra går i tunnel till 
Nynäsvägen och ansluter till GC-
stråket som finns längs vägens 
västra sida.  

GC-väg ansluter också från 
bostadsområdet västerut via annan 
tunnel (öst-väst) under Arenavägen.  

 

Anslutande GC-väg finns också vid 
Tvärbanans norra ände.  

Gång- och cykelväg ansluter till 
stationen vid Trekantsparken, där 
en separat entré till stationen finns.  

 

Gång- och cykelväg ansluter längs 
Liljeholmsvägen. På 
Liljeholmstorget ansluter också 
vägar som delas mellan biltrafik 
och gång- och cykeltrafik.  

 

Stationsentrén ligger på 
Barkarbybron, som i plandokument 
nämns vara enbart gång- och 
cykelbro i framtiden.  

Intill bron finns provisorisk träbro 
med tak för gående och cyklister. 
Denna ansluter till övriga 
Barkarbybron. Träbron är utrustad 
med belysning.   

 

Gång- och cykelväg ansluter på flera 
plan. Längs Helikoptervägen finns 
separerad cykelväg. 

Stationerna går alla att ansluta 
gåendes och cyklandes. I mindre 
utsträckning kan de anslutas av 
motortrafik. På grund av att 
Barkarby station endast har en 
huvudentré är denna något sårbar. 
Gullmarsplan består också den 
främst av en huvudentré, med 
sekundära entréer via 
bussterminalen och Tvärbanan. 
Anslutningen söderifrån på 
Gullmarsplan kan också den i vissa 
fall vara sårbar i och med att den 
ligger i tunnlar och avgränsade 
gångstråk. Liljeholmen är den 
station som bedöms ha flest 
anslutningar och därmed ses som 
tillgänglig på många sätt.  

(Bjerkemo & 
Serder, 2011; 
Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015) 

Angöring Cykelparkering finns en bit ifrån 
entréerna vid Johanneshovsvägen. 
Det finns också cykelparkering 
Finns också intill Tvärbanans norra 
anslutning.  

Cykelparkering finns på 
Liljeholmstorget på flera platser 
samt vid Liljeholmsvägen intill 
hållplatserna för Tvärbanan. 
Cykelparkering finns också intill 
entrén vid parken Trekanten.  

Cykelparkering finns på båda sidor 
av stationsentrén.  

Cykelparkering finns också ordnad 
intill Helikoptervägen.  

Båda cykelparkeringarna saknar 
väderskydd. Vid båda kan cyklar låsas 
fast i ramen.  

Bilparkering finns längre österut 
längs spårområdet, intill Attackgatan. 
Bilparkering finns också på norra 
sidan av järnvägen och E18.   

På alla stationer finns någon typ av 
cykelparkering och i Barkarby 
stations fall även bilparkering en bit 
bort. Cykelparkering är i detta fall 
av störst vikt på Barkarby station, 
eftersom denna inte ligger i 
omedelbar anslutning till någon typ 
av centrum. Endast 
cykelparkeringen på Gullmarsplan, 
en bit från entrén vid 
Johanneshovsvägen, har något typ 
av väderskydd. 

(Bjerkemo & 
Serder, 2011; 
Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015; 
Trafikverket, 
2015) 

Grönska och 
grönområden 

Grönområde finns främst på 
terminalnivån där vissa planteringar 
förekommer. Dessa kan vi vissa 
sammanhang vara skymmande och 
bidra till ökad otrygghet.  

Grönområde finns främst intill 
entréerna vid Trekantsparken och 
skogsområdet sydväst om denna. 
Båda grönområdena har kontakt 
med sjön Trekanten.   

Grönområde finns främst vid 
busshållplatser i bussterminalen. Det 
utgörs av kortklippta gräsytor och ett 
antal anlagda träd. Intill den stora 
cykelparkeringen vid 
Helikoptervägen finns också ett 
mindre grönområde, med träd och 
gräsmatta.  

Grönskan och grönområdena i 
utemiljöerna kring stationerna 
bedöms vara i gott skick och väl 
omhändertagna. Inga större 
buskage som går att gömma sig 
bakom eller större träd som 
skymmer sikt.  

(Berglund et al., 
2006) 
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Tabell 16 - Plandinkatorer för innemiljö 

Parametrar Gullmarsplan Liljeholmen Barkarby Analys Litteratur 

Innemiljö 

Nivåskillnader Stationens huvudbyggnad finns på 
totalt tre nivåer – tunnelbana och 
Tvärbana en nivå ned med egna 
plattformar, grundnivå med 
biljetthall, spärrlinjer och butiker 
samt bussterminal en nivå upp. 
Dessa överbryggas med trappor, 
rulltrappor och hiss. Trapporna 
och rulltrapporna på respektive 
nivå ansluter till takförsett 
utrymme. 

Stationens två byggnader finns på 
totalt två nivåer – grundnivå med 
biljetthall, spärrlinje och 
restauranger/handel samt 
plattformar till tunnelbana och 
bussterminal en nivå ned. Nivåerna 
överbryggas med trappor, 
rulltrappor och hiss.  

Stationsmiljön är belägen på två plan. 
Denna nivåskillnad överbyggs med 
rulltrappor och hiss. Vanliga trappor 
finns ej. På nedre plan 
(plattformplan) nås hissen via en 
smalare gång.  

I alla stationer finns någon typ av 
nivåskillnad, vilket är svårt att 
undvika när det gäller kollektivtrafik 
som är spårbunden. Smart lösning 
på Liljeholmen med buss och 
tunnelbana på samma nivå, så att 
vissa nivåförflyttningar kan 
undvikas. Gullmarsplan har i sin tur 
sin bussterminal en nivå ovanför 
entréplan, vilket gör att det blir 
desto fler nivåförflyttningar vid 
byten mellan spårbunden trafik och 
busstrafik där.  

(Hydén, 2008; 
Myndigheten för 
delaktighet, 2018; 
Sveriges 
Kommuner och 
Landsting & 
Trafikverket, 
2012; Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015) 

Belysning Vissa delar av huvudbyggnaden på 
Gullmarsplan upplevs som lite 
mörkare, exempelvis de delar som 
nära gångvägen till 
Globenområdet. Annars är 
ljusinsläppet generöst där 
byggnaden har en ljusgård närmast 
tunnelbanespärrarna.  Visst 
ljusinsläpp fås också från 
trappuppgångarna till 
bussterminalen.  

Såväl norra som södra biljetthallen 
har generöst ljusinsläpp. I södra 
biljetthallen kommer mycket ljus 
från takfönster och takbelysning. I 
norra biljetthallen är det stora 
glaspartier utåt som släpper in 
mycket ljus, tillsammans med tydlig 
takbelysning.  

Ljust och bra ljusinsläpp utifrån, 
generösa glaspartier. Övrig belysning 
finns i tak respektive längs med 
rulltrappor.   

Belysningen på alla de tre 
stationerna bedöms vara god, om 
än det generella intrycket på 
Gullmarsplan ibland blir att det 
finns dolda utrymmen som 
förstärks i mörker. Gullmarsplan är 
en station i förändring vilket bidrar 
till detta, då vissa delar av stationen 
ej har verksamheter öppna längre, 
vilket skapar tomma utrymmen. 
Bäst belysning fås där  naturligt ljus 
kan nyttjas i högre grad.  

(Bjerkemo & 
Serder, 2011; 
Sveriges 
Kommuner och 
Landsting & 
Trafikverket, 
2012; Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015) 

Överblickbarhet 
och  
orienterbarhet 

Biljetthallen har en del pelare, 
hissar samt verksamheter som ger 
sämre överblickbarhet i stations-
miljön. Skrymmande hörn 
förekommer där sikten är dålig.  

Upplevelse av viss trängsel i den 
huvudsakliga biljetthallen, där 
många folkflöden möter varandra 
vid byten mellan transportslag. Gör 

Stationens två byggnader uppvisar 
båda god överblickbarhet. Södra 
biljetthallen har få pelare vilket gör 
att sikten ej skyms. Norra 
biljetthallen har många glaspartier 
vilket gör att sikten är klar.  

Öppna ytor ger möjlighet att skapa 
bra överblick över såväl entréplan 
som plattformplan. Ingen 
huvudsaklig trängsel, men viss 
folksamling i väntutrymmet på nedre 
plan innanför dörrarna till 
plattformen. 

Överblickbarhet försämras när det 
finns för mycket intryck som stör. 
På Gullmarsplan, som är den största 
stationen rent resenärsmässigt, kan 
känslan ibland bli att resenärerna i 
sig gör att överblickbarheten blir 
sämre. Detta på grund av större 
resenärsflöden. Orienterbarhet är 
generellt på alla stationer god, med 
tydliga skyltar och pilar.  

(Bjerkemo & 
Serder, 2011; 
Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015; 
Trafikverket, 
2013) 
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det svårare att överblicka 
utrymmet. 

Sittplatser och 
väntyta 

Träbänkar finns runt pelare i den 
öppna miljön innan nedgång till 
tunnelbana respektive uppgång till 
bussterminal.  

Träbänkar finns längs tunnelbanans 
plattformar och i bussterminalens 
väntutrymme. Några bänkar finns 
också innanför spärrlinjerna  

Finns i entréplan innan och efter 
spärrar och på plattformplan i 
väntutrymme mellan rulltrappor och 
plattformutgång.  

Inte så många sittplatser inomhus.  

Sittplatser och väntyta finns det inte 
jättemycket av i någon av miljöerna, 
vilket även signalerar att det inte är 
tänkt att som resenär stanna i 
stationens innemiljö alltför länge. 

(Myndigheten för 
delaktighet, 2018; 
Sveriges 
Kommuner och 
Landsting & 
Trafikverket, 
2012; Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015) 

Informations-
system 

Information på Gullmarsplan finns 
på digitala skyltar och på analoga 
kartor. Tunnelbanan har analoga 
linjesträckningar på stora skyltar 
intill spärrlinjerna. För Tvärbanan 
och tunnelbanan finns 
realtidsinformation för avgångar på 
displayer i entrén till dessa 
trafikslag, samt på respektive 
plattform.  

För bussar finns digitala skyltar på 
displayer vid utgångarna till 
Johanneshovsvägen, där flera 
busslinjer angör, samt vid 
trappuppgångarna till 
bussterminalen. Det finns också 
kompletterande analoga skyltar 
med busslinjenummer.  

På bussterminalen finns också 
samlad information med 
områdeskartor och hänvisning till 
hållplatsläge, tillsammans med plan 
över terminalen.  

På Liljeholmen finns information 
främst på digitala skyltar och 
analoga linjekartor. Displayer med 
information för bussterminalen 
finns på såväl entréplan som på 
nedre plan där bussterminalen 
ligger. För tunnelbanan finns 
digitala mindre skyltar med 
information om nästa avgång för 
respektive linje och riktning. 
Generella analoga skyltar med 
vägvisning finns runt om stationen 
och dess olika entré- och 
anslutningspunkter.  

Skärm finns intill utgång till 
plattform, med information om 
väntetid och tågdestination. Detta 
kompletteras också med talade 
meddelanden. Displayskyltar finns 
också monterade ovanför spärrlinjer 
med information om destinationer 
och nästa avgång.   

 

På stationen är det nationell skyltning 
(grafisk standard innehållande färger, 
text, pilar och piktogram), som kan 
verka i förberedande syfte inför 
Barkarby stations roll som station för 
regionaltåg. 

Informationssystem är på alla 
stationer tydliga och klara. Vissa 
digitala displayer är av äldre modell, 
men utför fortfarande sitt syfte väl. 
Talade meddelanden blir extra 
viktiga på en station som Barkarby, 
där pendeltåg går med lägre 
frekvens än till exempel tunnelbana 
på de andra stationerna.  

 

På Liljeholmen märks det att det 
grafiska har uppdaterats mer nyligen 
än exempelvis Gullmarsplan, med 
tydligare skyltar placerade på 
välgenomtänkta ställen.  

(Berglund et al., 
2006) ALM, 
(Berglund et al., 
2006) 
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Tabell 17 - Planindikatorer för plattform 

Parametrar Gullmarsplan Liljeholmen Barkarby Analys Litteratur 

Plattform 

Nivåskillnader Tvärbanan ligger en nivå ned från 
huvudbyggnaden, vilket 
överbryggas med hiss, trappa och 
rulltrappa. Även 
tunnelbaneplattformarna ligger en 
nivå ned. Denna nivåskillnad 
överbryggas med hissar, trappor 
och rulltrappor. Rulltrapporna åker 
endast upp från plattformarna.  

Bussterminalens plattform ligger en 
nivå över huvudbyggnaden och 
denna överbryggas med hiss, 
trappa och på vissa uppgångar även 
rulltrappa.  

Alla tunnelbanelinjer ansluter en 
nivå ned, vilket ger nivåskillnader. 
Dessa överbryggas med hissar, 
trappor och rulltrappor. Tvärbanan 
ansluter i nivå med 
Liljeholmstorget, vilket ger ingen 
nivåskillnad. Bussterminalen finns i 
nivå med tunnelbanans plattform, 
vilket gör att dess nivåskillnader 
överbryggas på samma sätt.   

Pendeltåget och bussarna ansluter en 
nivå ned från huvudentrénivån. För 
att byta från pendeltåg till buss krävs 
nivåförflyttning två nivåer, på grund 
av att pendeltågets plattform ligger 
mittemellan järnvägensspåren. 
Bussterminalen ansluter längs 
Helikoptervägen    

Alla stationer har nivåskillnader, 
vilket nästan blir ett måste då det 
gäller spårbunden kollektivtrafik. 
Vanligast är att de överbryggas med 
hiss tillsammans med antingen 
trappa och/eller rulltrappa.  

(Hydén, 2008; 
Myndigheten för 
delaktighet, 2018; 
Sveriges 
Kommuner och 
Landsting & 
Trafikverket, 
2012; Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015) 

Belysning Belysning på plattformen för 
tunnelbanan finns i tak och är 
punktmarkerande ljuskällor. På 
Tvärbanans plattform finns 
belysning också i tak, i form av 
lysrör och färgglada, grafiska 
konstverk.  

 

Belysning på plattformen för 
tunnelbana finns i tak, i form av 
lysrör. Ljus fås också utifrån via 
generösa glaspartier. På 
bussterminalens plattform finns 
lysrör i taket. Plattformen blir först 
tillgänglig för resenären när bussen 
har anlänt till stationen. Längs med 
Liljeholmsvägen ligger Tvärbanans 
plattform, vilket gör att 
belysningen här utgörs främst av 
normal gatubelysning.   

Belysningen på plattformen för 
pendeltåg är inbyggd i dess tak, i 
form av främst lysrör. På 
bussterminalen består belysningen till 
stor del av vanlig gatubelysning, samt 
belysning i respektive hållplatskur.   

Belysningen varierar från plattform 
till plattform. De plattformar som 
tillhör spårbunden trafik finns i 
både inne- och utemiljö, medan 
bussterminaler främst finns i 
utemiljö men på Liljeholmen i 
innemiljö. De plattformar som 
ligger i gatunivå – exempelvis 
bussterminalen på Barkarby, 
Tvärbanan i Liljeholmen och 
bussarna längs med 
Johanneshovsvägen på 
Gullmarsplan – nyttjar främst den 
befintliga gatubelysningen. På de 
andra spårbundna plattformarna 
finns egen belysning, där lysrör är 
den vanligaste. Belysningen 
bedöms här vara av bra skick 
eftersom de är en integral del av 
själva stationen.  

(Bjerkemo & 
Serder, 2011; 
Sveriges 
Kommuner och 
Landsting & 
Trafikverket, 
2012; Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015) 



 

XLI 
 

Överblickbarhet 
och 
orienterbarhet 

De olika plattformarna har olika 
grad av överblickbarhet och 
orienterbarhet. Bussterminalen är 
stor och består av många 
hållplatslägen. Vissa av dessa ligger 
längs med stängda sidor medan 
några ligger omkring en ”ö” i 
mitten. Ön består av växtlighet 
samt stängda 
verksamhetsbyggnader, vilket ger 
en sämre överblick för resenären i 
slutändan. Tunnelbanans plattform 
går bra att överblicka, mycket tack 
vare att det endast finns en ned- 
och uppgång. Tvärbanans 
plattform kan också överblickas på 
ett bra sätt, dock finns lite 
skymmande miljöer mellan de båda 
plattformarna.  

Liljeholmen har plattformar i såväl 
inne- som utemiljö. Tunnelbanans 
och bussterminalens plattformar 
ligger i innemiljö, med 
bussterminalens väntsal i 
anslutning till en av tunnelbanans 
plattformar. Längs tunnelbanans 
plattformar finns många upp- och 
nedgångar, vilket kan skapa en 
sämre överblick och 
orienterbarhetsförmåga för 
resenärer. Tvärbanans plattform 
ligger i gatumiljö utomhus, 
integrerad i Liljeholmsvägen. Dessa 
miljöer går bra att överblicka och 
inbjuder inte till många skrymslen.  

Barkarby station har plattformar för 
såväl pendeltåg som buss. 
Pendeltågets plattformar har i 
dagsläget bara en upp- och nedgång, 
vilket skapar bättre möjlighet till 
överblick.  

Överblickbarheten består till stor 
del av hur stor och utbredd 
plattformsmiljön är. På de ställen 
där bussterminalerna är större och 
mer utspridda blir också 
överblickbarheten något sämre. På 
spårbundna plattformar där 
åtkomst endast fås från ett håll blir 
överblicken bättre. På Liljeholmen 
där flera uppgångar finns från 
tunnelbaneplattformen upplevs 
sämre överblickbarhet på grund av 
bland annat trappor och 
rulltrappor. Orienterbarheten är på 
de spårbundna bättre tack vare 
skyltar och annan kompletterande 
information.  

(Bjerkemo & 
Serder, 2011; 
Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015; 
Trafikverket, 
2013) 

Åtkomst till 
plattform 

Tunnelbanans plattform nås via 
hiss eller vanliga trappor en nivå 
ned. Rulltrappor kan användas på 
väg upp från plattform. 
Plattformen ligger utomhus. 
Skjutdörrar ut öppnas automatiskt. 

Tvärbanan nås via hiss eller vanliga 
trappor en nivå ned. Rulltrappor 
kan användas på väg upp från 
plattform. Kan även nås från 
markplan norr om stationen.  

Bussterminalens plattform nås från 
stationen via hiss, trappor eller 
rulltrappor. Den nås också 
söderifrån via markplan från 
anslutande gångvägar.  

Tunnelbanans plattform nås via 
hiss, rulltrappor eller vanliga 
trappor. Plattformen är inomhus. 
Intill tunnelbanans ena plattform 
nås bussterminalens väntsal och 
även plattform.   

 

Tvärbanans plattform nås direkt i 
markplan längs med 
Liljeholmsvägen. Ena plattformen i 
direkt anslutning till 
Liljeholmstorget och den andra på 
andra sidan vägen via separata 
passager.  

Pendeltågets plattform nås via hiss 
eller rulltrappor och sedan genom 
automatiskt öppnad skjutdörr. 
Plattformen är utomhus. 
Bussterminalens plattformar nås från 
entréplan via trappor eller hissar. Nås 
också direkt i markplan längs med 
Helikoptervägen.  

Gullmarsplan har ett stort antal 
trappor till bussterminalen. Det blir 
desto mer trångt när tunnelbanan 
ska nås, på grund av att 
nivåskillnaden har en mindre yta att 
överbryggas på. Liljeholmen har 
många trappor och rulltrappor som 
ansluter till tunnelbaneplattformen 
successivt, vilket gör att allt flöde 
inte komprimeras till en och 
samma punkt. 

(Sveriges 
Kommuner och 
Landsting & 
Trafikverket, 
2012; Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015) 



 

XLII 
 

Sittplatser och 
väntyta 

På Gullmarsplan finns buss-
plattformar på Johanneshovsvägen 
och på bussterminalen. Längs 
Johanneshovsvägen finns sitt-
platser vid respektive busskur och 
även några bänkar under tak vid 
entréerna till stations-byggnaden. 
På bussterminalen finns sittplatser 
såväl under som inte under tak. På 
vissa platser under tak finns även 
separata väderskyddade utrymmen. 
Sittplatserna utgörs främst av 
träbänkar. På tunnelbanan finns 
träbänkar främst i inglasade 
väntutrymmen utmed plattformen.  

Träbänkar finns längs med 
plattformen för Tvärbanan under 
tak, i separata vindskydd samt i 
utrymme utan tak.   

Träbänkar finns längs med 
plattformen för tunnelbana. 
Bussterminalens väntutrymme har 
egna rader av träbänkar.  

Tvärbanans sittplatser på 
plattformen består främst av 
träbänkar inuti väderskyddade 
kurar, samt i utrymme utan tak 
längs med plattformen.  

På pendeltågets plattform finns 
sittplatser i form av stålbänkar. 
Bänkarna finns i utrymme utan tak, i 
vindskydd och i inglasad byggnad 
med dörr. 

Bussterminalens sittplatser består av 
träbänkar i utrymme utan tak, som 
träbänkar inuti väderskyddade kurar.  

Den primära sittplatstypen är 
träbänkar som har ryggstöd och 
armstöd på sidorna. På alla 
plattformar finns många sittplatser 
som gör att de resenärer som 
behöver detta alltid har tillgång till 
det.  

I vissa fall är sittplatserna något 
sämre, som metallbänkar på 
Barkarby station. Dessa upplevs 
som kalla och är det under stor del 
av året.  

(Hydén, 2008; 
Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015; 
Trafikverket, 
2013) 

Plattformens 
utformning 

Plattformarna utgörs av buss-
hållplatser, tunnelbaneplattform 
samt plattform för Tvärbana.  

Buss: Busshållplatserna längs med 
Johanneshovsvägen saknar alla 
ledstråk och kontrasterande plattor. 
Bussterminalens busshållplatser har 
kontrasterande plattor men saknar 
ibland ledstråk in till buss.  

Tunnelbana: Ledstråk och 
kontrasterande plattor finns. Här 
blir underhåll en fråga att lägga 
fokus på, då det på många platser 
ligger mycket grus som förstör 
funktionen av denna utformning.  

Tvärbana: Plattformen har ledstråk 
och kontrasterande plattor, men 
grus är ett problem på de ytor av 
plattformen som inte täcks av tak.  

Plattformarna på Liljeholmen 
utgörs av bussterminal, 
tunnelbaneplattform och plattform 
för Tvärbana.  

Buss: Bussterminalen ansluter direkt 
till buss, vilket gör att plattform här 
inte har lika stor betydelse.  

Tunnelbana: Har ledstråk och 
kontrasterande plattor. 
Utformningen av golvet på 
plattformen ger ett trevligt intryck.   

Tvärbana: Plattformen har ledstråk 
och kontrasterande plattor, men 
här blir återigen grus och underhåll 
ett större problem.  

Plattformarna på Barkarby station 
utgörs av busshållplatser och 
pendeltågsplattform.  

Buss: Alla busshållplatser har tydliga 
ledstråk och kontrasterande plattor.  

Pendeltåg: Plattformen har ledstråk 
som kan användas för att nå service, 
sittplatser och hiss. 

Utformningen av plattformen ska 
underlätta för alla resenärer, men 
främst de som har diverse 
funktionshinder. Att det saknas 
exempelvis ledstråk och liknande 
på vissa plattformar gör att de inte 
är tillgängliga till 100 procent.  

(Sveriges 
Kommuner och 
Landsting et al., 
2015; 
Trafikverket, 
2013)  

 


